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ĠLKÖĞRETĠM 5 VE 6. SINIFLARDA SEÇMELĠ DERSLERĠN SEÇĠM

SÜRECĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ, 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

ÖZET 

Ulusların ve toplumların en değerliği zenginliği ve mirası nitelikli insan gücüdür. Bu 

potansiyelin etkili bir Ģekilde kullanımı geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin eğitim 

harcamalarının baĢat yatırımlar arasında olmasının neredeyse birincil sebebidir. 

Nitelikli insan gücüne sahip olmak için öğrencilerin daha iyi öğrenebileceği ortam ve 

fırsatlar yaratmak gerekir. Okullarımızda zorunlu derslerin yanı sıra demokratik 

anlayıĢla bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun tercih yapabildikleri seçmeli ders 

uygulaması bu amaca hizmet etmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı; 2005 yılından beri var olan seçmeli ders uygulamasını 

ortaokullarda görev yapan yöneticiler ve seçmeli derslere giren öğretmenlerin, 

ilköğretim 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin ve velilerinin görüĢlerine göre incelemek, elde 

edilen bulgular ile problemlere çözüm önerileri sunarak tartıĢmaktır.  

AraĢtırmanın evreni; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, Ġstanbul ilinin BayrampaĢa 

ilçesindeki devlet ortaokullarında 5 ve 6. sınıfta okuyan öğrenciler ve velileri, 

seçmeli derslere giren öğretmenler ve bu okullardaki yöneticilerdir. AraĢtırmanın 

örneklemi ise Ġstanbul ili BayrampaĢa ilçesi Ali Ülker Ortaokulunda öğrenim gören 

otuz altı 5 ve 6. sınıf öğrencisi, yedi 5 ve 6. sınıfta öğrencisi olan veli, on dört 5 ve 6. 

sınıflarda seçmeli derslere giren öğretmen ve BayrampaĢa ilçesinde bulunan altı 

ortaokul yöneticisini kapsamaktadır. 

Bu araĢtırma nitel araĢtırma yaklaĢımı ile hazırlanmıĢtır. AraĢtırmanın verileri 

görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. Katılımcılara seçmeli derslerin seçim sürecinde 

karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili görüĢleri ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek 

amacıyla yarı yapılandırılmıĢ görüĢme soruları sorulmuĢtur. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıĢtır. 

Analizlere baktığımızda, seçmeli derslerin seçiminde öğrenciler üzerinde ailelerinin 

etkisinin oldukça fazla olduğu belirlenmiĢtir. Veli ve öğrencilerin ders içerikleriyle 

ilgili yeterince bilgilendirilmedikleri saptanmıĢtır. Seçmeli derslerin sayıca fazla 

olmasıyla birlikte ikili öğretim yapan okullarda derslik ve öğretmen eksikliği açığa 

çıktığı, bu nedenle istenilen derslerin seçilemediği belirlenmiĢtir. Sınıf mevcutlarının 

fazla olduğu, seçmeli derslere ait ders kitaplarının ve materyallerinin olmadığı, 

öğretmenlerin konuyla ilgili hizmet içi eğitim almadığı ve notla değerlendirmenin 

öğrenciler üzerinde kaygıyı artırdığı ifade edilmiĢtir.  

ÇalıĢmadan elde edilen bulgular ve ulaĢılan sonuçlardan hareketle; seçmeli ders 

uygulamalarında gerekli öğretmen, materyal ve fiziki ortamın sağlanması, 

öğrencilerin istedikleri dersleri alabilmelerine fırsat sağlayacak ortam oluĢturulması 

ve seçmeli derslerin içerik ve amaçlarına yönelik bilgilendirmelerin zamanında 

yapılması gerektiği söylenebilir. 
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THE PROBLEMS AND SOLUTIONS ENCOUNTERED IN THE 

PROCESS OF SELECTION OF ELECTIVE COURSES IN THE FIFTH AND 

SIXTH GRADES IN SECONDARY SCHOOLS  

 

ABSTRACT 

The most precious wealth and heritage of the nations and societies are the qualified 

manpower. By the effective use of this potential, the education expenditures of the 

developed and developing countries among the first investments are almost the 

primary reson. 

It needs to create the environment and opportunities the students can learn beter to 

have the qualified manpower. In accordance with the compulsory classes in our 

schools; the effective course application the individuals can prefer thinking their 

interests and talents with the democratic view serves this aim. The aim of this work 

is to examine the elective course application with the thoughts of parents and 

students in grades 5th and 6th classes in primary schools, tha administrators working 

in secondary schools and lastly elective course teachers since 2005 and argue by 

giving solutions to the problems with the obtained findings. 

The universe of the investigation are in 2014-2015 academic year, the students study 

in 5th and 6th classes in the state secondary schools and their parents in BayrampaĢa 

county of Ġstanbul city, elective course teachers, lastly adminıstrators in these 

schools. 

The sample of the investigation covers thirtyfive students in 5th and 6th classes, 

seven parents in these classes, fourteen elective course teachers have Ali Ülker 

secondary school in BayrampaĢa county of Ġstanbul city and lastly six secondary 

school administrators in BayrampaĢa county. 

This investigation has been done with a qualitative aproach. The results of the 

investigation have been obtained by conversations. 

Semi-structured conversation questions were asked to the attendants about the views 

of the problems they come across during the period while choosing the elective 

courses and to give the suggestions about the solutions to these problems. Content 

analyses was used to solve the abtained results. 

When we look into the analyses, it is determined the students on the impact of family 

is much more while choosing the elective courses, it is detected the students and their 

parents have not been given enough information about the content of the lessons . 

However there are a lot of elective courses numerically, it appears lack of classes and 

teachers at schools making dual teaching; because of this it is determined the lessons 

that are wanted can not be chosen by the students. 

It is stated that there is a lot of class size, there are not any elective course books and 

materials, the teachers don‟t have any in-service training about the subjects, lastly 

evaluation by giving marks increase the level of anxiety on them. 
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With the findings and results reached wthout investigating, it can be said to provide 

necessary teacher, material and physical environment in elective course applications, 

constitute the occasions to make the opportunities the students can take the courses 

they want and finally the information about the contents and aim of the elective 

courses must be done on time. 

 

Key words : Elective courses, primary school teaching, education, 4+4+4.
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1. GĠRĠġ 

 

1.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı; ilköğretim 5 ve 6. sınıflarda seçmeli derslerin seçim sürecinde 

yöneticilerin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin karĢılaĢtığı sorunları belirlemek 

ve çözüm önerilerinde bulunmaktır.     

 

1.2. Problem Durumu 

Toplumlarda geçmiĢ dönemlerden günümüze kadar eğitimin önemi artarak devam 

etmiĢ, artmaya da devam edecektir. Sınırların kaldırıldığı dünyada insanların temel 

yeterliliklere sahip olması, bilgiye ulaĢabilmesi, sağlıklı iliĢkiler kurabilmesi ve bir 

kariyer elde edebilmesi için eğitim çağımızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. 

Ertürk‟e göre eğitim; bireyin davranıĢlarında kasıtlı olarak, istenilen yönde değiĢim 

meydana getirme süreci olarak tanımlanır (Ertürk, 1984). Bir baĢka değiĢle eğitim, 

çocukların sahip olduğu farklı biliĢsel ve duyuĢsal özellikleri, ilgi, istek ve ihtiyaçları 

belirlemek, var olan yeteneklerini ortaya çıkarabilecek farklı ortamları yaratmak ve 

bunları sürecin temeli olarak kullanmaktır (Saban, 2002).  

Öğretim ise okullarda gerçekleĢen öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin tamamıdır. 

Öğretim; öğretme ve öğrenmenin her ikisini de kapsamaktadır. Bir baĢka değiĢle 

öğrenmenin gerçekleĢmesi ve bireyde istendik davranıĢların geliĢmesi adına 

uygulanan süreçlerin tamamıdır. (VarıĢ, 1988). 

Eğitimin yürütülmesinde bilinmesi ve yapılması gereken bazı temel kavramlar 

bulunmaktadır. Bunlar eğitim ve öğretime zemin oluĢturur. Eğitim ve öğretimin iyi 

bir Ģekilde oluĢması için temel kavramların bir sıra ile ele alınıp, yürütülmesi gerekir. 

Temel kavramların yerli yerine oturtulmadığı ya da bazı kavramların göz ardı 

edildiği durumlarda eğitim ve öğretim amacına ulaĢamayacaktır. 
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Eğitim ve öğretim iyi bir öğretim planı, programı ve uygulanabilir haftalık ders 

programıyla gerçekleĢebilir. Bununla beraber okul aile ve çevrenin etkileĢim içinde 

olması gerekir. 

Yapılan bir araĢtırmada ilgili velilerin çocuklarının okul baĢarısını olumlu yönde 

etkilediği, velilerin öğretmen ile aile çeliĢkisini önlemek için okul tarafından 

eğitilmelerinin faydalı olacağı yönünde fikirler ortaya çıkmıĢtır (Çelenk, 2001). 

Velilerin eğitimlerinin bu süreçte ne kadar önemli olduğu yapılan birçok araĢtırmayla 

ortaya çıkarılmıĢtır. Eğitimin kalitesinin artırılması açısından velilerin ders içerikleri 

ve kapsamları konusunda da eğitilmeleri ve bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Özellikle Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟nda yapılan değiĢikliklerle ortaya çıkan ve 

kademeli olarak uygulanacak olan seçmeli derslerle ilgili olarak velilerin seçmeli 

ders içerikleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu gerçekleĢmeden 

uygulanacak yeni eğitim sisteminin baĢarı getirmeyeceği ortadadır. 

30.03.2012 tarih ve 6287 sayılı kanun ile ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıĢ 

ve sistem 4+4+4 olarak değiĢtirilmiĢtir. Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 

25.06.2012 tarih ve 69 sayılı Kurul Kararına göre ilköğretim kurumları haftalık ders 

çizelgesine göre 5. sınıflarda uygulanmak üzere haftada 28 saat zorunlu, 8 saat 

seçmeli ders olmak üzere haftada 36 saat derse girmeleri zorunlu olmuĢtur. Seçmeli 

dersler; Fen Bilimleri ve Matematik, Sosyal Bilimler, Dil ve Anlatım, Sanat ve Spor, 

Yabancı Dil ve Din, Ahlak ve Değerler olmak üzere 6 grupta belirlenmiĢtir. 

Öğrencilerin haftada 8 saat alabileceği seçmeli dersler Ģunlardır: 

*Kur‟an-ı Kerim  

*Hz. Muhammed‟in Hayatı  

*Temel Dinî Bilgiler  

*Dil ve Anlatım 

*Okuma Becerileri  

*Yazarlık ve Yazma Becerileri  

*YaĢayan Diller ve Lehçeler  

*ĠletiĢim ve Sunum Becerileri  

*Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller)  
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*Bilim Uygulamaları  

*Matematik Uygulamaları  

*Çevre ve Bilim  

*BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım  

*Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) 

*Müzik  

*Spor ve Fizikî Etkinlikler  

*Drama  

*Zekâ Oyunları  

*Halk Kültürü  

*Medya Okuryazarlığı  

*Hukuk ve Adalet  

*DüĢünme Eğitimi 

ÇağdaĢ eğitimde öğrencilere seçenek sunulması elbette olumlu ve gerekli bir 

yaklaĢımdır. Ancak seçmeli ders seçeneğinin artırılmasıyla birlikte sorunlar da ortaya 

çıkmaktadır. Öğrenciler iki seçenekten birini seçmekte zorlanmazlarken yirmi iki 

seçenekten ders seçmesi oldukça zordur. Özellikle bu seçimlerde velilerin 

yönlendirmeleri büyük önem teĢkil etmektedir. ĠĢte burada veli eğitimi ve 

bilgilendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Yeterli bilgi ve birikime sahip 

olmayan veliler ders seçim sürecinde sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar.  

Seçmeli derslerin seçilmesi sürecinde öğrenci ve velilerin dıĢında okul 

yöneticilerinin ve öğretmenlerin de karĢılaĢtıkları sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Problem iĢte bu noktada meydana gelmektedir. Seçmeli derslerin seçim sürecinde 

karĢılaĢılan sorunlar nelerdir, bu sorunlar nasıl çözülebilir? 

 

1.2.1. AraĢtırmanın problem cümlesi 

Ġlköğretim 5 ve 6. sınıfta seçmeli derslerin seçim sürecinde karĢılaĢılan sorunlar 

nelerdir? 
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1.2.2. AraĢtırmanın alt problemleri 

1-       Ġlköğretim 5 ve 6. sınıfta seçmeli derslerin seçim sürecinde okul 

yöneticilerinin karĢılaĢtığı sorunlar nelerdir? 

2- Ġlköğretim 5 ve 6. sınıfta seçmeli derslerin seçim sürecinde 

öğrencilerin karĢılaĢtığı sorunlar nelerdir? 

3- Ġlköğretim 5 ve 6. sınıfta seçmeli derslerin seçim sürecinde velilerin 

karĢılaĢtığı sorunlar nelerdir? 

4- Ġlköğretim 5 ve 6. sınıfta seçmeli derslerin seçim sürecinde 

öğretmenlerin karĢılaĢtığı sorunlar nelerdir? 

 

1.3. AraĢtırmanın Önemi 

Seçmeli derslerin öğrencileri hayata hazırlamasında, ilgi ve yeteneklerinin ortaya 

çıkmasında etkili olduğu genel olarak kabul görmektedir. Seçmeli derslerin olumlu 

etkilerini en iyi Ģekilde ortaya çıkarabilmek için seçmeli derslerin seçim sürecinde 

yaĢanılanların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Seçmeli derslerin seçim sürecinde öğrencilerin ders seçimlerinin veli istekleri ve 

okul yönetimlerinin yönlendirilmeleriyle hangi noktalara gittiği önemlidir. 

Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçebilmekte midir? Seçmeli 

derslerde eğitim amaçlarına ulaĢmada hangi sorunlarla karĢılaĢılmaktadır? 

Bu araĢtırmanın, seçmeli derslerin geliĢtirilmesine, seçmeli derslerin seçilmesine etki 

eden faktörlerin neler olabileceğine, okulların hangi özelliklerinin seçilen seçmeli 

dersleri etkilediği konularına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. AraĢtırma alan 

içindeki eksikliği giderme adına kendi sınırlılıkları içinde katkı sağlarken bir yandan 

da ileride yapılacak araĢtırmalara fikir verebilir.  

 

1.4. Sayıltılar 

1- Bu araĢtırma yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin gerçek görüĢlerini 

yansıtmaktadır. 
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2- Belirlenen örneklem grubunun; araĢtırmanın evrenini temsil edebilecek 

özellikleri taĢıdığı varsayılmıĢtır. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

1- Bu araĢtırma 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Ġstanbul‟un BayrampaĢa 

ilçesindeki devlet ortaokullarındaki yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri 

kapsamaktadır. 

2- Bu araĢtırma okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli görüĢleri açısından 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak seçmeli dersleri kapsamaktadır. 

3- Bu araĢtırma sadece 5 ve 6. sınıflarda derse giren öğrencileri ve onların 

velilerini kapsamaktadır. 

4- Bu araĢtırma sadece seçmeli derslere yönelik yönetici, öğretmen, öğrenci 

ve veli görüĢlerini kapsamaktadır. 

 

1.6. Tanımlar 

Seçmeli Ders: Öğrencilerin öğretim programının zorunlu dersleri dıĢında kalan kendi 

isteklerine göre tercih yaptıkları ders yelpazesidir (AslantaĢ, 2001). 

Okul Yönetimi: 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Ġstanbul ili BayrampaĢa 

ilçesindeki ortaokullarda görevli okul müdürleri. 

Öğretmen: 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında BayrampaĢa Ali Ülker Ortaokulu‟nda 

görev yapan öğretmenler. 

Öğrenci: 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında BayrampaĢa Ali Ülker Ortaokulu‟nda 5 

ve 6. sınıflarda okuyan öğrenciler. 

Veli: 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında BayrampaĢa Ali Ülker Ortaokulu‟nda 5 ve 

6.sınıflarda okuyan öğrencilerin velileri. 
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2. ĠLGĠLĠ ALANYAZIN 

 

Eğitimin amacı istendik yönde davranıĢ değiĢikliği oluĢturmaktır. DeğiĢim ise eğitim 

sürecinde elde edilen beceri, bilgi, tutum ve değerler ile gerçekleĢir (Fidan, 1985). 

Eğitimin iĢlevlerinden birisi; baĢta birey olmak üzere toplumsal geliĢimin öncüsü ve 

ülke kalkınmasının da yadsınamaz bir parçası olmasıdır. Nasıl insanların fizyolojik 

ve güvenlik gibi birincil ihtiyaçları varsa en az o kadar kıymetli olan eğitim 

ihtiyaçları da vardır. Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟nde de belirtildiği üzere 

öğrenmek herkesin hakkıdır. Bireyin biricik ve farklı olduğu unutulmamalıdır. Farklı 

kiĢilik özellikleri, farklı ilgi alanları, zevkleri, kabiliyetlerinin olması eğitimin 

hareket noktalarından biridir. Bireyin kendine özgü istek ve gereksinimi olduğu 

tezini kabul ederken ilgi alanlarına hitap edecek, var olan kabiliyetlerini gün yüzüne 

çıkaracak programların öğrenme ortamlarında uygulanması eğitimin 

görevlerindendir (EARGED, 2008). 

Ülkemizde geçmiĢ yıllarda uygulanan ve öğretmen merkezli olarak ifade edilen 

eğitim sisteminde en önemli eğitimsel kaygı içeriği geniĢ konuların öğrencilere 

aktarılmasıydı. Okulların ders saatleri, teneffüs saatleri, öğrenci kıyafetleri tamamen 

merkezi sistem tarafından kontrol ediliyordu. Ancak günümüzde bilginin doğası ve 

öğrencilere bilimsel bilginin kazandırılması hakkında edindiğimiz yeni değerler 

öğrenme ve öğretme süreçlerindeki değiĢimi de beraberinde getirmiĢtir. Bu alandaki 

en büyük değiĢim sürecin merkezine öğrencinin yerleĢtirilmesi ile olmuĢtur. Aynı 

zamanda ülkemizdeki demokratikleĢme ve insan hakları alanında atılan hızlı adımlar 

okullarda öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerine önem verilmesini desteklemiĢtir 

(Yüksel, 2005). 

Millî Eğitim Temel Kanunu‟nun 3. maddesinden anlaĢılacağı üzere; eğitim süreci 

öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli geliĢtirmesine imkân sağlayacak nitelikleri 

içinde barındıran özelliklere sahip olmalıdır. Kazandığı deneyimleri yaĢantısına 

aktarabileceği bilgi ve becerilerle donatılmıĢ aynı zamanda sorumluluk alma 

alıĢkanlığı kazanmıĢ bireylerle toplumun mutluluğuna ve refahına katkıda bulunacak, 
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gelecekte kendine bir yer edinebilmiĢ bireyler yetiĢtirmek amaçlanmaktadır (Resmî 

Gazete, 14574 ).  

Seçmeli derslerin öğrencileri hayata hazırlamasında, ilgi ve yeteneklerinin ortaya 

çıkmasında etkili olduğu genel olarak kabul görmektedir. Buna yönelik olarak 

hazırlanan öğretim programında dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki baĢlık 

altında toplanmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmek için tamamlamaları gereken 

dersler zorunlu ders olarak tanımlanmaktadır. Seçmeli dersler ise belirlenen seçimlik 

dersler arasından öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda kendi seçtiği 

derslerdir. 

Zorunlu temel derslerin yanı sıra öğrencilerin hür iradeleriyle almak istedikleri 

dersleri belirleyebilme fırsatı sunmak demokratik toplum felsefesi açısından da 

uygun bir uygulamadır. Öğrencilerin okula karĢı olumlu eğilimler göstermesi için 

değiĢik alternatifler sunmak faydalı olacaktır (EARGED, 2008). 

Ġçerisinde bulunduğumuz 21.yüzyılda önemli geliĢmeler hızlı yaĢanmaktadır. Bilgiye 

ulaĢmanın kolaylaĢmasıyla eğitim programlarının ihtiyaçları karĢılama düzeyinin 

artırılması gerekmektedir. Bu nedenle eğitim programlarının demokratik değerlere 

sahip, teknolojiye hâkim, giriĢken, yaratıcı bireylerin yetiĢmesine imkân sağlayacak 

Ģekilde oluĢturulması gerekmektedir. Bunu gerçekleĢtirmek için bilim ve 

teknolojideki geliĢmelere uygun öğretim programlarının düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bilgi ve yeteneğe sahip bireyler yetiĢtirmek için ülkemizde de 

öğretim programlarının yenilenmesi yönünde önemli çalıĢmalar yapılmaktadır. 

(EARGED, 2008).  

Elbette ki seçmeli dersler öğrencilerin geliĢimlerine destek olmakla birlikte, biliĢsel, 

duyuĢsal ve sosyal geliĢimlerine katkı sağlamaktadır. Seçmeli derslerin bir diğer 

özelliği de bireylere hayat becerileri kazandırabilir nitelikte olmasıdır. Bireylerin 

değiĢimi yakalayabilmesi için hayat becerilerinin de geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

Seçmeli derslerin dünyada iki farklı Ģekilde uygulandığı görülmektedir. Bir tanesi 

Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki seçmeli ders uygulamasıdır. Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde seçmeli derslerin amacı bireylerin ilgi ve yeteneklerini ortaya 

çıkarmak ve bu yetenekleri daha da geliĢtirmektir.  Diğer seçmeli ders uygulaması 

Avrupa ülkelerinde görülmektedir. Bu ülkelerde seçmeli dersler toplumsal olarak 

sorunlu din, dil ve tarih gibi alanlardaki derslerde verilmektedir (TaĢ, 2004).  Diğer 
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ülkelerden farklı olarak Türkiye de seçmeli dersler Din, Sanat, Spor, Fen Bilimleri, 

Matematik ve Sosyal Bilimler alanlarındaki derslerden verilmektedir.  

Türkiye‟de seçmeli dersler ilköğretimde tüm sınıflarda uygulanmakta iken, geliĢmiĢ 

ülkelerde Türkiye‟de ki ilköğretimin ortaokul kısmına denk gelen 6, 7 ve 8. sınıflarda 

uygulanmaktadır. Ayrıca Amerika BirleĢik Devletleri‟nde ortaokul düzeyinde 

öğrenim gören öğrencilerin müfredatında sadece tek bir ders seçmeli olarak 

alınabilmektedirler. Seçilebilecek ders spor veya güzel sanatlar dallarıyla iliĢkili 

olabilmektedir. Ortaöğretim düzeyinde daha fazla seçenek sunulmaktadır.  

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 1970‟lerde öğrencilerin alabileceği daha fazla 

seçmeli ders olanağı vardı. Ancak seçmeli derslerin sayısının fazlalığının 

öğrencilerin uluslararası sınavlardaki notlarının düĢmesine neden olduğu 

düĢünülmüĢtür.  Ailelerin ve eğitimcilerin itirazı sonucunda seçmeli ders saatleri 

azaltılmıĢtır (EARGED, 2008). 

Ülkelerin eğitim sistemlerindeki farklılıklar, zorunlu ve seçmeli ders 

uygulamalarında da farklılık ortaya çıkarmaktadır. Ülkelerden birinde zorunlu iken 

baĢka bir ülkede seçmeli ders olduğu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse 

Türkiye de zorunlu dersler arasında yer alan Coğrafya Dersi, Güney Kore‟nin 

seçmeli derslerinden biridir. Bilindiği üzere Türkiye‟de seçmeli ders türü ve içeriği 

Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‟nın aldığı kararları ile belirlenmektedir.  

Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 14.7.2005 tarih ve 192 sayılı kararından 

anlaĢılacağı üzere; öğretmenler kurulunda seçmeli dersler belirlenirken okulun 

bulunduğu çevrenin imkânları, öğrencilerin merak, istek ve ihtiyaçları, aynı zamanda 

veli görüĢleri de dikkate alınmalıdır. Ayrıca seçilen dersin bir önceki yıl aynı öğrenci 

tarafından alınması zorunlu değildir (Tebliğler Dergisi, 2575). 

2007–2008 Öğretim yılında 1–7. sınıflarda uygulanmaya baĢlanan ilköğretim 

okulları haftalık ders çizelgesine göre bir hafta içinde 28 saati zorunlu, 2 saati 

seçmeli ders olacak Ģekilde toplam 30 ders saati uygulanmaktaydı. Öğrenciler 

haftada 2 saat seçmeli ders seçebilmekteydi. Seçmeli dersler Tarım, Satranç, Medya 

Okuryazarlığı, BiliĢim Teknolojileri, Yabancı Dil, DüĢünme Eğitimi, Takviye ve 

Etüt ÇalıĢmaları, Halk Kültürü, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri olmak zere 

toplam 10 ders içerisinden 1 seçmeli ders seçimi yapmaktaydılar. Seçmeli dersler 

ikinci dönemin baĢıyla, yeni öğretim yılının ilk ayı arasında kalan zaman zarfında 
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veli görüĢleri dikkate alınarak öğretmenler kurulunda bakanlığın belirlediği dersler 

arasından seçilmekteydi. Ayrıca okutulan seçmeli derslerin okulun imkânları 

çerçevesinde sene baĢında okul yönetiminin ve öğretmenler kurulunun kararıyla 

oluĢturulduğu görülmüĢtür.  

Çizelge 2.1.‟de 2007-2008 öğretim yılında ilköğretim okullarının 1-7.sınıflarında 

okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin haftalık ders saati dağılımları verilmiĢtir. 

Çizelge 2.1 : 2007-2008 Öğretim Yılında Ġlköğretim Okullarının 1-7. Sınıflarında 

Okutulan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Haftalık Ders Saati Dağılımları. 

Z
O

R
U

N
L

U
 D

E
R

S
L

E
R

 

DERSLER SINIFLAR 

1 2 3 4 5 6 7 

TÜRKÇE  12 12 12 6 6 5 5 

MATEMATĠK 4 4 4 4 4 4 4 

HAYAT BĠLGĠSĠ 5 5 5 - - - - 

FEN VE TEKNOLOJĠ - - - 4 4 4 4 

SOSYAL BĠLGĠLER - - - 3 3 3 3 

T.C.ĠNK.TARĠHĠ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK 

- - - - - - - 

YABANCI DĠL - - - 3 3 4 4 

DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ - - - 2 2 2 2 

GÖRSEL SANATLAR 2 2 2 1 1 1 1 

MÜZĠK 2 2 2 1 1 1 1 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 2 2 2 2 2 1 1 

TEKNOLOJĠ VE TASARIM - - - - - 2 2 

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ - - - 1 1 - - 

REHBERLĠK/SOSYAL ETKĠNLĠK 1 1 1 1 1 1 1 

ZORUNLU DERSLER TOPLAMI 28 28 28 28 28 28 28 

S
E

Ç
M

E
L

Ġ 
D

E
R

S
L

E
R

 

YABANCI DĠL    2 2 2 2 

SANAT ETKĠNLĠKLERĠ 1 1 1 2 2 2 2 

SPOR ETKĠNLĠKLERĠ  1 1 1 2 2 2 2 

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 1 1 1 2 2 1 1 

SATRANÇ 1 1 1 1 1 1 1 

DÜġÜNME EĞĠTĠMĠ - - - - - 1 1 

HALK KÜLTÜRÜ - - - - - 1 1 

TARIM - - - - - 1 1 

MEDYA OKURYAZARLIĞI - - - - - 1 1 

TAKVĠYE VE ETÜT ÇALIġMALARI 1 1 1 - - - - 

SEÇMELĠ DERS SAATĠ TOPLAMI 2 2 2 2 2 2 2 

GENEL TOPLAM 30 30 30 30 30 30 30 
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2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren uygulanan Ġlköğretim Okulları Ders 

Çizelgeleri, seçmeli dersler ile açıklamaları 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Talim ve 

Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenmiĢtir. Seçmeli dersler yine ikinci dönemin baĢıyla 

yeni öğretim yılının son ayı arasındaki zaman diliminde okulun ve bulunduğu 

çevrenin imkânları doğrultusunda, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik ve veli 

görüĢleri de dikkate alınarak “Seçmeli Dersler” bölümünden öğretmenler kurulunca 

belirlenmektedir. Bu karara göre belirlenen Ġlköğretim okulları haftalık ders 

çizelgesine göre 5. sınıflarda 26 saat zorunlu, 4 saatte serbest etkinlikler olmak üzere 

30 ders saati, 6 ve 7. Sınıflarda 29 saat zorunlu, 1 saat seçmeli ders olmak üzere 

toplam 30 ders saati olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 5. sınıflarda seçmeli ders 

kaldırılmıĢ, 6 ve 7. sınıflarda ise haftada sadece 1 saat seçmeli ders seçim hakkı 

verilmiĢtir. Seçmeli dersler de öğretmenler kurulunca belirlenmektedir. 

Çizelge2.2.‟de 2010-2011 öğretim yılında ilköğretim okullarının 1-8.sınıflarında 

okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin haftalık ders saati dağılımları verilmiĢtir. 

Çizelge 2.2: 2010-2011 Öğretim Yılında Ġlköğretim Okullarının 1-8. Sınıflarında 

Okutulan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Haftalık Ders Saati Dağılımları. 
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Bunların sonucunda seçmeli ders programında yenileĢme ve geliĢme çalıĢmalarına 

ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 30.03.2012 tarih ve 6287 sayılı kanun ile 

Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıĢ ve sistem 4+4+4 olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı Kurul Kararına 

göre ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesine göre 5. sınıflarda uygulanmak 

üzere haftada 28 saat zorunlu, 8 saat seçmeli ders olmak üzere haftada 36 saat derse 

girmeleri zorunlu olmuĢtur. Öğrenciler belirlenmiĢ seçmeli derslerden haftada 8 saat 

ders seçebilmektedirler. 

Çizelge 2.3‟de 2012-2013 öğretim yılında ortaokullar 5-8. sınıflarında okutulan 

zorunlu ve seçmeli derslerin haftalık ders saati dağılımları verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Çizelge 2.3 : 2012-2013 Öğretim Yılında Ortaokulların 5-8. Sınıflarında Okutulan 

Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Haftalık Ders Saati Dağılımları. 

Z
O

R
U

N
L

U
 D

E
R

S
L

E
R

 

DERSLER 
 SINIFLAR 

 5 6 7 8 

TÜRKÇE  6 6 5 5 

MATEMATĠK 5 5 5 5 

FEN VE TEKNOLOJĠ 4 4 4 4 

SOSYAL BĠLGĠLER 3 3 3 - 

T.C.ĠNK.TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK  - - - 2 

YABANCI DĠL  4 4 4 4 

DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ  2 2 2 2 

GÖRSEL SANATLAR  1 1 1 1 

MÜZĠK  1 1 1 1 

BEDEN EĞĠTĠMĠ                         2 2 1 1 

TEKNOLOJĠ VE TASARIM  - - 2 2 

REHBERLĠK VE KARĠYER PLANLAMA  - - - 1 

ZORUNLU DERSLER TOPLAMI 28 28 29 29 

S
E

Ç
M

E
L

Ġ 
D

E
R

S
L

E
R

 

DĠN,AHLAK 

VE 

DEĞERLER 

Kur‟an-ı Kerim (4) 2 2 2 2 

Hz. Muhammed‟in Hayatı (4)  2 2 2 2 

Temel Dinî Bilgiler (2)  2 2 2 2 

DĠL VE 

ANLATIM 

Okuma Becerileri (1)  2 2 - - 

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)   2 2 2 2 

YaĢayan Diller ve Lehçeler (4)   2 2 2 2 

ĠletiĢim ve Sunum Becerileri (1)   - - 2 2 

YABANCI DĠL Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Kabul Edilen Diller) (4) 

  2 2 2 2 

FEN 

BĠLĠMLERĠ 

VE 

MATEMATĠK 

Bilim Uygulamaları (4)   2 2 2 2 

Matematik Uygulamaları (4)   2 2 2 2 

Çevre ve Bilim (1)   - - 2 2 

BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım (4)   2 2 2 2 

SANAT VE 

SPOR 

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel 

Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4) 

  2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Müzik (4)   2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara Göre 

Modüller OluĢturulacaktır) (4) 

  2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 

Drama (2)   2 2 - - 

Zekâ Oyunları (4)   2 2 2 2 

SOSYAL 

BĠLĠMLER 

Halk Kültürü (1)   - 2 2 - 

Medya Okuryazarlığı (1)   - - 2 2 

Hukuk ve Adalet (1)   - 2 2 - 

DüĢünme Eğitimi (2)     2 2 

SEÇMELĠ DERS SAATĠ SAYISI   8 8 8 8 

TOPLAM DERS SAATĠ 36 36 37 37 
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Son olarak Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı Kurul 

Kararıyla; 69 sayılı karar üzerinde değiĢikliği gidilmiĢtir. Ġlköğretim kurumları 

haftalık ders çizelgesine göre 5 ve 6. sınıflardan baĢlayacak Ģekilde kademeli olarak 

uygulanacak ve haftada 29 saat zorunlu, 6 saat seçmeli ders olmak üzere haftada 35 

saat derse girmeleri zorunlu olmuĢtur. Öğrenciler belirlenmiĢ seçmeli derslerden 

haftada 6 saat ders seçebilmektedirler. 

Milli Eğitim Bakanlığının 2012/37 numaralı Genelgesinde “Kurul Kararında yazılı 

olan seçmeli derslerle öğrencilerin kendi özelliklerini keĢfetmelerinin yanı sıra 

akademik baĢarılarına da katkı sağlamaları amaçlanmıĢtır. Seçmeli dersler öğrenciler 

tarafından ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, velisinin de rehberliğiyle belirlenecek” 

denilmektedir. 

 

2.1. Türkiye’de Yapılan ÇalıĢmalar 

 

TaĢ (2004), ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıfların seçmeli ders programlarını öğretmen ve 

öğrenci görüĢleri doğrultusunda değerlendirmek amacıyla,  betimsel bir çalıĢma 

yapmıĢtır.  ÇalıĢma, Adana ili merkez ilçeleri Seyhan ve Yüreğir' deki ilköğretim 

okullarında yapılmıĢtır. Küme örnekleme yöntemi ile 17 ilköğretim okulunda 

seçmeli derslere giren öğretmenler ile 8. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan okullarda okutulan seçmeli derslerin okul idaresi ve öğretmenler 

kurulu tarafından belirlendiği görülmüĢtür. Seçmeli derlerin öğrenciler tarafından 

belirlenmesi gerektiği, öğretmen ve öğrencilere ihtiyaç duydukları materyal ve 

imkânlar sağlandığında seçmeli derslerin faydalı olabileceği ifade edilmiĢtir. Seçmeli 

derslerin seçimi okul idaresi ve öğretmen kurulu tarafından belirleniyor. Seçmeli 

derslerin öğrenciler için gerekli ve yararlı olduğu ifade edilmiĢtir. Hem öğretmen 

hem de öğrenciler seçmeli derslerin daha verimli yürütülmesini istiyor. Öğrenciler 

seçmeli derslerin bazılarını isteyerek bazılarını zorunluluktan alıyor ayrıca seçmeli 

dersler öğrenciler tarafından ciddiye alınmıyor. Öğretmen ve öğrenciler seçmeli ders 

çeĢitliliğini genel olarak yeterli bulmakla birlikte programda yenileĢme ve geliĢmeye 

ihtiyaç duyduklarını belirtmiĢlerdir. Öğretmen ve öğrenciler aynı zamanda derslerde 

kullanılabilecek materyallerin yetersiz olduğu yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir. 
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Diğer bir araĢtırma AslantaĢ (2011), tarafından ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 

seçmeli ders tercihlerinde rehber öğretmenlerin ne ölçüde etki ettiklerini incelemek 

amacıyla yapılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmada öğrencilerin seçmeli ders tercihlerine etki 

edebilecek çeĢitli demografik değiĢkenler arasındaki iliĢkiler de araĢtırılmıĢtır. Bu 

amaçla öğrencilerin seçmeli ders tercihlerine etki edebilecek unsurları belirlemeye 

yönelik bir anket geliĢtirilmiĢ ve geliĢtirilen anket rastgele seçilen okullardaki 9. sınıf 

öğrencilere uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerle; bazı demografik özellikler arasında 

iliĢki ve farklarının ortaya koyulması yoluyla ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin 

seçmeli ders tercihine etki edebilecek unsurlar açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırmaya çeĢitli türdeki 6 ortaöğretim kurumundan 325 öğrenci katılmıĢtır. 

Anketler okullara bizzat gidilerek yapılmıĢ ve gerekli yerlerde öğrencilere 

açıklamalarda bulunulmuĢtur. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular Ģunlardır: 

1- Rehber öğretmenlerin ders seçimine etkisine iliĢkin öğrenci algılarının 

öğrenim gördükleri lise türüne göre anlamlı düzeyde farklı olduğu 

görülmüĢtür. Rehber öğretmenlerin genel lise öğrencilerinin ders seçimine 

etkisi meslek lisesi öğrencilerinin ders seçimine etkisinden; meslek lisesi 

öğrencilerinin ders seçimine etkisi de Anadolu lisesi öğrencilerinin ders 

seçimine etkisinden anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıĢtır. 

2- Erkek rehber öğretmenlerin öğrencilerin ders seçimine etkisi kadın rehber 

öğretmenlerin ders seçimine etkisinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüĢtür. 

3- Rehber öğretmenlerin öğrencilerin ders seçimine etkisinin rehber 

öğretmenlerin yaĢlarına göre anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmüĢ, 22-

30 yaĢ arası rehber öğretmenlerin 31-40 yaĢ arası rehber öğretmenlerden 

ve 41 yaĢ ve üzeri rehber öğretmenlerden anlamlı düzeyde daha etkili 

oldukları görülmüĢtür. 

4- Rehber öğretmenlerin öğrencilerin ders seçimine etkisinin öğrencilerin 

ailelerinin ekonomik durumuna göre anlamlı düzeyde farklı olduğu 

görülmüĢtür. Ailesinin aylık geliri 750 TL’den az olan öğrencilerin ders 

seçimine rehber öğretmenlerin etkisi, ailesinin aylık geliri 1501-2000 TL 

arası olan öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıĢtır. 

5- Rehber öğretmenlerin ders seçimine etkisi öğrencilerin babalarının eğitim 

durumuna göre anlamlı düzeyde farklı olmadığı görülmüĢtür. 
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6- Rehber öğretmenlerin öğrencilerin ders seçimine etkisinin annelerinin 

eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmüĢtür. Annesi 

ilköğretim mezunu olan öğrencilerin ders seçimine rehber öğretmenlerin 

etkisi, annesi lise mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek 

çıkmıĢtır. 

Manak (2007), tezinde ilköğretim seçmeli dersi, satranç programında yer alan 

kazanımların öğrencilere kazandırılıp kazandırılamayacağının öğretmen, idareci ve 

müfettiĢ görüĢleri doğrultusunda incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini, Kütahya 

ilinde merkez ilköğretim okullarında görev yapan, seçmeli satranç dersini okutan 

öğretmenler, idareciler ve müfettiĢler oluĢturmaktadır. AraĢtırma sırasında veri 

toplama aracı olarak, ilköğretim satranç programında yer alan kazanımlardan oluĢan 

43 soruluk bir anket kullanılmıĢtır. Anket, satranç dersini okutan öğretmenlere, 

idarecilere ve müfettiĢlere uygulanmıĢtır. ÇalıĢma sonunda ilköğretim satranç 

programında yer alan kazanımların öğrencilere kazandırılacağı konusunda 

öğretmenler, müfettiĢler ve idareciler olumlu görüĢ belirtmiĢlerdir. 

Demir (1995), Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟ndeki öğrencilerin ve öğretim 

üyelerinin seçmeli derslerle ilgili görüĢlerini değerlendirdiği çalıĢmasında seçmeli 

derslerin güncel olması, spor ve güzel sanatları içermesi 151 öğretim üyesine 

yöneltilen 20 adet soru üzerinden elde ettiği sonuçtur. 1134 öğrenciye yöneltilen 25 

adet soru üzerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında öğretim üyelerinden farklı 

olarak uygulamada yaĢanan sıkıntılar olduğu ifade edilmiĢtir. Her öğretim üyesinin 

seçmeli ders açmaya çalıĢması gerektiği, sistemin öğrencinin ilgisine yönelik ders 

almaya yönlendirecek nitelikte olması gerektiği alınan sonuçlar arasındadır. Bununla 

birlikte mevcut haliyle seçmeli ders sistemini öğretim üyeleri yeterli ve yararlı 

görürken, öğrencilerin yararlı görmediği saptanmıĢtır. 

Demir ve Ok (1996), Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görev yapan öğretim 

üyelerinin ve üniversitenin öğrencilerinin seçmeli dersler hakkındaki görüĢlerini 

inceleyen bir çalıĢma yapmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda seçmeli derslerin üçüncü ve 

daha yukarı sınıflarda olması gerektiği, zorunlu seçmeli gibi ayırımların olmaması 

gerektiği, seçmeli derslerin uygulamaya yönelik olması gerektiği Ģeklinde ortak 

öneriler ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, öğretim üyeleri, zorunlu dersler tamamlandıktan 

sonra seçmeli derslerin alınmasını ve öğrencilerin seçmeli ders alabilmeleri için not 

ortalamalarının belli bir notun üzerinde olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Öğrenciler 
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ise seçmeli derslerin programla çakıĢmaması gerektiğini, seçmeli derslerde sınıf 

mevcutlarının azaltılması gerektiğini ve dersleri isteyen tüm öğrencilerin seçebilmesi 

gerektiğini belirtmektedirler. 

Dalkıran (2005), tarafından gerçekleĢtirilen “Ortaöğretim Kurumlarında Beden 

Eğitimi Dersinin Seçmeli Ders Olarak Öğrenciler Gözüyle Değerlendirilmesi” 

konulu yüksek lisans tez çalıĢmasında; beden eğitimi dersinin ortaöğretimde seçmeli 

olarak iĢlenmesinin öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemiĢtir. AraĢtırma verileri 

Ankara il merkezinde öğrenim veren 6 lisede ki 417 öğrenci ve 20 öğretmen üzerinde 

yapılan görüĢ anketiyle elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; beden eğitimi dersinin 

sağlıklı olmayı, fiziksel ve zihinsel geliĢimi olumlu yönde etkilediği, düzenli spor 

yapma alıĢkanlığı kazanmada etkili olduğu, sınav kaygı ve stresini azalttığı 

dolayısıyla programda yer alması gerektiği yargılarına varılmıĢtır. 

Çınar (2007), seçmeli beden eğitimi dersi ile ilgili hazırladığı çalıĢmasında 

öğrencilerin görüĢlerine göre beden eğitimi dersinin bireylere ve topluma olumlu 

etkiler yaratacak biçimde uygulanıp, uygulanmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır. 

ÇalıĢma evreni 2006-2007 öğretim yılında EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi‟nde 

öğrenim gören öğrencilerden oluĢturulmuĢtur. Örneklemi ise aynı üniversitenin farklı 

bölümlerinde öğrenim gören 500 öğrenci oluĢturmaktadır. Elde edilen sonuçları 

incelediğimizde öğrencilerin beden eğitimi dersini tercih etmelerinde aylık ortalama 

harcama miktarlarının, barınma türlerinin, spor yapmak için ayırdıkları zamanın, 

ailelerinin geçmiĢte sporla uğraĢma alıĢkanlığının fazla bir etkisi olmadığı 

anlaĢılmıĢtır. Öğrenciler çoğunlukla beden eğitimi dersinin ilgi çekici ve özendirici 

yöntemler kullanılarak iĢlendiği yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. Dersin kredisiz 

oluĢunun tercihlerini olumsuz yönde etkilemediği aksine derse ilgi ve istek 

duydukları için seçtikleri görülmüĢtür. Anket sonuçlarından öğrencilerin beden 

eğitimi derslerinde edindikleri bilgi ve becerilerin serbest zamanlarının sportif 

faaliyetlerle Ģekillenmesinde katkı sağladığı anlaĢılmıĢtır. Öğrencilere çağın sağlık 

problemlerinden biri olan obezite hastalığına karĢı koruma sağlaması açısından ders 

faydalı olmuĢtur. ÇalıĢmaya katılan öğrenciler dersi seçmeme nedenlerini de 

belirtmiĢlerdir. Kendini sportif konularda yeterli görmeme, sağlık problemlerinin 

olması, diğer derslerdeki baĢarı ortalamasını düĢüreceği kaygısı, ders saatlerinin 

kendisine uygun olmaması, yaralanma ve sakatlanma endiĢesi taĢıma, dersin ilgi 
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çekici olmaması, diğer derslerin hedeflerine daha yakın olması gibi nedenlerin 

arasında olumlu yönde bir bağlantı olmadığı görülmüĢtür. 

Seferoğlu (2007), tarafından Ġlköğretim Bilgisayar Dersi Öğretim Programının 

uygulanabilirliğini incelemek amacıyla yapılan çalıĢmada programın uluslararası 

standartlara uygun olduğu, üniversitenin BÖTE programı incelendiğinde öğretmen 

adaylarının aldıkları derslerin mezun olduklarında programı uygulama yeterliliği ve 

becerilerine sahip olarak görev yapabilecek niteliklerde hazırlandığı görülmüĢtür. 

Bunun yanı sıra programın uygulanmasını zorlaĢtıracak birçok unsura da 

rastlanmıĢtır. Bilgisayar öğretmenleri dersin seçmeli ders haline dönüĢtürülmesinin, 

notla değerlendirmenin kaldırılmasının sınıfta programın yürütülmesinde sıkıntılara 

yol açtığını ifade etmiĢlerdir. Ayrıca bu durumun öğrenci, veli ve idare nezdinde 

gereksiz bir dersmiĢ gibi olumsuz yönde bir algı oluĢturduğunu belirtmiĢlerdir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2008 

yılında “Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi” araĢtırmasını 

yayımlamıĢtır. ÇalıĢma ilköğretim okullarında fiilen görev yapan yöneticiler ile 

öğretmenlerin ifade ettiği görüĢleri doğrultusunda seçmeli dersleri değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı araĢtırmada veriler Eğitimi 

AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından geliĢtirilen anketlerle elde 

edilmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini 33.226 ilköğretim kurumunda çalıĢan 9.845 okul 

müdürü, 445.452 öğretmen; araĢtırmanın örneklemini ise 21 ilde görev yapan 309 

okul müdürü ve 1.162 öğretmen oluĢturmuĢtur. Elde edilen verilere göre okulların 

sahip olduğu imkânların önemli olduğu, BiliĢim Teknolojileri dersinin ilköğretim 

okullarında en fazla seçilen ders olduğu, sınıf öğretmenlerinin, branĢ öğretmenlerine 

göre seçmeli derslerin uygulamasında daha çok sorun yaĢamaları sebebiyle hizmet 

içi eğitimlere daha çok ihtiyaç duydukları, seçmeli derslerle ilgili veli ve öğrencilerin 

yeteri kadar bilgilendirilmedikleri sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Saraç (2008), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Ana Bilim Dalında uygulanmakta olan seçmeli derslere iliĢkin öğrenci görüĢlerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının en çok açılmasını istedikleri 

seçmeli dersler bilgisayar ve diksiyon dersleri olmuĢtur. Öğretmen adaylarının 

seçmeli derslerle farklı özelliklerini geliĢtirmesi meslek yaĢantılarında edebiyat 

derslerinin iĢlenmesinde onlara önemli artılar kazandıracaktır. 
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Tezcan ve GümüĢ (2008), üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ders seçimini 

etkileyen faktörleri araĢtırmak amacıyla bir çalıĢma yapmıĢlardır. ÇalıĢma 2002-

2003 öğretim yılının ikinci yarısında Gazi Fen Edebiyat Fakültesinde okuyan 208‟i 

kız toplam 300 öğrenci üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler Likert tipi 25 sorudan 

oluĢan anket çalıĢmasıyla elde edildi. Sonuçlar değerlendirildiğinde seçmeli derslerin 

seçiminde en etkili faktörlerden birinin; öğrencinin öğretim elemanının ders iĢleme 

Ģekli, mesleki yeterliliği, not verme, iletiĢim gibi kendisinde uyandırdığı izlenimler 

olduğu görülmüĢtür. Ġkinci sırada; öğrencinin kendisini baĢarılı hissettiği derslere 

yakın olması gelmektedir. Öğrenci baĢarılı olduğu derse ilgi duymaktadır. Üçüncü 

olarak dersin içeriği gelmektedir. Bir baĢka değiĢle öğrenci kendisine hayatta faydalı 

olabilecek, meslek yaĢantısında kolaylık sağlayacak dersi tercih etmektedir. 

Eyidoğan (2009) tarafından çalıĢmayı yaptığı 2008-2009 öğretim yılında seçmeli 

ders olarak okutulan BiliĢim Teknolojileri dersinin seçmeli ders olmasıyla ilgili 

öğretmen görüĢlerini yansıtan bilimsel tarama modeli kullandığı bir çalıĢma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre BiliĢim Teknolojileri dersinin 

ilköğretimde seçmeli olarak okutulmasının ve dersin notla değerlendirilmeyecek 

olmasının öğrenci üzerindeki kaygıyı azaltacağı beraberinde öğrenme hızını da 

artıracağı ve dersi daha eğlenceli hale getireceği düĢünülmektedir. Dersin seçmeli 

olmasının sınırlılıklarına iliĢkin ise en fazla olumlu görüĢ “öğrencilerin dersten 

beklentisini azaltacağı” maddesinde yoğunlaĢmıĢtır. GörüĢlerde cinsiyet ve yaĢ 

değiĢkeninin etkili olmadığı belirlenmiĢtir. Ancak öğretmenlerin kıdem yılı açısından 

bakıldığında dersin seçmeli olmasının çalıĢma yılı fazla olan öğretmenler tarafından 

daha olumlu karĢılandığı belirlenmiĢtir. 

Altun (2009), seçmeli medya okuryazarlığı dersinin öğretim programıyla ilgili 

araĢtırmasında amacını; programı incelemek ve değerlendirmek olduğunu 

belirtmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda ülkemizde medya okuryazarlığı eğitiminin sadece 

ortaokullarda seçmeli olarak verilen bir ders olarak kalması yerine eğitimin 

yükseköğrenim dâhil tüm basamaklarına yayılması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Geleceğin öğretmenlerini yetiĢtiren Eğitim Fakültelerinde medya okuryazarlığına 

yönelik seçmeli derslerin açılması nitelikli öğretmen yetiĢtirme sürecine önemli bir 

katkı sağlayacağı; ancak mevcut durumda seçmeli medya okuryazarlığı derslerinin 

okullarımızda okutuluyor olması görev yapan öğretmenlerin de dersle ilgili kapsamlı 

bir hizmet içi eğitimden geçme zorunluluğu doğurduğunu vurgulamıĢtır. 
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Dinçer (2011), ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlığı seviyesini, bu 

seviyeyi ölçen geçmiĢ yıllarda yapılan çalıĢmalarla karĢılaĢtırılmasını, müfredat 

değiĢikliğinin öğrencilerdeki yansımasını ve günümüzde ilköğretim öğrencilerinin 

bilgisayar dersine karĢı tutumlarını incelemiĢtir. AraĢtırmada elde edilen verilerde 

öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığında geçmiĢ yıllardaki araĢtırmalara göre 

düzeylerinde belirgin bir artıĢ olmadığı, oranlar arasında anlamlı bir fark oluĢmadığı 

sonucuna varılmıĢtır. Evlerinde bilgisayarı olan öğrencilerin sayısında artıĢ olmasına 

rağmen bilgisayar okuryazarlığı düzeyinde anlamlı bir artıĢ olmaması 

düĢündürücüdür. Bu durumun oluĢmasında ilköğretim 4 ve 5. sınıflarda uygulanan 

bilgisayar dersinin seçmeli olması ve ders saatinin azaltılmasının etkili olduğu 

belirtilmiĢtir. Öğrencilere yöneltilen soruların analizinden bilgisayar dersinin zorunlu 

ve ders saatlerinin artırılmıĢ olarak programa eklenmesi istendiği görülmüĢtür. 

Öğrencilerin bu isteğinin nedenleri araĢtırıldığında bilgisayarı bir oyun aracı olarak 

gördükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bunda da bilgisayar dersinin seçmeli oluĢu ve notla 

değerlendirilmeyiĢinin etkisi olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle dersin zorunlu 

olması ve bilgisayarın aynı zamanda bir eğitim aracı olduğu, ileride yazılım ve 

donanım gibi konularda meslek sahibi olmalarına yardımcı olabileceği öğrencilere 

kavratılmalıdır. Sonuç olarak ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık 

seviyelerinin önceki yıllarda elde edilen sonuçlarla paralel olduğu, 2012 yılı 

itibariyle Fatih Projesi kapsamında okullarda bilgisayar destekli eğitime ağırlık 

verileceği de düĢünülürse dersin zorunlu hale getirilerek; içeriğinin de yeniden 

gözden geçirilmesi ve öğrencilere sunulması gerektiği söylenebilir. 

Özüt (2014), ilköğretim okullarında okutulan seçmeli derslerin, öğretmen ve okul 

yöneticilerine görüĢlerine göre değerlendirildiği bir çalıĢma yapmıĢtır. AraĢtırma 

tarama modeline göre Elazığ ve Bingöl il merkezleri ve bu illerin bazı ilçelerinde 

görev yapan 230 öğretmen ve 15 okul yöneticisi üzerinde yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak “seçmeli derslerin seçim kriterlerinin 

belirlenmesi” anketi kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgularda; 

öğretmenler ve yöneticiler okuldaki araç-gereç ve mekân eksikliğini seçmeli 

derslerin yürütülmesinde ki öncelikli sorun olarak belirtmiĢtir. Öğretmenler 

çoğunlukla okuldaki seçmeli derslerin belirleme sürecinde okulun imkânlarına göre 

hareket edildiğini ifade ederken; okul yöneticilerince bu öğrenci istekleri olarak 

belirtilmiĢtir. Gerek öğretmenler, gerekse okul yöneticileri seçmeli derse girecek 
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öğretmenin belirlenmesinde “öğretmen branĢına uygunluğuna” dikkat edildiği 

yönünde görüĢ bildirirken; öğretmenlerin çoğunun branĢı dıĢında seçmeli derse 

girdiği belirlenmiĢtir. 

Aslan (2014), ortaokullarda okutulan seçmeli derslerin seçiminde velilerin göz 

önünde bulundurduğu kriterlerin incelenmesi amacıyla bir çalıĢma yapmıĢtır. Tarama 

modelinde betimsel olarak hazırlanan çalıĢmada velilerin; seçmeli derslerin içeriği, 

seçimi, öğretimi, amaçları ve değerlendirilmesine iliĢkin görüĢleri ile seçmeli ders 

programının uygulamasına yönelik genel görüĢleri alınmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini 

2012-2013 öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki ortaokul 5. sınıf velileri 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya 400 veli katılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda velilerin 

seçmeli ders seçiminde öğrencinin ilgi ve yetenekleri yerine okulun fiziksel 

Ģartlarının göz önüne aldığı belirlenmiĢtir. Genel olarak seçmeli derslerin öğrenciler 

için gerekli ve yararlı olduğu belirtilmiĢtir. Bununla birlikte velilerin seçmeli 

derslerin verimli bir Ģekilde yürütülmesini istedikleri belirtilmiĢtir. Fiziksel Ģartların 

yetersizliği nedeniyle okul yönetiminin velilere baĢka ders seçmeleri üzerinde 

tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıkmıĢtır. Seçmeli ders programında yenileĢme ve 

geliĢme çalıĢmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiĢtir. 

 

2.2. YurtdıĢında Yapılan AraĢtırmalar 

 

Stocking ve Goldstein (1992), lise öğrenimi gören öğrencilerin ders seçiminde 

cinsiyet farklılığının etkisini araĢtırmak amacıyla 795 öğrenci üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada; matematik, fen ve edebiyat derslerinde erkek ve kız öğrencilerin yakın 

baĢarı gösterdiklerini, baĢarılarına etki eden tek faktörün dersin içeriği olduğunu 

saptamıĢtır. Seçilen derslerde cinsiyet farkının bir etkisi olmadığını belirlemiĢlerdir. 

Bunun yanı sıra ders tercihlerinde kız, erkek oranının birbirine yakın olduğunu 

görmüĢlerdir. 

Woolnough (1994), üniversite 1. sınıf biyoloji bölümünde ders gören öğrencilerin 

ders seçimlerine etki eden faktörleri uyguladığı anket çalıĢmasıyla araĢtırmıĢtır. 

Yaptığı çalıĢmada erkek öğrencilerin fen derslerine olan ilgilerinin kızlardan fazla 

olduğunu ve bilimsel merakların kızlara göre daha küçük yaĢlarda baĢladığını 

belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢmaya göre okulun çevresi, öğretmenler, öğrencilerin ders 
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notları, derse olan ilgi ve tutumları ders seçimini etkilemektedir. Ayrıca öğrencilerin 

cinsiyetlerinin de ders seçimlerine etki ettiğini gözlemlemiĢtir. 

Bewick ve Southern (1997), ileri düzeyde matematik dersini seçen 198 öğrenci 

üzerinde cinsiyet farkından kaynaklanan eğilimlerinin nedenlerini bulmak üzere 

yürüttükleri anket çalıĢmasında; kız ve erkek öğrencilerin ileri düzeyde matematik 

dersini tercih etme nedenleri arasında önemli farklılıkların olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Sadece cinsiyet farklılığının değil birçok değiĢkenin ileri düzeyde matematik dersinin 

seçiminde etki olduğunu saptamıĢlardır. 

Hodgkinson ve Innes (2001), farklı bölümlerde okuyan üniversite 1. Sınıf öğrencileri 

arasında yaĢanılan bölgenin tutumunun ve soysal inanıĢların ders seçimine etkilerini 

araĢtırdığı çalıĢmalarında bu faktörlerin ders seçiminde etkili olduğu sonucuna 

varmıĢlardır. 

Görüldüğü gibi yurtdıĢında birçok araĢtırmacı üniversite öğrencilerinin ders seçimine 

etki eden faktörleri, bu faktörlerin öncelik sırasını, farklı bölümlerde ders görmenin 

ve cinsiyetin etkisini saptamak amacıyla farklı çalıĢmalar yapmıĢtır. Genel olarak 

yapılan çalıĢmalarda üniversitelerin örneklem olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Ġlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde seçmeli ders uygulamalarına yönelik 

çalıĢmalar sınırlı kalmıĢtır. 

 

2.3. Seçmeli Derslerle Ġlgili Sorular 

 

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değiĢiklik sonucu getirilen 

ve kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen kesintisiz 12 yıllık eğitimin uygulanmasıyla 

ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bilgilendirme amaçlı “12 yıl zorunlu eğitim sorular-

cevaplar” bildirisinde seçmeli derslerle ilgili aĢağıda ifade edilen sorulara cevaplar 

verilmiĢtir. (MEB, 2012) 

SORU 1: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı? 

Ġlkokullarda seçmeli derslerin olmayacağı, uygulamanın ortaokulda baĢlayıp; 

liselerde devam edeceği ifade edilmiĢtir. Aynı zamanda haftalık ders çizelgesinin 

ilgili kitapçığın ek bölümde yer aldığı belirtilmiĢtir. 
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SORU 2: Seçmeli dersler hangi kademede baĢlayacak? 

Kanunda “Ortaokul ve liselerde, Kur‟an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı,  

isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur”  denilmektedir. Diğer seçmeli derslerin adı 

geçmemektedir. Fakat ortaokul ve lisede seçmeli dersler için daha fazla sayıda bir 

seçenek sunulacağı ifade edilmiĢtir. Bunun yanı sıra ortaokul ve liselere devam 

eden tüm öğrenciler seçmeli ders uygulamasından faydalanabilmektedir. 

SORU 3: Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli 

dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini 

isterlerse bu okullar alabilecek mi? 

Yabancı okullar Türk mevzuatına tabidir. Dengi resmi okullar için geçerli olan 

programlar takip edilecektir. 

SORU 4: Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi 

olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda 

öğrenecekler? 

Azınlık okullarında okuyan öğrenciler için bu ders okutulmayacaktır. Azınlık 

okullarında kendi dinleriyle ilgili dersler okutulmaktadır.  

SORU 5: Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler 

belirlenirken),toplumsal talepler dikkate alınacak mı? Örneğin, ilkokul 

öğrencilerine din eğitimi imkânı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi dersi 1.sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve 

mezheplere göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye’de konuĢulan dillerin 

öğretimi talepleri de dikkate alınacak mı? 

Ġlköğretim okullarında seçmeli dersler belirlenirken öğrencilerin geliĢim 

özelliklerinin yanı sıra ilgi ve ihtiyaçlarının da dikkate alınacağı ifade edilmiĢtir. Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulmaktadır. Farklı din 

ve mezheplere göre seçmeli derslerin okutulması ya da Türkiye‟de konuĢulan farklı 

dillerin öğretimi konusunda öğretim programlarının yanı sıra öğretmen faktörünün 

de etkili olduğu belirtilmiĢtir. 

SORU 6: Kur’an-ı Kerim mi yoksa meali mi seçmeli ders olacak? 

Kur‟an-ı Kerim‟in öğretilmesi seçmeli ders olarak uygulanacaktır. 
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SORU 7: Seçmeli dersler her sınıfta alınacak mı? 

Seçmeli derslerin beĢinci sınıftan; sekizinci sınıfa kadar haftada toplam sekiz saat 

olacak Ģekilde alınabileceği ifade edilmiĢtir. 

SORU 8: Alevilik, Hıristiyanlık ve diğer farklı inançlar ve dinler seçmeli ders 

olacak mı? 

Farklı inançların “Temel Dini Bilgiler” dersinde iĢlenebileceği belirtilmiĢtir. 

SORU 9: Hangi dersler seçmeli, hangi dersler zorunlu olacak? 

Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. Ġnkılâp Tarihi 

ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Görsel Sanatlar, Müzik, 

Oyun ve Fizikî Etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım, Trafik 

Güvenliği, Rehberlik ve Kariyer Planlama, Ġnsan Hakları, YurttaĢlık ve Demokrasi 

dersleri zorunlu dersler olacak. Seçmeli dersler: Din, Ahlak ve Değerler, Dil ve 

Anlatım, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik, Sanat ve Spor ve Sosyal Bilimler 

olarak belirlenen altı(6) farklı alanda tanımlanmıĢtır. 

SORU 10: Yabancı dil öğretimi hangi sınıfta baĢlayacak?  

Yabancı dil uygulaması ilkokul 2. sınıftan baĢlayacaktır.  

SORU 11: Yeni getirilen zorunlu ders olacak mı? 

Zorunlu derslerin yenileneceği ve “Oyun ve Fizikî Etkinlikler” ile “Ġnsan Hakları, 

YurttaĢlık ve Demokrasi” derslerinin zorunlu dersler arasında yer alacağı ifade 

edilmiĢtir. 

SORU 12: Haftalık ders çizelgelerinde değiĢiklik olacak mı? 

Eklenen yeni zorunlu dersler ve seçmeli derslere bağlı olarak değiĢiklikler 

yapılacağı ifade edilmiĢtir. 

SORU 13: Sanat ve spor dallarındaki seçmeli dersler nasıl uygulanacak?  

Sanat ve Spor alanında Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Beden Eğitimi dersleri 

öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) saat olarak 

seçilebilecektir. 

SORU 14: Serbest etkinlikler zorunlu olacak mı?  

Ġlkokulda okul yönetimleri ve ailelerin isteğine bağlı olarak belirlenecektir. 
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SORU 15: Bir öğrenci haftada kaç saat seçmeli ders alabilecek? 

Bir öğrenci haftada sekiz (8) saat seçmeli ders alabilecektir. 

SORU 16: Ġlkokullarda haftada kaç saat ders olacak? 

Ġlkokullarda serbest etkinlikler de dâhil edildiğinde haftada otuz (30) ders 

olacaktır. Serbest etkinlikler çıkarıldığında ise 1. sınıfta 26 ders,2. sınıfta 28 ders, 3. 

sınıfta 28 ders ve 4. sınıfta 30 ders olacaktır. 

SORU 17: Fen ve Teknoloji Dersinin uygulamasında bir değiĢiklik var mı? 

Fen ve Teknoloji dersi mevcut çizelgede dört ve beĢinci sınıflarda haftada üç saat, 

beĢ-sekizinci sınıflarda haftalık dört saattir. Yeni çizelgede ise dersin adı Fen 

Bilimleri olarak değiĢtirilmekte, haftalık ders saati ise bir yıl erkene çekilip üçüncü 

sınıfta baĢlayarak,  üçüncü sınıfta üç saat,  dört ve beĢinci sınıflarda haftalık birer 

saat artıĢ ile dört-sekizinci sınıflarda haftalık dört saat olarak düzenlenmiĢtir. 

SORU 18: Kademeli eğitimde haftalık ders saatleri kaç olacak? 

Serbest etkinliklerle birlikte bir ders 40 dakika olmak üzere 1 -4. sınıflarda haftada 

30 ders; ortaokulda ise 5 ve 6. sınıfta 36 ders; 7 ve 8. sınıfta 37 ders olacak Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. 

SORU 19: Okullarda seçmeli derslerde kaç öğrenci grubu sınıf oluĢturulacak? 

Okullarda kaç öğrenci grubunun oluĢturulabileceği,  seçmli dersleri seçen öğrenci 

sayısı ile belirlenebileceği; bu konuda mevcut durumda 10 öğrencinin seçmeli dersi 

seçmesi halinde ders açılmakla birlikte, bu konuda esneklik sağlanması 

öngörülmektedir. 

SORU 20: Seçimlik dersler kaç saat olacak? 

Her bir seçmeli ders haftada iki (2) saat olacaktır. Ancak Görsel Sanatlar, Beden 

Eğitimi ve Spor ile Müzik dersleri 2 saat ya da 4 saat olarak seçilebilecektir. 

SORU 21: Bir öğrenci kaç saat seçimlik ders alabilecektir? 

Öğrenciler ilgi ve tercihlerine göre, beĢinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar her sınıf 

düzeyinde haftalık sekiz (8) saat ders seçebileceklerdir. 
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SORU 22: Kürtçe seçmeli ders olacak mı? 

Seçmeli derslerin “Dil ve Anlatım” alanında “YaĢayan Diller ve Lehçeler”  dersi 

bulunmaktadır.  Bu derste öğrencilerin ve velilerin istekleri doğrultusunda farklı dil 

ve lehçelerin öğretimi yapılabilecektir. 

SORU 23: Kürtçe seçmeli ders olacaksa kimler öğretecek? 

YaĢayan Diller ve Lehçeler dersini,  öğretmenlik formasyonuna sahip ve söz 

konusu dili öğretebilme yeterliğine sahip öğretmenler verecektir. 

SORU 24: Bütün bu derslerle ilgili kitap çalıĢması yaptınız mı? Mesela 

Zazaca, Kırmançe kitaplar var mı? 

Bazılarıyla ilgili müfredat çalıĢmalarının devam ettiği, seçmeli derslerin bu öğretim 

yılı için 5. sınıfta ve 9. sınıfta verilebileceği ifade edilmiĢtir. Diğer sınıflardaki 

öğrenciler mevcut programlarla ve mevcut uygulamalarla öğrenimlerine devam 

edeceklerdir.  Dolayısıyla, bu öğretim yılı için 5. sınıfta ve 9. sınıftaki gelecek 

talepler göz önünde bulundurulacaktır. Örneğin, 6.sınıfta Ģu anda bu Kanun 

çerçevesinde oluĢturulan seçimlik derslerin verilmesinin söz konusu olmadığı 6. 

sınıfların önceki uygulamalara aynen devam edecekleri ifade edilmiĢtir. 

SORU 25: Çocuğumun bütün seçmeli din derslerini almasını istiyorum. 

Seçmeli ders saatinde aynı anda iki sınıfta da olması mümkün değil. Bu nasıl 

olacak, seçmeli derslerde sınır var mı? 

Öğrenciler haftada sekiz saat seçmeli ders alacaktır. Bu durumda bir öğrenci en 

fazla dört farklı ders alabilir. Derslerden bir kısmı 2 saatlik ders olarak 

düzenlenecektir. Spor ve sanat alanlarında ise öğrenciler bu alandaki dersleri haftada 

2 saat ya da 4 saat olarak alabilirler. Derslerin çakıĢmaması için seçmeli derslerin 

programlarının uygulanmasında düzenlemeler yapılacak ve öğrencilerin tercihleri 

doğrultusunda ders seçebilmeleri güvence altına alınacaktır. 

Tercihleri gerçekleĢtirebilmek için haftanın belirli günlerinde, belirli saatleri seçmeli 

dersler saati olarak düzenleyip, farklı dersleri seçebilmelerini amaçladıklarını; bu 

nedenle öğrencilerin herhangi bir alandan birden fazla ders alabilecekleri 

belirtilmiĢtir. 

 



 

26 
 

SORU 26: Din, Ahlak ve Değerler alanından ders almak istemeyen anne 

babaların çocukları ne olacak? 

Din, Ahlak ve Değerler alanında seçmeli dersler öğrencilerin ve velilerin tercihlerine 

bağlı olarak seçilebilir. Bu alandan ders seçmeyi tercih etmeyenler, diğer seçmeli 

derslerden seçebilirler. Hiçbir öğrenci istemediği bir alandan ders seçmeye 

zorlanamaz. 

 

2.4. GeliĢmiĢ AB Üyesi Ülkelerde Seçmeli Dersler 

 

AB üyesi ülkelerden Danimarka, Fransa, Ġspanya, Almanya, Ġtalya ve Hollanda‟nın 

seçmeli ders uygulamalarına bakarak ülkemizdeki seçmeli derslerle karĢılaĢtırmak, 

sürecin iĢleniĢi açısından rehber ve örnek olabilecek verileri elde etmek amacıyla 

yapılan incelemede elde edilen sonuçlar seçmeli derslerin ülkenin, Ģehirlerin ve 

okulların yapısına göre değiĢtiği Ģeklindedir. Elde edilen bir diğer sonuç da seçmeli 

derlerin ortaokul düzeyinde baĢlaması ve öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine 

göre Ģekillendiğidir. 

Danimarka‟da zorunlu eğitim 9 yıldır ve 7 ile 16 yaĢ arasındadır. Ücretsiz olan bu 

eğitimin masrafları devlet tarafından karĢılanmaktadır (Erçelebi, 1995). 9. ve 10. 

sınıftan sonra mesleki eğitim isteğe bağlı olarak alınabilmektedir (MEB, 2007). 

Danimarka eğitim sisteminde örencilerin sınavla değerlendirmesi 9. sınıftan sonra 

baĢlar öncesindeki değerlendirmelerde öğretmen ve veli iĢbirliği vardır (Yüceer ve 

CoĢkun Keskin, 2012). Seçmeli dersler 8 sınıftan itibaren uygulanır. Öncesinde çok 

programlı okul benzeri bir sistem vardır. Ġlk iki yıl öğrencilere zorunlu program 

uygulanır. Ġkinci yıldan sonra zorunlu ve seçmeli dersler birlikte sunulur.  Zorunlu 

temel eğitim sosyal bilgiler, güzel sanatlar ve hayat bilgisi Ģeklinde üç baĢlıktan 

oluĢur. Okullar tek bir yapı halinde olup ilkokul ve ortaokul arasında bir geçiĢ yoktur 

(Celep ve Göğüs, 2012 ). 8. sınıfta verilen seçmeli dersler; fotoğrafçılık, daktilo, 

elektronik, motor bilgisi ve bilgisayardır. Eğitimsel ve mesleki rehberlik dersler 10. 

sınıftan itibaren uygulanmaktadır. Bunlar; el sanatları, Almanca, Türkçe, Arapça ve 

göçmenleri dilleri dersleridir. 

Genel olarak merkeziyetçi eğitim sistemine sahip bir ülke olan Fransa‟da ise 80‟li 

yıllardan sonra yerel yönetimlere bazı yetkiler verildiği görülmektedir (Özmen ve 
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Yasan, 2007). Fransa da 10 yıl süren zorunlu eğitim uygulaması 6 ile 16 yaĢları 

arasını kapsar (Arslan ve Kılıç, 2000). Okullar ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 

üç kısımdır. Birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak okullarda din dersleri 

verilmemektedir. Zorunlu eğitim döneminde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu birçok 

kaynak ücretsiz olarak dağıtılır ancak lise döneminde kitaplar ücretlidir (Bilgili, 

2012). Uygulanacak öğretim etkinlikleri ve derslerin iĢleniĢi ile ilgili öğretmen 

kılavuz kitapları bakanlık tarafından hazırlanır (Pehlivan, 2007). Ġlkokulda Arapça, 

Çince, Ġngilizce, Rusça, Ġtalyanca, Almanca, Ġspanyolca dilleri seçmelidir. Bunun 

yanı sıra Latince ve Yunanca ikinci yabancı dil olarak verilmekte ve teknoloji 

dersleri ile birlikte haftada 3 saat okutulmaktadır (EARGED, 2008). Ortaöğretimde 

ise seçmeli dersler öğrencilerin hedefledikleri diploma türene göre Ģekillenmektedir 

(Öğretmenin sesi, 2015). 

Ġspanya‟da 1978 yılından beri yer alan 17 özerk bölge eğitim yönetimi yetkisini 

kendi elinde bulundurur. Özerk olmayan bölgelerde yetki Eğitim ve Bilim 

Bakanlığındadır (Özmen ve Yaman, 2007). Zorunlu eğitim 6-16 yaĢ arasındaki 

öğrencileri kapsar ve 10 yıl sürer. Okul öncesi eğitim, temel eğitim, ortaöğretim ve 

yükseköğretimden oluĢan sistemde ilkokul 2+2+2 olmak üzere 6 yıldır (Celep ve 

Göğüs, 2012). Öğrencilere genel derslerin yanı sıra temel mesleki dersler de verilir. 

Bu nedenle öğrenciler seçmeli dersler de alırlar. Okulların haftalık ders çizelgesi 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanıp; okullara bildirilir. Okullar isterlerse 

kendilerinin ve bölgelerinin koĢullarına bağlı olarak ders saatlerini ya da seçmeli ders 

saatlerini artırabilirler (Eurydice-Spain, 2003; akt. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Dergisi, 2005). Ayrıca seçmeli ders uygulaması ortaokulda 

baĢlamakta olup; din eğitimi sadece ilk yıl seçmelidir (Milliyet Blog, 2012). 

Almanya‟da eğitimin yönetimi ve denetimi eyaletlerin yetkisindedir. Eyaletler 

okullardaki her türlü faaliyetten sorumludur. Bununla birlikte okulların teftiĢi, din 

eğitimi, zorunlu dersler, özel okulların açılması gibi konular Federal Cumhuriyet‟in 

yetki ve sorumluluğunda yer alır (TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, 2007). Zorunlu eğitim 6-

18 yaĢ arasındaki öğrencileri kapsar. Ġlk 9 yıl tam zamanlı eğitimle geçer. Son 3 yıl 

yarı zamanlı ve mesleki eğitimle geçer. Öğrencinin hangi orta dereceli okula 

gideceğine notlarına bakarak öğretmenleri karar verir. Okulu bitirdikten sonra 

çıraklık eğitimi almak isteyen öğrenciler için düĢünülmüĢ olan temel eğitim okulu 

(Hauptschule) 5 ve 9. sınıflar arası eğitimi kapsar. Meslek okullarının temeli 
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diyebileceğimiz bu okullar 5 yıl sürer. Temel eğitim okullarının bazılarında genel ve 

mesleki derslerin yanı sıra Ģarkı, drama, sanat, dans, bahçecilik, fotoğrafçılık, eliĢleri 

gibi seçmeli dersler de verilir (EARGED, 2008). Ortaokul (Realschule), 4- 10. sınıf 

arasını kapsar ve 6 yıl sürer. Temel Eğitim Okullarına göre baĢarı seviyesi daha 

yüksek öğrenciler devam ettiği bir okul türüdür. Zorunlu derslere ek olarak zorunlu 

seçmeli dersleri alırlar. Yabancı dil Ġngilizce zorunlu olup ikinci yabancı bir dil veya 

sosyal bilimler alanından bir ders öğrencinin tercihine bırakılmıĢtır. 9 ve 10. 

sınıflarda öğrenciler okulun olanaklarına veya kendi ilgi ve yeteneklerine göre iki 

saat seçmeli dersler alırlar. Seçmeli dersler; yabancı dil, matematik, fen bilimleri, 

sosyal bilimler, spor, resim, müzik, biyoloji, fizik ve kimyadır. BaĢarılı olan 

öğrenciler lise öğrenimi almaya hak kazanırlar (Celep ve Göğüs, 2012; EARGED, 

2008). Ġlkokulun 4. sınıfında üstün baĢarı gösteren öğrenciler genel liseye 

(Gymnesium) devam eder. 5-13. sınıfları kapsar. Öğrencileri yüksek öğretime 

hazırlar. 9 ve 10. sınıflardaki zorunlu seçmeli derslerde iĢyeri gözlemleri ve 

uygulamaları yapılır. Bu dersler öğrencilerin yetenekli oldukları alana 

yönlendirilmelerine fırsat verir (Celep ve Göğüs, 2012; Ünal, 2006). Genel olarak 

Almanya‟da seçmeli dersler Eyalet Eğitim Bakanlığının onayıyla okulun imkânlarına 

göre belirlenir. Seçmeli ders olarak müfredatta yer alan her ders seçilebilir. Seçmeli 

dersler sanat, spor ve teknik, yabancı diller, sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi 6 

baĢlıkta toplanmıĢtır. Okullar kendi imkânlarına göre bunlarda en az üçünü biri 

yabancı diller olacak Ģekilde açmak zorundadır. Okullar ev ekonomisi ve bilgisayar 

gibi ek zorunlu seçmeli dersleri de açabilirler (Projeler Koordinasyon Merkezi 

BaĢkanlığı, 2007 akt. EARGED, 2008). 

Ġtalya‟da zorunlu eğitim 6 ile 14 yaĢ arasını kapsar. Ġlkokul 5 yıl ortaokul 3 yıldır. 

Ġlkokulda ders geçme sınavla değil; öğretmenin yıl içerisinde çocukla ilgili yazdığı 

raporlara göre gerçekleĢir. 11- 14 yaĢlarını kapsayan ilköğretimin ikinci kısmı 

zorunlu ve parasızdır. Ortaokulda müfredatında haftada 30 saat ders bulunur ve bu 

saatler velinin isteği doğrultusunda 36-40 saate kadar çıkarılabilir. Ortaokulun 

sonunda Ġtalyanca, matematik, yabancı dil ve sözel derslerinden yapılan bitirme 

sınavında baĢarılı olan öğrenciler lise öğrenimi almaya hak kazanır. Ġtalya‟da Katolik 

mezhebi ülke genelinde etkindir ve milli bir nitelik kazanmıĢtır. Üniversiteler hariç 

eğitimin diğer basamaklarında haftada 1-2 saat din dersi verilir. 1984 yılından beri 
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yapılan yasal düzenlemelerle din dersleri seçmeli olarak verilemeye baĢlanmıĢtır. 

(Kazancı, Soyalp & Alav, 2013) 

Hollanda eğitim sisteminde merkeziyetçi yapının tersine müfredatın belirlenmesi, 

derslerin seçimi ve iĢleyiĢ gibi konular okul yönetiminin tasarrufuna bırakılmıĢtır. 

Eğitimin herhangi bir basamağında belirli bir müfredat yoktur, okullar kendi 

bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalarını belirlemekte serbesttir (KocabaĢ, 

2005). Zorunlu eğitim 12 yıldır. 8 yıl süren ilköğretimin amacı çocuğa ortaöğretimin 

temelini oluĢturacak genel bir eğitim vermek, çocuğun zihinsel ve duygusal yönünü 

geliĢtirmek, yaratıcılığını geliĢtirmek ve sosyal, kültürel, bedensel bilgi ve beceriler 

kazanmasını sağlamaktır (Özhamit, 2003: 46). Ġlköğretimde zorunlu derslerin yanı 

sıra yabancı dil olarak Ġngilizce, yabancı çocuklar için kendi anadilleri ve kültürleri 

dersi de seçmeli ders olarak alınabilmektedir (Özhamit, 2003: 46). Hollanda eğitim 

sisteminin diğer basamaklarına da baktığımızda din, dil serbestliği ve ders seçimi 

açısından son derece özgür olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda öğrenciler okul ve 

ders tercihinde bulunabiliyorlar. Seçmeli dersler ilköğretimin ikinci kısmında 7 ve 8. 

sınıftan itibaren verilmeye baĢlıyor. Seçmeli ders olarak Ġngilizce, Fransızca, 

Almanca gibi Avrupa dilleri ile Eski Yunan ve Latin dillerinin verildiği 

görülmektedir. Bunun yanı sıra seçmeli derslerde müzik, drama, resim, heykel gibi 

sanat derslerine de büyük önem ve öncelik verilmektedir. 

Genel olarak incelenen ülkelerin seçmeli ders uygulamalarına bakıldığında; seçmeli 

derslerin bazı ülkelerde ulusal, bazı ülkelerde bölgesel olarak belirlendiğini 

görüyoruz. Seçmeli dersler genel olarak ortaokuldan itibaren baĢlıyor. Seçmeli 

derslerde okulların ve bulunduğu bölgenin Ģartları gözetilerek hareket ediliyor. 

Seçmeli derslerin seçimini veli iĢbirliği ile öğrenciler gerçekleĢtiriyor. Seçmeli 

dersler çocuğun ilgi ve yeteneğini göre belirleniyor. Yabancı dil eğitimi ilkokulun en 

erken 3. sınıfında verilmeye baĢlanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaĢayanların 

birbirleriyle daha iyi iletiĢim ve sıkı iliĢkiler kurabilmeleri için yabancı dil eğitimine 

önem verilmektedir. 
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2.5. Seçmeli Derslerin Ġçeriklerine Genel Bir BakıĢ 

 

2.5.1. Zekâ oyunları dersi 

 

Dünya bilim ve teknolojideki geliĢmelerle birlikte geçtiğimiz yıllara göre çok daha 

hızlı bir değiĢim içerisindedir. Günümüzde bu hızlı değiĢime ayak uydurmak 

bireylerin inovasyon ve çözüm üretme yeterliliklerinin geliĢmesiyle doğru orantılıdır. 

Bunun da ötesinde rekabet gücü yüksek bir ülke için hayal gücü geniĢ, tasarım ve 

yönetim becerisi geliĢmiĢ zihinlere ihtiyaç vardır. KarĢılaĢılan problemlere farklı 

bakıĢ açıları getirmek, özgün özümler üretebilmek, bireyin kendisi ve ülkesi için artı 

değer sunmasında etkili bir faktördür. Etrafımıza baktığımızda hayatı kolaylaĢtıran, 

uygulanabilir buluĢ ve projelerin alıĢılmıĢın dıĢında çalıĢan zihinlerin eseri olduğunu 

görürüz. Farklı düĢünme, çözüm önerileri üretme, biliĢsel kapasite, mantık, akıl 

yürütme gibi zihinsel özelliklerin hayat boyu geliĢtirilebilir nitelikler olduğu 

unutulmamalıdır. Bilinmelidir ki bu özellikler görece erken yaĢlarda daha kolay ve 

çabuk geliĢmektedir. Ortaokullarda zekâ oyunları dersinin seçmeli ders olarak 

okutulması bu temel kabullere dayanmaktadır (TTKB, 2012a). 

Akgül (2012), zekâ oyunları dersi ile ilgili programı iyileĢtirmek amacıyla yaptığı 

kamuoyu paylaĢımında bazı tespitlere yer vermiĢtir. Zekâ oyunları dersinde 

öğrencilere oynatılacak olan bilimsel olarak katkısı ispatlanmıĢ, uluslar arası kabul 

gören oyunların neler olduğu, nasıl oynandığı uygulayıcılar tarafından çok iyi 

özümsenmelidir. Aksi takdirde tersi bir durumda oluĢabilecek dersin iĢleniĢine, kim 

tarafından iĢleneceğine, neler iĢleneceğine yönelik belirsizliklerin dersin seçilmesinin 

önünde engel oluĢturacağını belirtip, ayrıca çeĢitli önerilerde bulunmuĢtur. Bunların; 

velilerin zekâ oyunları dersinin içeriği ile ilgili bilgilendirilmeleri, materyal 

eksikliğinin giderilmeye çalıĢılması, dersi verecek öğretmenlerin eğitilmesi olduğunu 

belirterek zeka oyunları dersinin önemini vurgulamıĢtır. 

Karagözoğlu (2015), ortaokul 5. sınıflarda seçilen seçmeli dersler ve seçim nedenleri 

üzerine yapmıĢ olduğu çalıĢmasında zekâ oyunlarını tercih eden öğrenci oranını %26 

olarak tespit etmiĢ ve dersin adında oyun geçiyor olmasının bile tercihleri üzerinde 

etkili olabileceğini ifade etmiĢtir. Bu derste öğrencilerin kare karalamaca, su doku, 

ken doku, kakuro, yön bulma vb. birçok oyun sayesinde gerçek hayatta 

karĢılaĢacakları problemleri çözmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir. Dersin 5. 
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sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacak olması öğrencilerin sahip oldukları 

potansiyeli tanımalarına ve geliĢtirmelerine olanak sağlanacağını vurgulamıĢtır. 

 

2.5.2. Din, ahlak ve değerler dersleri 

 

Ülkemizde cumhuriyet tarihi boyunca eğitim sistemimiz içerisinde din derslerinin 

yeri hep sorgulanmıĢtır. Okullarımızda din derslerini hiç yer vermemekten, seçmeli 

ve zorunlu olmasına kadar farklı yöntemler denenmiĢtir (Kaymakcan, 2006). 

Ahlak eğitimi, kiĢilerde farklılık gösteren karakterleri uygun bir Ģekilde yöneltmek, 

güzel huy ve mizacın oluĢmasını sağlamak için çalıĢır. Bireyin ahlaki bir kiĢilik 

geliĢtirerek olgunlaĢmasını sağlayıp, kendileriyle ve çevresiyle uyumlu iliĢkiler 

sürdürmesini amaçlayan ahlak eğitimi hem bireysel hem de toplumsal yönleri olan 

bir çabadır. Bu eğitimin ilk edinildiği yer ailedir. Aileyi ise okulda alınan eğitim 

destekler nitelikte olmalıdır. Gençlerde problemli eğilimleri ortadan kaldırmanın en 

etkili yolu okulda verilecek ahlak eğitimidir (Kaya, 2006). 

MEB tarafından açıklanan ve Türkiye genelinde yapılan araĢtırmaya göre 402 bin 

öğrenci ile bu ders en çok seçilen 3. ders olmuĢtur (Karagözoğlu 2015). 

 

2.5.3. BiliĢim teknolojileri ve yazılım dersi 

 

BiliĢim teknolojileri hayatımıza çok kısa bir süre önce girmiĢ olmasına rağmen 

modern toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olmuĢtur. GeliĢmiĢ olarak kabul 

ettiğimiz birçok ülke biliĢim teknolojilerindeki geliĢmeleri anlamaya çalıĢırken aynı 

zamanda temel kavramlarını ve becerilerini öğretmek için eğitim politikalarını 

yeniden düzenlemekte ve biliĢim teknolojilerini öğretim programlarının içine 

yerleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar (MEB, 2006). 

EARGED (2008) yaptığı araĢtırmada biliĢim teknolojileri dersinin ilköğretim 

okullarında en fazla tercih edilen seçmeli ders olduğunu ortaya koymuĢtur. Her 

geçen gün ülkemizde bilgisayar ve buna bağlı olarak internet kullanımında artıĢ 

olmaktadır. 2004 yılında %13 seviyelerinde olan internet kullanım oranı 6 yıl içinde  

%37‟yi seviyesini aĢmıĢtır. Bunun yanı sıra en son internet kullanılan zamana 
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bakılmaksızın 2010 yılında genel olarak herhangi bir zamanda internet kullananların 

oranı %41,6‟dır (DPT, 2012,13). 

2013-2014 öğretim yılında Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı (TTKB) tarafından 

FATĠH projesi de göz önüne alınarak zorunlu ve seçmeli ders programında 

değiĢikliğe gidilmiĢ; biliĢim teknolojileri ve yazılım dersinin 5 ve 6. sınıflarda 

zorunlu dersler arasında yer alması yönünde karar almıĢtır. Bu değiĢiklikle biliĢim 

teknolojileri yeniden 2007 yılındaki haline dönüĢtürülmüĢtür (Memular Net, 2013). 

 

2.5.4. Bilim uygulamaları dersi 

 

Bilim uygulamaları dersi yalnızca bilimsel olguların ve terimlerin kavratılmasından 

ziyade, öğrencilerin yaĢantılarında meydana gelen günlük olayları bilimsel süreç 

basamaklarına göre sorgulamalarını amaçlayan, yaparak ve yaĢayarak öğrenmelerine 

fırsat sağlayacak etkinliklerle iĢlenecek uygulamalı bir derstir. Öğretmenlerde 

öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemeli ve onları cesaretlendirmelidir. Öğretmen 5 

ve 6. sınıflarda rehber 7 ve 8. sınıflarda da yapılan etkinlik ve deneylerin gözlemcisi 

rolünü üstlenmelidir (MEB, 2013). 

Bilim uygulamaları dersi daha geniĢ anlamda fen bilimlerinin yaĢantılarımızla iç içe 

olduğunu, her gün karĢılaĢtığımız birçok olayın bilimsel bir temele dayandığını, 

sadece teorik ve soyut ifadelerden ibaret olmadığını göstermenin en etkili yoludur. 

Bilim uygulamaları dersinin içeriği fen bilimleri dersi ile ilgili basit etkinliklerden ve 

uygulamalardan oluĢmaktadır (Eke, 2013). 

Seçmeli bilim uygulamaları dersinde hedeflenen amaçlar arasında; öğrencilerin 

etrafında meydana gelen olayların, karĢılaĢtıkları sorunların bilimsel açıklamalarının 

olduğunun farkına varmalarını sağlamak yer alır. Bu durumları bilimsel süreç 

basamaklarını uygulayarak bilim insanı gözüyle irdeleme yetisi oluĢturmak, ilgi 

duyma, inceleme, farklı hipotezler geliĢtirme ve deney yapma yeteneği kazandırmak 

aynı zamanda teknolojik geliĢmenin ancak bilimsel temellere dayandığında var 

olabileceğini anlama becerisi kazandırmak yer almaktadır (MEB, 2013). 
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2.5.5. Sanat etkinlikleri dersi 

 

Sanat eğitimi bireyin duygusal zekâsını yansıtmayı sağlayacak nitelikler kazanmasını 

sağlar. Yaratıcı, özgür düĢüncenin oluĢmasına ön ayak olur. Bireyin kiĢiliğini 

oluĢturmasında önemli bir yere sahiptir. Kendini ifade edebilen, kendini özgür 

hisseden genç toplumda sağlıklı iliĢkiler geliĢtirebilir.  BaĢka bir değiĢle sosyal 

yönünü geliĢtirir. Çünkü yaĢantılarımızda temel bilimler eğitimi kadar önemli bir 

yere sahiptir. Bu nedenledir ki her birey psikomotor ve sanatsal kabiliyetlerine göre 

hobi sahibi olmak ister. Elde edilen doyum mesleki doyumdan daha az değerli 

değildir. YaĢamı sanatla iliĢkilendirebilen bireyler bu özelliklerini eğitim yoluyla 

kazanabilirler (Sümbül ve Gül, 2007) 

Sanat etkinliği dersinin seçiminde bu dersin öğrencilere kazanımları doğrultusunda 

yaklaĢıldığı görülmüĢtür. Dolayısıyla dersin programının öğrencilere yaratıcılık, 

kendini ifade edebilme özgürlüğü kazandıracağı görüĢünün okul yöneticisi ve 

öğretmenlerce paylaĢıldığı görülmüĢtür. Bu durum yönetici ve öğretmenlerin 

MEB‟in yeni sistemini destekler nitelikte bir tutum içerisinde olduklarını da 

göstermiĢtir. Her okul kendi ve çevresinin olanaklarına göre; drama, halk oyunları, 

müzik, resim, fotoğrafçılık, heykel ve mimarı alanlarından bir ya da bir kaçını 

seçmeli ders olarak verebilmektedir (Sümbül ve Gül, 2007) 

 

2.5.6. Spor etkinlikleri dersi 

 

TaĢmektepgil ve diğerleri (2006), ilköğretim programında yer alan beden eğitimi 

ders hedeflerine ulaĢma düzeyini araĢtırdıkları çalıĢmalarında beden eğitimi dersi 

için belirlenen süresinin genel ve özel amaçlara ulaĢabilmek için yeterli olmadığını 

ifade etmiĢlerdir. Bu olumsuz durum seçmeli spor etkinlikleri dersi ile giderilebilir. 

Öğrencilerin ilgilendikleri ve yapabildikleri spor dalını keĢfetmelerinde beden 

eğitimi dersinin güçlü bir etkisi olduğu anlaĢılmaktadır. Öğretmenlerin ders 

planlarını hazırlarken müfredattaki tüm konulara değil de daha çok kendilerini 

baĢarılı gördükleri konulara ağırlık verdiklerini, okullarda istenilen miktarda araç 

gereç olmadığını ve spor sahası bulunmadığını, bunlara ek olarak okul idaresinin bu 

konularda yeterli desteği vermediğini belirtmiĢlerdir.  
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Elde edilen sonuçlara göre beden eğitimi dersinin iĢlevselliğini daha iyi bir noktaya 

getirmek için okulların ortak kullanabilecekleri spor salonlarının yapılması, dersin 

seçmeli beden eğitimi dersleri ile desteklenerek liyakat sahibi beden eğitimi 

öğretmenlerinin bu derslere görevlendirilmesi uygun olacaktır Ģeklinde görüĢ 

belirtmiĢlerdir. 

 

2.5.7. DüĢünme eğitimi dersi 

 

Zihnin bir konuyla ilgili bağlantıları inceleyip, bilgileri karĢılaĢtırarak karar verme 

özelliği olan düĢünme doğumla baĢlayan ve yaĢantılarla sürekli geliĢtirilebilen insana 

özgü bir niteliktir. Diğer canlılardan farklı olarak sahip olduğu bu yeteneği ile insan 

var oluĢunun anlamını ve nedenini fark edebilmiĢtir. Edindiği bilgiler sayesinde de 

geleceğini Ģekillendirebilme Ģansı bulmuĢtur (Ülger, 2012). 

Bir baĢka değiĢle düĢünme; bir sonuca varmak için bilgileri, kavramları inceleme, 

karĢılaĢtırma ve aralarında bağlantılar kurarak baĢka fikirler üretme iĢlemidir. 

Günümüzün bilgi toplumu; eleĢtirel, bağımsız düĢünebilen, edindiği bilgileri 

yaĢantısına uyarlayabilen ve böylece toplumsal geliĢime ön ayak olabilen bireyler 

yetiĢtirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu da ancak eleĢtirel düĢünebilen, giriĢken, 

araĢtırmacı bireylerin yetiĢtirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle düĢünme eğitimi 

milli eğitimin temel amaçları arasında yer almaktadır (Karadeniz, 2006) 

DüĢünme eğitimi dersi ilköğretim düzeyinde haftada 1 ders saati ve seçmeli olarak 

2006-2007 öğretim yılında okutulmaya baĢlanmıĢ, uygulama 6,7 ve 8. sınıfların 

herhangi birinde seçilip okutulabileceği gibi tamamında da okutulabilecek Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. 2013 yılında ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinin ortaokul 

kısmında yapılan değiĢiklikle kademeli olarak 7 ve 8. sınıflarda haftada 2 ders saati 

olabilecek Ģekilde düzenlenmiĢtir (MEB, 2014). 

 

2.6. 21. Yüzyıl Öğrenci Özellikleri Ve Seçmeli Dersler 

Ġçinde bulunduğumuz zaman diliminde bilim ve teknolojide yaĢanan yeniliklerin 

ıĢığında küreselleĢen dünya göz ardı edemeyeceğimiz, ülke olarak dıĢında 

kalamayacağımız hızlı bir değiĢim ve geliĢim atılımları göstermektedir. Elbette ki 



 

35 
 

tüm kurumları etkileyen bu değiĢimin merkezinde nitelikli insan gücü yetiĢtirmek yer 

almaktadır. 21. yüzyılın taleplerine uyum sağlayabilecek genç nüfusu yetiĢtirmek iĢi 

en baĢta; dinamik, değiĢim ve dönüĢüme açık bir eğitim sisteminin varlığı ile 

sağlanabilir (Tutkun, 2010). 

Bu bağlamda eğitim sistemimizin yapılanmasında sadece ülkemizin değil dünyanın 

da kabul ettiği hedefleri incelememiz gerekir. Bu hedeflere baktığımızda da genel 

olarak; karĢılaĢtıkları problemlere mantıklı çözüm önerileri getirebilen, aldığı 

kararlarda toplumsal fayda hesabı yapabilen, mevcut teknolojiyi kullanabilen, 

araĢtıran, sorgulayan, yeni fikirler üretebilen bireyler yetiĢtirmek olduğunu 

görmekteyiz (EARGED, 2011). 

21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin merkezinde de salt bilgiyi bilen değil, daha ziyade 

bilgiye ulaĢma yollarını kullanabilen, bilgiyi yönetebilme becerisine sahip birey 

anlayıĢı yer almaktadır. Bu bireyde daha geniĢ anlamda Ģu özellikler bulunmalıdır: 

Özgüven sahibi olmalıdır. Aldığı sorumlulukları yerine getirebilmelidir. Demokratik 

bir yaĢam anlayıĢına sahip olabilmelidir. ArkadaĢları ve çevresiyle etkili iletiĢim 

kurabilme becerilerine sahip olmalıdır. Yaratıcı fikirler öne sürebilmelidir. Anadilini 

akıcı bir Ģekilde kullanabilmelidir. En az bir yabancı dil konuĢabilmelidir. Müzik, 

resim, dans vb. sanat dallarından en az birinde kendini geliĢtirmelidir. Bilimsel 

okuryazar olmalıdır. Nasıl öğreneceğini bilmelidir (Akaydın, 2014). 

Bu özelliklere sahip bireyler yetiĢtirmek için öğretim ortamlarında bireyi merkeze 

alan; öğrenci merkezli eğitim dediğimiz anlayıĢ öğretmen odaklı eğitimin yerini 

almıĢtır. Öğrenci merkezli eğitimde araĢtırma ve bilimsel düĢünme becerileri 

kazanma ön plana çıkmaktadır. Çoklu zekâ anlayıĢı ile bireyin farklı öğrenme 

özelikleri olduğu, öğrenmenin ancak öğrenme ortamına aktif katılım olduğunda 

gerçekleĢebileceği yaklaĢımıyla ĢekillenmiĢ bir öğretim programı kalıcı değiĢimler 

sağlayabilir (Oktay, 2015). 

Uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği yeniliklerden biri olan 

seçmeli ders uygulaması 21. yüzyıl öğrenci profilinin kazandırılması adına atılmıĢ 

etkili bir adımdır. Çünkü seçmeli derslerin öğretim programlarının içeriğinde 

öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarılması 

gözetilmektedir. Zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere güçlü gördükleri özelliklerini 

pekiĢtirme imkânı sağlayan dersleri seçebilme özgürlüğü tanımak günümüz 
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demokratik anlayıĢı ile de örtüĢmektedir. Farklı yetenek ve ilgileri olan öğrencilere 

kendilerini gerçekleĢtirme imkânı sağlayan seçmeli ders programları biliĢsel, 

duyuĢsal ve sosyal yönlerden çağın gereklerini yakalama fırsatı sunarken aynı 

zamanda geliĢmiĢ ülkelerin eğitim anlayıĢını da benimsememizde göz ardı edilemez 

bir katkı sağlamaktadır. 
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3.ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

 

3.1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma, doğal ortamda yaĢanılanları anlama, anlamlandırma ve daha sağlıklı 

yorumlamalar yapmaya elveriĢli olan nitel araĢtırma modeli ile yapılmıĢtır. 

ÇeĢitli nitel araĢtırma yöntemleri bulunmaktadır.  Bu araĢtırma öğretmen,  öğrenci, 

veli ve okul yöneticilerinin görüĢlerine dayalı olarak yapılmıĢtır.  

 

3.2. ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢma grubu kolay ulaĢılabilir örneklem yöntemiyle belirlenmiĢtir. Kolay 

ulaĢılabilir örneklem yöntemi, amaçlı veya olasılık dıĢı örnekleme yöntemidir. 

Amaçlı örneklemede araĢtırmacı kimlerin seçileceği konusunda kendi yargısını 

kullanır ve araĢtırmanın amacına en uygun olanları örnekleme alır (Balcı, 2005). 

Kolay ulaĢılabilir örneklem yöntemi, zamanın sınırlılığı ve ekonomik olması 

nedeniyle seçilmiĢtir. Çünkü bu yöntemde araĢtırmacı, kendisine yakın olan ve 

görece daha kolay eriĢebileceği bir durumu seçer ( ġimĢek ve Yıldırım, 2004). 

Bu çalıĢma Ġstanbul ili BayrampaĢa ilçesi Ali Ülker Ortaokulunda öğrenim gören 

otuz altı 5 ve 6.sınıf öğrencisi,  yedi 5 ve 6.sınıfta öğrencisi olan veli,  on dört 5 ve 6. 

sınıflarda seçmeli derslere giren öğretmenle ve benzer özelliklere sahip altı ortaokul 

yöneticiyle yürütülmüĢtür. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Nitel araĢtırmaların değiĢkenlerine baktığımızda araĢtırmacının önemli bir rol 

üstlendiği görülür.  AraĢtırmanın geçerli ve güvenli olabilmesi için araĢtırmacıların 

konuya hâkim olması,  olayları ve insanları yansız değerlendirebilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenledir ki araĢtırma sürecinde araĢtırmacı bu ilkeler ıĢığında 
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araĢtırmasını sürdürmeye dikkat etmiĢtir. AraĢtırma verileri görüĢme tekniği ile 

toplanmıĢtır. GörüĢme tekniği yapılandırılmıĢ, yarı-yapılandırılmıĢ ve 

yapılandırılmamıĢ görüĢmeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Polat, 2012). 

Bu araĢtırmada yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Katılımcıların, 

seçmeli derslerin seçim sürecinde karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili görüĢleri ve bu 

sorunların neler olduğunu belirlemek amacıyla araĢtırmacı tarafından yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme soruları hazırlanmıĢtır. Yazılı olarak yöneltilecek olan 

sorunun iç geçerliliğini sağlamak için bir öğretim üyesinden uzman yardımı 

alınmıĢtır. Bu görüĢler doğrultusunda sorulara son Ģekli verilmiĢtir. 

Seçilen soruların katılımcılar üzerinde yönlendirme yapmamasına ve açık uçlu 

olmasına özen gösterilmiĢtir. Öğretmenlerle yapılan görüĢmelerde aĢağıdaki sorulara 

yer verilmiĢtir. 

1- Okuttuğunuz seçmeli derslerin neden sizin tarafınızdan yürütüldüğüne dair 

görüĢünüz nedir? 

2- Seçmeli derslerin iĢleniĢi ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim gördünüz 

mü? 

3- Öğrencilerin seçmeli derslere karĢı yaklaĢım ve motivasyonunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz; zorunlu derslere yaklaĢımı arasında fark var mı? 

4- Seçmeli dersler gerekli midir, neden? 

5- Seçmeli derslere iliĢkin bir ölçme değerlendirme yapılmalı mıdır, neden? 

6- Seçmeli derslerin uygulanmasında karĢılaĢtığınız problemler nelerdir? 

7- Seçmeli derslerin uygulanmasının iyileĢtirilmesi için çözüm önerileriniz 

nelerdir? 

AraĢtırma verileri, 15 Ekim-16 Kasım 2014 tarihleri arasında toplanmıĢtır. 

GörüĢmeyi kabul eden okul yöneticilerinin kendilerinin belirledikleri yer ve 

zamanlarda görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Okul müdürlerinden gerekli izinler 

alınarak görüĢmeler yazılı olarak kayıt altına alınmıĢ ve daha sonra çözümlenmiĢtir. 

GörüĢmeyi kabul eden öğretmen, veli ve öğrencilerle okul çıkıĢ saatlerinde dikkate 

alınarak kendi belirledikleri saat ve yerlerde görüĢmeler gerçekleĢtirilerek yazılı 

olarak kayıt altına alınmıĢtır. Daha sonra yazılı kayıtlar çözümlenmiĢtir. 
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3.4. Verilerin Analizi 

Mülâkat kayıtları yazıya dökülerek incelenmiĢtir. Elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıĢtır. Ġçerik analizi, elde edilen ham 

verilerin anlamlandırılarak belirli bir çerçeve oluĢturulması ve beliren durum netlik 

kazandıktan sonra düzenlenerek kod ve kategorilerin ortaya çıkarak somutlaĢmasını 

sağlamaktadır (Yaman, 2010). 

Ġçerik analizi yaklaĢımı, nitel mülâkat verilerinin ve açık uçlu soruların analizinde 

sıkça kullanılmaktadır. AraĢtırmamızda içerik analizi türlerinden „kategorisel analiz‟ 

kullanılmıĢtır. Kategorisel analiz, genel olarak belirli bir mesajın önce birimlere 

bölünmesi ve ardından bu birimlerin önceden saptanmıĢ ölçütlere göre kategoriler 

hâlinde gruplandırılmasıdır (TavĢancıl & Aslan, 2001).  Kod ve kategorilerin 

belirlenmesinde, ilgili alan yazının yanı sıra bulgularda ortaya çıkan kavramlar da 

etkili olmuĢtur. Ham verilerin kodlara ve kategorilere dönüĢtürülmesi iĢlemi, birinci 

yazar ve bir baĢka öğretim üyesi tarafından gerçekleĢtirilerek „güvenilirlik‟ iĢlemleri 

yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada doğrudan alıntılar verilirken müdür için “M” kısaltması,  öğretmenler 

için “Ö”,  öğrenci için “ÖĞ”,  veli için “V” kullanılmıĢtır.  Ayrıca her öğrenci, 

öğretmen, müdür ve veli bir sayı ile kodlanmıĢtır. Parantez içi kodlamada örneğin, 

ÖĞ1 araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢ öğrenci kodunu tanımlamaktadır. 
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4. BULGULAR VE YORUM 

 

4.1. Öğrencilerin Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde KarĢılaĢtıkları Sorunlar  

Çizelge 4.1: Öğrencilerin “Girdiğiniz Seçmeli Derslerin Seçimini Nasıl 

GerçekleĢtirdiniz?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

                                                         
Yanıtlar                                                                                                                      f 

 Kendim seçtim                                                                                                         12 

 Ailemle ortak seçtik                                                         1 

 Hepsini ailem seçti                                    3 

 Bazılarını kendim, bazılarını ailem seçti                 18 

 Rehber öğretmen seçti          2 

 GörüĢler Toplamın          36 

 

Çizelge 4.1‟deki bulgulara göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun (f:22) 

seçmeli derslerin seçiminde ailelerin etkisi altında kaldıkları ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle bu öğrenciler ailesinin istediği dersi seçmek zorunda kaldıklarını 

kendilerinin diğer seçmeli dersleri seçmek istediklerini belirtmektedir. Ayrıca 2 

öğrenci de derslerini seçerken okuldaki rehber öğretmenlerinin istediği dersleri 

seçtiğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırmaya katılan 12 öğrenci ise tüm seçmeli derslerini 

kendilerinin isteyerek seçtiğini belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin “Girdiğiniz seçmeli 

derslerinizin seçimini nasıl gerçekleĢtirdiniz?” soruna verdikleri yanıtlar Ģöyledir:   

“Spor ve Fiziki Etkinlikler, Zekâ Oyunları ve Drama derslerini seçtim. Ailem bana 

karıĢmadı. Spor ve Fiziki Etkinlikleri dersini çok istiyordum çünkü önceden de 

futbol ve basketbol gibi oyunlara ilgim vardı.” (ÖĞ1) 

“Ben Ġngilizce dersini seçmek istemiyordum. Onun yerine Yazma ve Yazarlık 

Becerileri olabilirdi. Annem Ġngilizcemin kötü olduğunu ve bu derse gitmemin 

gerekli olduğunu söyledi.” (ÖĞ2) 

“Ben Spor ve Fiziki Etkinlikleri dersini seçmiĢtim ancak annem bilim uygulamaları 

dersi ile değiĢtirdi.” (ÖĞ3) 
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“Matematik Uygulamaları ve Ġngilizce dersini kendim seçtim. Bilim Uygulamaları 

dersini annem seçti.” (ÖĞ4) 

“Matematik Uygulamaları ve Ġngilizce dersini kendim seçtim ama Kur‟an-ı Kerim 

dersini seçmeye annem yönlendirdi.” (ÖĞ5) 

“Kur‟an-ı Kerim ve Ġngilizce dersini kendim seçtim ama Matematik Uygulamaları 

dersini annem seçti. Ben Matematik Uygulamaları dersini istemiyorum onun yerine 

Spor ve Fiziki Etkinlikler dersi olsaydı daha güzel olurdu .” (ÖĞ6) 

“Benim girdiğim seçmeli dersler Ġngilizce, Matematik Uygulamaları ve Okuma 

Becerileri. Bu derslerin hepsini annem seçti. Ben Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama 

ve Müzik derslerini istemiĢtim.” (ÖĞ7) 

“Bilim Uygulamaları ve Matematik uygulamalarını kendim seçtim. Kur‟an-ı Kerim 

dersini ailemin zoruyla seçtim.” (ÖĞ8) 

“Ben Fransızca dersini seçmek istedim fakat okulumuzda bu ders yoktu. Kur‟an-ı 

Kerim ve Matematik Uygulamaları dersini seçmemi annem istedi.” (ÖĞ9) 

“Drama dersini kendim seçtim diğer iki seçmeli dersim olan Matematik 

Uygulamaları ve Ġngilizce derslerini annem seçti.” (ÖĞ10) 

“Kur‟an-ı Kerim dersini annemin, Matematik Uygulamaları dersini babamın isteğiyle 

seçtim. Ġngilizce dersini ise ben seçtim.” (ÖĞ11) 

“Ġngilizce dersini kendim istedim ve hiç de piĢman olmadım. Kur‟an-ı Kerim dersini 

ben istemedim; annemin zoruyla seçtim. Aslında ben Spor ve Fiziki Uygulamalar 

dersini seçmek istiyordum. Matematik Uygulamaları dersine annemle birlikte bu 

dersim zayıf olduğu için karar verdik.” (ÖĞ12) 

“Seçmeli derslerimi kendim seçtim fakat Ġngilizce dersinden memnun değilim çünkü 

ben Almanca dersini seçmiĢtim ama öğretmen olmadığından beni Ġngilizce dersine 

aktardılar.” (ÖĞ13) 

“Matematik Uygulamaları ve Zeka Oyunları dersini annemle ortak seçtik; Bilim 

Uygulamaları dersini kendim seçtim.” (ÖĞ14) 

“Hz. Muhammed‟in Hayatı ve Kur‟an-ı Kerim dersini babam seçmemi istedi. Görsel 

Sanatları dersini ben seçtim.” (ÖĞ15) 
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“Matematik Uygulamaları ve Ġngilizce dersini annem seçti, Görsel Sanatlar dersini 

ben seçtim” (ÖĞ16) 

“Spor ve Fiziki Etkinlikler ile Bilim Uygulamaları dersini ben seçtim. Ġngilizce 

dersine ailemle birlikte karar verdik.” (ÖĞ17) 

“Bilim Uygulamaları dersini ben seçtim. Kur‟an-ı Kerim dersini annem seçti. 

Matematik Uygulamaları dersini seçmemde ise ablam yardımcı oldu.” (ÖĞ18) 

“Seçmeli dersler tercih formumu kaybettiğim için derslerimi okulumuzdaki rehber 

öğretmen seçti.” (ÖĞ19) 

“Okula sonradan geldiğim için rehber öğretmen beni sınıf mevcudu daha az olan 

seçmeli derslere yerleĢtireceğini ama memnun olmazsam değiĢtirebileceğini söyledi 

yani ben seçim yapmadım.” (ÖĞ20) 

“En çok ilgi duyduğum ve beni rahatlatacak dersleri seçtim.” (ÖĞ21) 

“Seçmeli derslerim Matematik Uygulamaları, Bilim Uygulamaları ve Ġngilizce. 

Hepsini annem ve öğretmenim birlikte seçince ben de o dersleri seçtim.” (ÖĞ22) 

“ArkadaĢlarım Ġngilizce, Spor ve Fiziki Etkinlikler ve Zekâ Oyunları derslerini 

seçince ben de o dersleri seçtim.” (ÖĞ23) 

“Kendi isteğimle Matematik Uygulamaları, Zeka Oyunları ve Kur‟an-ı Kerim 

derslerini, eğlenceli oldukları için seçtim.”(ÖĞ24) 

“Ben annem ve babamla seçtim. Formda Matematik Uygulamalarını da 

iĢaretlemiĢtim ama çıkmadı.” (ÖĞ25) 

“Matematik Uygulamaları, BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım, Ġngilizce derslerini 

kendim seçtim. Ailem karıĢmadı.” (ÖĞ26) 

“Bütün seçmeli derslerimi kendim seçtim. Annem ve babam olumlu karĢıladılar.” 

(ÖĞ27) 

“Ailemin bana hiçbir baskısı olmadı ancak Ġngilizce dersini seçmemi istediler. Ben 

de notlu sistem olduğu ve karneye geçtiği için seçmedim.” (ÖĞ28) 

“Müzik, Matematik Uygulamaları ve Zekâ Oyunları derslerine giriyorum. Matematik 

Uygulamaları ve Zekâ Oyunlarını annem ve babam seçti. Müzik dersini ise kendim 

seçtim.” (ÖĞ29) 
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“Dersleri kendim seçtim. Ailem sen hangisini istiyorsan seç dediler. Hz. 

Muhammedin Hayatı, Spor ve Fiziki Etkinlikler ile Zeka Oyunları derslerini seçtim. 

Seçmeli dersler notla değerlendirileceği için kolay ve hayatta iyi olduğum dersleri 

seçtim.” (ÖĞ30) 

“Ben kendim seçtim. Sadece Matematik dersinde biraz zayıf olduğum için 

Matematik Uygulamalarını annem seçti. Zeka oyunlarına geçen sene arkadaĢım 

giriyordu ve bana oldukça güzel olduğunu söyledi; ben de onun üzerine Zeka 

Oyunları dersini seçtim.” (ÖĞ31) 

“Ġngilizce yerine ben Spor ve Fiziki Etkinlikler dersini seçecektim fakat annem ve 

babam istemedi. Zekâ Oyunları ve Matematik Uygulamalarını kendim seçtim.” 

(ÖĞ32) 

“Ġngilizce ve Zekâ Oyunları derslerini annem ve babamın kararıyla seçtim fakat Spor 

ve Fiziki Etkinlikler dersini kendim seçtim.” (ÖĞ33) 

“Geçen seneki seçmeli derslerimde çok ödev verildiği için bu sene Drama, Spor ve 

Fiziki Etkinlikleri ve Zekâ Oyunları derslerini seçtim.” (ÖĞ34)  

“ArkadaĢlarımla ortak seçtik. Ailem de izin verdi.” (ÖĞ35, ÖĞ36) 

Öğrencilerin verdiği yanıtlara baktığımızda 2 öğrencinin öğretmen eksikliğinden 

baĢka dersleri seçmek zorunda kaldığını görüyoruz. Ayrıca 3 öğrenci de 

arkadaĢlarının etkisinde kalarak, onlarla aynı sınıfta bulunmak için ortak karar 

aldıklarını ifade etmiĢtir. Bazı öğrenciler de not kaygısıyla hareket ederek görece 

kolay dersleri seçtiklerini belirtmiĢlerdir. 

 

4.2. Velilerin Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde KarĢılaĢtıkları Sorunlar  

AraĢtırmaya katılan velilerin çoğunluğu  (f:4) seçmeli derslerin seçiminde, sene 

baĢında okul idaresinden ya da rehberlik servisinden herhangi bir bilgilendirme 

almadıklarını belirtmiĢlerdir. Yine aynı sayıda veli ders seçiminde çocuklarıyla farklı 

istekte bulunmalarının soruna yol açtığını belirtmiĢtir. 2 veli ise notla değerlendirme 

uygulamasının çocukları ihtiyaç duyduğu derslerden uzaklaĢtırdığı yönünde görüĢ 

belirtmiĢlerdir.  Ayrıca bazı veliler (f:2) sınıfların kalabalık olduğuna vurgu 

yapmıĢlardır.  1 veli ise haftada 35 saat dersin öğrencileri yorduğunu belirtmiĢtir. 
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“Seçtiğimiz derslerin sınıfı öğretmen eksikliğinden açılmıyor. Seçmeli ders 

saatlerinin fazla olduğunu düĢünüyorum. Notla değerlendirme olduğu için de 

çocuğum ihtiyaç duyduğu dersleri seçmiyor.” (V1) 

“Seçmeli derslerde yapılacak çalıĢmalar ilgili veya iĢlenecek konularla ilgili bilgi 

verilmiyor. Böyle olunca temel dersleri seçiyoruz.” (V2) 

“Sene baĢında seçmeli derslerle ilgili herhangi bir rehberlik hizmeti almadık. Bazı 

derslerin seçiminde çocuğumla farklı dersleri istememiz çatıĢmaya neden oldu. 

Dersleri belirlerken uygulama alanı olup olmadığına dikkat ediyorum. Örneğin 

Müzik dersinde öğrencilerin enstrümanların olduğu bir Müzik sınıfı olması gerekir. 

Ayrıca notla değerlendirmenin olması biz velileri ve öğrencileri daha kolay, yüksek 

notların garanti olduğu dersleri seçmeye zorluyor. Bu durumda da çocuğun ilgi ve 

yeteneği olan alanları seçme olanağını ortadan kaldırıyor.” (V3) 

“Sene baĢında ders seçimiyle ilgili okuldan bilgilendirme almadık. Bunun yanında 

ben oğlumdan zorunlu dersleriyle iliĢkili olan dersleri seçmesini istedim. O daha çok 

Spor ve Fiziki Etkinlikler ile Drama derslerini istedi; sanırım not olayı yüzünden bu 

noktada problem yaĢadık.” (V4) 

“Seçmeli ders sayısı çok fazla olduğu için seçim yapmakta zorlanıyoruz. Ders 

sayısının daha az olmasını ve seçmeli derslerin zorunlu derslere destek olacak 

nitelikte olmasını istiyorum. Ayrıca çocuğum eğlenceli dersleri seçmek isterken ben 

ise notunun düĢük olduğu dersleri seçmesini istedim bundan dolayı sıkıntı yaĢadık.” 

(V5) 

“Veli olarak biz baĢka ders istiyoruz, öğrenci baĢka ders istiyor. Bu noktada problem 

oluyor. Ayrıca haftanın bir gününün seçmeli derslere ayrılmasını istiyorum.” (V6) 

“Sene baĢında seçmeli derslerle ilgili hiçbir Ģekilde bilgilendirilmedik. Seçmeli 

dersleri seçerken açıklamalı bir form olmadığı için tahminlerde bulunarak ders 

seçmekteyiz. Bu yüzden de dersler baĢladığında bazı sorunlarla karĢılaĢıyoruz. Okul 

idaresince formdan önce velilere seminer gibi bir bilgilendirme yapılabilir. Ayrıca 

öğretmenlerin de bu derslere özen göstermesini rica ediyorum.” (V7) 
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4.3. Okul Yöneticilerinin Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde KarĢılaĢtıkları 

Sorunlar  

AraĢtırmaya katılan okul yöneticilerinin çoğu okullarındaki fiziki ortamın yetersizliği 

ve seçmeli ders sayısının fazla olmasından yakınmaktadır.(f:4) 2 yönetici de 

okullardaki materyal eksikliğinin, öğretmen eksikliğinin ve öğrenci sayılarının fazla 

olması sebebiyle ikili eğitime geçmelerinin süreci olumsuz etkilediğini dile 

getirmiĢtir. 1 okul yöneticisi öğretmenlerin seçmeli dersleri; zorunlu dersler kadar 

ciddiye almadığını belirtirken, yine 1 yönetici eğitim fakültelerinde seçmeli derslerin 

ders olarak okutulması ve görevdeki öğretmenlerinde hizmet içi eğitimlerle 

desteklenmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Dikkat çekici diğer bir ifade de gelecek 

yıllarda 7 ve 8. sınıflarda da kademeli olarak katımıyla derslik ve öğretmen 

eksikliğinin çok daha fazla hissedileceği yönündedir. AraĢtırmaya katılan 

yöneticilerin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

“Fiziki ortamın yetersiz olmasından dolayı yaĢanılan sıkıntılar oldu. Seçmeli ders 

uygulamasına tüm koĢullar iyileĢtirildikten sonra baĢlanması daha faydalı olurdu.” 

(M1) 

“Çok fazla sayıda seçmeli ders grubu oluĢtuğu için karmaĢaya yol açıyor. Özellikle 

Bilim Uygulamaları ve Spor ve Fiziki Etkinlikler gibi uygulama gerekliliği olan 

dersler için mekân ve malzeme sıkıntısı oluyor. Bu nedenlerle seçmeli ders saatleri 

azaltılabilir. 2 veya 4 saat olabilir. Ders kitabı ve materyal temini sağlanmalıdır. 

Öğretmenler de seçmeli dersleri daha fazla ciddiye almalılar diye düĢünüyorum.” 

(M2) 

“En büyük temel sorun okullardaki öğrenci sayısının fazlalığı bu yüzden çoğu 

ortaokul ikili eğitim vermektedir. Ġkili eğitimde gün içerisinde öğrencinin arka 

arkaya çok fazla derse girdiği görülmekte olup öğrencinin ders içerisindeki verimi 

düĢmektedir. Ülke genelinde okul bina sayısının artırımı ile tüm ortaokulların tekli 

eğitime geçmesi sağlanmalıdır. Seçmeli dersler için gerekli materyallerin okullara 

gönderilmesi gerekir. Öğretmen yetiĢtiren fakültelerde müfredatın içerisinde ders 

olarak verilerek aynı zamanda Ģuanda görev yapan öğretmenlere branĢlarına göre 

seçmeli derslerin içeriği ve iĢleniĢi konusunda hizmet içi eğitim verilerek 

öğretmenlerimizin bilinç olarak zenginleĢtirilmesi sağlanmalıdır.” (M3) 
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“Ġkili öğretim yaptığımız için derslik ihtiyacı oluĢmaktadır. Seçmeli derslerin 

tamamını açamıyoruz. Ayrıca öğretmen ihtiyacı nedeniyle açamadığımız seçmeli 

derslerde oldu. Öğrencileri diğer seçmeli derslere yönlendirmek zorunda kaldık. Bu 

durumda velilerin tepkisine neden oldu.” (M4) 

“Ders seçiminde yaĢanan en büyük sıkıntı ders sayısının fazla olması derslerin 

içeriğinin çok iyi tanıtılamamıĢ olması nedeniyle veliler seçim yapmakta 

zorlanmaktadır. Onların kararsızlıkları ders seçimine müdahale etmemesi gereken 

okul idaresinin iĢini zorlaĢtırmaktadır.  Velilerin seçimi sonunda ise istenilen dersin 

okulda verilebilmesi için yeterli insan kaynağının olmaması okul idarelerinin kendi 

çözümlerini üretmeye itmekte bu da sağlıklı olmamaktadır. Öğrenci ve veli 

arasındaki uyumsuzluklar okul idaresini ve öğretmenleri zor durumda 

bırakmaktadır.” (M5) 

“Seçmeli ders sayısının çok olması derslik ihtiyacını artırmaktadır. Gelecek yıllarda 

diğer sınıfların da seçmeli dersleriyle birlikte derslik ve öğretmen ihtiyacının 

karĢılanması oldukça zor görünmektedir.” (M6) 

 

4.4. Öğretmenlerin Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde KarĢılaĢtıkları Sorunlar  

GörüĢmelerde sorulan sorulara verilen cevaplardan hareketle elde edilen bulgular, 

oluĢturulan kategoriler çerçevesinde öğretmenlerin verdikleri cevaplardan doğrudan 

alıntı yapılarak ve frekans dağılımları verilerek analiz edilmiĢtir. Öğretmenlerden 

bazıları sorulara birden fazla yanıt vermiĢtir. 

 

Çizelge 4.2: Öğretmenlerin “Okuttuğunuz Seçmeli Derslerin Neden Sizin 

Tarafınızdan Yürütüldüğüne Dair GörüĢünüz Nedir?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

                                                         
Yanıtlar                                                                                                                      f 

 Kendi branĢım olduğu için                                                                                        9 

 Alan dersime yakın olduğu için                                  3 

 Özel ilgi alanım olduğu için                                1 

 Öğretmen eksikliğinden           1 

  GörüĢler Toplamın          14 
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Çizelge 4.2‟deki bulgulara göre öğretmenlerin çoğu girdikleri seçmeli derslerin 

branĢları ya da branĢlarına yakın olduğu için yürüttüklerini belirtmiĢlerdir. 1 

öğretmen özel ilgi alanına girdiğini, 1 öğretmende okuldaki öğretmen eksikliğinden 

kaynaklandığını ifade etmiĢlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu seçmeli dersleri verilme 

sürecini Ģöyle ifade etmiĢlerdir: “Bilim Uygulamaları dersini 5 ve 6. Sınıflar 

düzeyinde okutuyorum. Fen Bilimleri öğretmeni olduğum için ders içeriğimi 

tamamlayıcı nitelikte olduğunu düĢünüyorum” (Ö13). “Türkçe öğretmeniyim. Drama 

ve Okuma Yazma Becerileri seçmeli derslerine giriyorum. Ġki alan da branĢımla 

alakalı” (Ö9). “Seçmeli Görsel Sanatlar dersini okutuyorum. BranĢım olduğu için bu 

ders verildi” (Ö4,Ö7) 

 

Çizelge 4.3: Öğretmenlerin “Seçmeli Derslerin ĠĢleniĢi Ġle ilgili Herhangi Bir Hizmet 

Ġçi Eğitim Gördünüz Mü ?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                      f 

Hizmet içi eğitim görmedim                                 12 

BranĢıma uygun                       2 

 GörüĢler Toplamı            14 

 

Çizelge 4.3‟deki bulgulara göre öğretmenlerin çoğu hizmet içi eğitim almadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Öğretmenlerin seçmeli dersi iĢleme nedenlerinin baĢında ise kendi 

branĢlarına uygun olduğu fikri gelmektedir. Hizmet içi almadım diyen 

öğretmenlerden bazılarının görüĢü Ģu Ģekildedir: “Hizmet içi eğitim görmedim. 

Kendi çabalarımla çalıĢtım ve kendimi yetiĢtirdim” (Ö9). “Hizmet içi eğitim 

almadım ama seminer döneminde Kur‟an-ı Kerim derslerinin okutulması ile ilgili 

ilçede zümre öğretmenleri olarak 2 haftalık seminer çalıĢması yaptık.” (Ö5) 
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Çizelge 4.4: Öğretmenlerin “Öğrencilerin Seçmeli Derslere KarĢı YaklaĢım ve 

Motivasyonunu Nasıl Değerlendiriyorsunuz; Zorunlu Derslere YaklaĢımı Arasında 

Fark Var Mı? ” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Yanıtlar                                                                     f 

Fark var                                                   14 

Fark yok                                         0 

GörüĢler Toplamı            14 

 

Çizelge 4.4 incelendiğinde öğretmenlerin tamamı öğrencilerin seçmeli derslerdeki 

motivasyonunun; zorunlu derslerden daha farklı olduğu görüĢündedirler. 6 öğretmen 

seçmeli derslerdeki motivasyonlarının daha fazla olduğu yönünde görüĢ bildirirken; 

5 öğretmende bu yönde olumsuz görüĢ bildirmiĢtir. 3 öğretmen de dersleri kendi 

seçen öğrencilerin daha istekli olduğu ailesi gibi kendi dıĢında faktörler tarafından 

tercih edilen öğrencilerin daha isteksiz olduğu yönünde ifadeler kullanmıĢlardır. 

Öğrencilerin seçmeli derslerde daha ilgili olduklarını söyleyen öğretmenlerden 

bazılarının görüĢleri Ģöyledir: “Görsel Sanatlar dersi tek saat olduğu için seçmeli 

Görsel Sanatlar dersine istekli geliyorlar” (Ö7). “5. sınıflar Bilim Uygulamaları 

dersinde ilgililer, etkinlikleri yapma konusunda daha istekli görünüyorlar” (Ö13). 

“Öğrenciler seçmeli derslerde Ġngilizceye daha istekliler. Konu yetiĢtirme kaygısı 

olmadan ders iĢlendiği için daha eğlenceli geçiyor” (Ö3). “Öğrenciler spor yapmayı 

sevdikleri için Spor ve Fiziki Etkinlikler dersine heves ve zevkle geliyorlar” (Ö10). 

“Öğrenciler seçmeli derslere daha istekli geliyorlar ancak derslerin planlanması ve 

değerlendirmesinden kaynaklanan problemlerin öğrencilerin yaklaĢım ve istekliliğini 

olumsuz etkileyeceği kanaatindeyim” (Ö6). 

Öğrencilerin seçmeli derslerde daha ilgisiz ve isteksiz olduğu yönünde görüĢ bildiren 

öğretmenlerin ifadeleri Ģu Ģekildedir: “Genel olarak zorunlu derslere nazaran biraz 

daha rahatlar ya da Ģöyle söyleyeyim daha ciddiyetsizler ancak Drama dersinde çok 

hevesli olduklarını söyleyebilirim” (Ö9). “Genellikle seçmeli derslere karĢı ilgisiz ve 

isteksizler. Zorunlu derslerde not korkusu var” (Ö8). “Öğrencilerin seçmeli derslere 

yaklaĢımında derslerin kuralları dıĢında bir serbestlik bulduklarını ve bunun 

rahatlığını benimsemelerinin önemli olduğunu düĢünüyorum” (Ö2). “Öğrenciler 

kendileri seçtikleri için istekliler fakat zorunlu derslere verilen önem kadar da önem 
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vermiyorlar” (Ö11). “Zorunlu derslerdeki ilgi ve motivasyon seçmeli derslerde biraz 

düĢüyor. Seçmeli dersleri zorunlu dersler kadar ciddiye almıyorlar” (Ö5). 

Seçmeli dersi öğrencinin kendisinin isteyerek belirlemesine göre ilgilerinde farklılık 

olduğunu savunan öğretmenlerin görüĢleri ise Ģöyledir: “ Spor ve Fiziksel Etkinlikler 

dersini isteyerek seçiyorlar fakat diğer dersleri zorunluluktan seçiyorlar” (Ö1). 

“Seçmeli dersi boĢ ders gibi algılayıp daha da rahat davranıyorlar. Dersi kendi 

seçerek gelen öğrenciler yetenekli ve istekli ancak ailenin isteğiyle veya baĢka 

nedenlerle gelenler ders yapmak istemiyor” (Ö4). “Ailenin tercihine göre seçenler 

isteksiz davranıyor. Bilerek ve isteyerek seçen öğrenciler daha çok keyif alıyor” 

(Ö12). 

 

Çizelge 4.5: Öğretmenlerin “Seçmeli Dersler Gerekli midir, Neden? ” Sorusuna 

ĠliĢkin GörüĢleri 

GörüĢler          f                                                                                                                    

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini artırıyor                        8 

Öğrencilerin sosyalleĢmesine katkısı var      1 

Okulu eğlenceli hale getiriyor.       1 

Gereksizdir.          4 

GörüĢler Toplamı                                                                                                  14 

 

Çizelge 4.5 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğunun seçmeli derslerin gerekli 

olduğu yönünde ifadeler kullandıkları görülmektedir. 4 öğretmen seçmeli derslerin 

gereksiz olduğunu söylemektedir. Seçmeli derslerin gerekli olduğunu savunan bazı 

öğretmenlerin ifadeleri Ģu Ģekildedir: “Seçmeli derslerin, öğrencilerin ders dıĢı 

etkinlikte bulunma alıĢkanlıklarının geliĢtirilmesi açısından çok önemli olduğunu 

düĢünüyorum. Bu durum, öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasında ve 

geliĢmesinde de çok etkili” (Ö2). “Çocuklara ilgi ve yeteneklerine göre seçim yapma 

Ģansı tanımıĢ oluyoruz” (Ö5). “ Bence her seçmeli derse uygun ortamlar yaratılırsa 

bu derslerden daha fazla verim alınabileceğine inanıyorum” (Ö3). “Seçmeli derslerin 

okuldaki zorunlu derslerin yoğunluğundan bir nebze olsun çocukları uzaklaĢtırdığını 

ve okulu eğlenceli hale getirdiğini düĢünüyorum.” (Ö13). 
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Seçmeli derslerin gereksiz olduğunu düĢünen öğretmenlerin görüĢlerinin altında 

imkânlardaki yetersizliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Katılımcılardan bu 

yönde görüĢ bildirenlerin ifadeleri uygulamanın yeterince iĢlevsel olmadığı ve 

okulların sahip oldukları imkânların yetersiz olduğu noktasında birleĢmektedir. 

 

Çizelge 4.6: Öğretmenlerin “Seçmeli Derslere ĠliĢkin Bir Ölçme Değerlendirme 

Yapılmalı mıdır, Neden? ” Sorusuna ĠliĢkin GörüĢleri 

GörüĢler                                                             f 

Evet, yapılmalıdır                                                 7 

Hayır, yapılmamalıdır                                      7 

GörüĢler Toplamı          14 

 

Çizelge 4.6 incelendiğinde katılımcıların yarı yarıya kutuplaĢtığı görülmektedir. 

Notla değerlendirme yapılmasının uygun olduğunu ifade eden katılımcıların 

görüĢlerinden bazıları Ģu Ģekildedir: “Evet, yapılmalıdır aksi halde öğrenciler yeterli 

ciddiyeti göstermiyor, dersi önemsemiyorlar” (Ö13). “Yapılmalıdır. Çünkü 

öğrenciler not yoksa hiçbir çalıĢmayı yapmak istemiyorlar” (Ö4). “Mutlaka 

yapılmalıdır. Çocukların dersin önemini kavraması, ilgilerinin artması için 

gereklidir” (Ö5,Ö8). 

Notla değerlendirme yapılmasına karĢı olan katılımcıların ifadelerinden bazıları 

Ģöyledir: “Bence yapılmamalıdır. Öğrencilerin ilgilerine göre seçtikleri bu derslerde 

sınav yapmak çok mantıklı gelmiyor. Sınav uygulaması öğrencilerde yüksek not 

alabileceği derslere yönelmeye neden oluyor” (Ö14). “Yapılmamalıdır. Yapılacaksa 

da sınavla değil, performansla değerlendirme olmalıdır” (Ö12). “Hayır, notla 

değerlendirme yapılmamalıdır. Notlar TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ) 

sistemini etkilediği için seçmeli ders türüne göre adaletsizlik oluyor” (Ö11). 

“Yapılmamalıdır. Çünkü iĢin içine notla değerlendirme girdiğinde öğrenciler stres 

altında oluyor ve dersi sırf yüksek not alabilmek için çalıĢıyor” (Ö3). 
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Çizelge 4.7: Öğretmenlerin “Seçmeli Derslerin Uygulanmasında KarĢılaĢtığınız 

Problemler Nelerdir? ” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

KarĢılaĢılan Problemler                                         f 

Sınıfların kalabalık olması                   4 

Fiziksel olanakların yetersizliği                   5 

Ġlgisiz öğrencilerin gelmesi                              3 

Program eksikliği                     4 

Kitap, kaynak, materyal sıkıntısı                              7 

Öğrenci seviyesinin farklılığı                                                                             1 

GörüĢler Toplamı            24 

 

Çizelge 4.7 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğunun kitap, materyal sıkıntısı, 

program eksikliği ve sınıfların kalabalık olmasından yakındığı görülmektedir. 3 

öğretmen ilgisiz öğrencilerin seçmeli derse gelmesinden ve 1 öğretmen de dersteki 

öğrenci seviyesindeki farktan yakınmıĢtır. Öğretmenlerin görüĢlerinden ilginç ve 

göze çarpanlar Ģöyledir: “Müfredat programının olmaması, eksik materyal ve 

planlamada yaĢanan ciddi eksiklikler dersin iĢleniĢini olumsuz etkiliyor” (Ö6). 

“Seçmeli dersleri genellikle öğrencilerin aileleri belirliyor; dolayısıyla çocuklar 

seçmeli derslere karĢı ilgisizler” (Ö8,Ö9). “Etkinlikleri yapmak için sınıf ortamı 

uygun değil. Bilgisayar ve internetin çalıĢmaması gibi sorunlar oluyor. Öğrenciler 

malzeme getirmiyor ve etkinlikler eksik kalıyor” (Ö13). “Aslında ders CD‟lerden 

Ģarkılarla, oyunlarla ve görsel materyallerle iĢlenebilse Ġngilizce daha zevkli hale 

gelecek ama benim seçmeli ders sınıfımda bilgisayarla ilgili sorunlar olduğu için 

kitaplardan, worksheet‟lerden iĢlemek zorunda kalıyorum” (Ö3). “En büyük problem 

öğrencilerin seviyesinin aynı olmamasıdır. Örneğin 5. sınıfta Kur‟an-ı Kerim dersini 

almıĢ öğrenciyle, 6. sınıfta ilk defa seçen öğrencinin aynı sınıfta eğitim görmesi 

doğru değil” (Ö5). “Ben materyal sıkıntısı yaĢıyorum. Zekâ Oyunları dersinde 

seviyelerine göre oyunlar bulmak zor olabiliyor” (Ö12). “Seçmeli derslerin daha 

programlı olmasında fayda var. Belirli bir müfredat ve kitap olursa daha faydalı olur” 

(Ö14). Öğretmenlerin görüĢüne bakıldığında genelde materyal, fiziki olanaklar gibi 

altyapı sorunlarının olduğu ve seçmeli derslerde program ve müfredat eksikliğinin 

dersin yürütülmesinde aksaklıklara yol açtığı görülmektedir. Bu sebeple seçmeli 

dersler daha cazip hale getirilmeli ve fiziki Ģartlar düzeltilmelidir. 
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Çizelge 4.8: Öğretmenlerin “Seçmeli Derslerin Uygulanmasının ĠyileĢtirilmesi Ġçin 

Çözüm Önerileriniz Nelerdir? ” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Çözüm Önerileri                                                              f 

Yeterli alt yapının oluĢturulması                 6 

Öğrenci ilgi ve isteklerinin dikkate alınması         6 

Ders yükünün azaltılması                 2 

Sınıf mevcudunun azaltılması                 4 

Ölçme ve değerlendirmenin kaldırılması                3 

Öğrenci ve velilerin önceden bilgilendirilmesi         3 

GörüĢler Toplamı            24 

 

Çizelge 4.8‟e göre öğretmenlerin ifade ettikleri çözüm önerileri incelendiğinde 

öğretmenlerin çoğunluğu sınıf, kaynak, program gibi yeterli altyapının oluĢturulması, 

öğrenci ilgi ve isteklerinin dikkate alınması ve sınıf mevcutlarının azaltılması gibi 

önerilerde bulunmuĢtur. Öğretmenler bu süreçte en çok altyapı eksikliğinden sorun 

yaĢamaktadır. 3 öğretmen seçmeli derslerle ilgili öğrenci ve velilerin 

bilgilendirilmesi gerektiğini ve böylece derslerin seçiminde ilgi, istek ve becerinin ön 

plana çıkabileceğini önerisinde bulunmuĢtur. 3 öğretmen semeli derslerde ölçme ve 

değerlendirilmenin kaldırılması önerisinde bulunmuĢtur. Çünkü bu durumun 

öğrencilerde not kaygısı yarattığını düĢünmektedirler. 2 öğretmende zorunlu derslerle 

birlikte düĢünüldüğünde haftalık ders saatlerinin fazla olmasından yakınmıĢ ve ders 

saatlerinin azaltılması yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir.  

Bu konuda öğretmenlerin önerilerinden dikkat çekenler Ģu Ģekildedir: “Seçmeli ders 

adının değiĢtirilmesi gerekli öncelikle. Bazı öğrenciler derse girip girmeyeceğini 

seçiyor. Derse girmeyip bahçede dolaĢan öğrenciler bile zaman zaman olmakta. 

Veliler seçmeli dersleri sınavlara yetiĢtirme kursları gibi algılayıp daha iyi öğrenir 

mantığıyla, öğrencinin baĢarısız olduğu dersleri seçiyor. Bu durumda da seçmeli 

derslerden yeterli verim alınamıyor” (Ö4). “Seçmeli dersler için daha kapsamlı 

programlar yapılmalı, ayrıca Ġngilizce seçmeli dersi için kitap hazırlanmalı” (Ö8). 

“BranĢ derslerinin ağırlığı çok fazla olduğundan seçmeli derslerinde eklenmesiyle 

ders yükü artıyor. Seçmeli ders müfredatı biraz daha basitleĢtirilmeli, okullardaki 

branĢ derslerinin yükü azaltılmalı, kalabalık sınıfları önlemek için derslik sağlanmalı, 

değerlendirme Ģekli öğretmenin tasarrufuna bırakılmalıdır” (Ö13). “Öğrenci ve 
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velilere seçmeli dersler tanıtılmalı, derslerin içerikleri hakkında ön bilgilendirmeler 

yapılmalıdır” (Ö14, Ö12, Ö2).  
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5. TARTIġMA VE YORUM 

Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen bulgulara iliĢkin tartıĢma ve yorumlara yer 

verilmiĢtir. 

 

5.1. Elde Edilen Bulgularla Ġlgili TartıĢma Ve Yorum 

Seçmeli ders; öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçim 

yapabildikleri farklı dersleri içinde barındıran bir ders uygulamasıdır. Çağın 

gerektirdiği nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi kaliteli bir eğitim sistemi 

yapılanmasından geçer. Bunun için de eğitime ayrılan bütçeye, okulların sahip 

oldukları imkânların iyileĢtirilmesine, eğitim-öğretim müfredatının yenilenmesine, 

öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin donanımına verilen değer günümüzde çok daha 

değerli bir konuma gelmiĢtir (EARGED, 2011). 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerden 22‟si (%61,11) seçmeli derslerin seçiminde 

ailelerinin etki altında kaldıkları ortaya çıkmıĢtır. Veliler de ders seçiminde 

çocuklarıyla farklı istekte bulunmalarının aralarında çatıĢmalara yol açtığını 

belirtmiĢtir. TaĢ (2004) tarafından yapılan araĢtırmada seçmeli derslerin kimler 

tarafından seçiliyor sorusuna 282 (%49,9) öğrenci “okul yönetimi tarafından 

seçildiği ve öğrencilerin görüĢlerinin dikkate alınmadığı” yanıtını vermiĢtir. 

Karagözoğlu (2015) tarafından 200 öğrenci üzerinde yapılan araĢtırmada seçmeli 

dersleri tercih ederken etkili olan kimseler sorusuna 115 (%57,5) öğrenci anne, 

babasının ve anne, babasıyla kendisinin karar verdiğini; bunlardan sadece anne, 

babasının karar verdiğini söyleyenlerin oranı %32,5; anne, babasıyla birlikte karar 

verdiklerini ifade edenlerin oranı %25‟dir. Oysa Demir (1995) ve Demir ve Ok 

(1996) tarafından yapılan çalıĢmada seçmeli ders seçiminde öğrencinin görüĢünün 

mutlaka alınması gerektiği aksi halde zorunlu seçmeli ders olacağı belirtilmiĢtir. 

MEB‟in seçmeli derslerle ilgili genelgesinde “seçmeli dersler öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve istekleri doğrultusunda velisinin de rehberliğinde öğrenci tarafından 

seçilecektir” ifadesi yer almaktadır fakat elde edilen bulgulardan velilerin rehberlik 



 

55 
 

yapmaktan ziyade karar verme rolünü üstlendiği anlaĢılmaktadır. Bu durumda 

seçmeli derslerin öğrencilerden çok velilerinin isteklerine hizmet ettiği söylenebilir. 

Seçmeli ders uygulamasında istenilen hedeflere ulaĢma açısından sene baĢında 

öğrenci ve velilerine okul idaresi ya da rehberlik servisi tarafından yapılacak 

bilgilendirme çalıĢması oldukça önem kazanmaktadır. Bu konuda elde ettiğimiz 

bulguların sonucuna göre veliler (f:4) seçmeli derslerin seçim sürecinde böyle bir 

bilgilendirme almadıkları yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu sonuç TaĢ‟ın (2004) 

çalıĢmasındaki öğrencilerin seçmeli derslerle ilgili mutlaka bilgilendirilmesi 

gerektiği sonucu ile örtüĢmektedir. 

AraĢtırmaya katılan 14 öğretmenden 12‟si (%85,71) seçmeli derslerle ilgili hizmet içi 

eğitim görmediğini ve kendi branĢında ya da kendi branĢına yakın olan seçmeli 

derslere girdiğini belirtmiĢtir. Hizmet içi eğitimler öğretmenlerin bilgilerinin taze 

kalması, mesleki ve kiĢisel geliĢimlerinin devamlılık arz etmesi açısından oldukça 

etkili uygulamalardır. TaĢ (2004) yaptığı araĢtırmada öğretmenlerin çoğunluğunun 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirlemiĢtir. Seçmeli derslerin içeriği ve 

uygulanıĢı ile ilgili öğretmenlerin hizmet içi eğitim almaması; sınıftaki öğretmenin 

rolü düĢünüldüğünde seçmeli derslerin verimliliği üzerinde olumsuz bir etki 

yaratabilir. 

Öğretmenlerin tamamı öğrencilerin seçmeli derslerdeki motivasyonunun, zorunlu 

derslerden farklı olduğu yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir. Seçmeli derslerdeki 

motivasyonlarının daha fazla olduğu yönünde görüĢ belirten öğretmenler bu 

durumun öğrencilerin o dersi severek ve isteyerek seçmesiyle bağlı olabileceğini 

düĢünmektedirler. Seçmeli derslerdeki motivasyonlarının zorunlu derslerden daha az 

olduğu yönünde görüĢ bildiren öğretmenler de genel olarak bu durumu ailenin 

tercihine göre derse gelen öğrencilerde daha fazla yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu 

durum Tezcan ve GümüĢ (2008) tarafından öğrencilerin ders seçimini etkileyen 

faktörleri incelediği araĢtırmasında elde ettiği öğrenci baĢarılı hissettiği derse ilgi 

duymaktadır sonucuyla paralellik göstermektedir. 

AraĢtırmada öğretmenlerin %50‟si seçmeli derslerde notla değerlendirme 

uygulamasına sıcak bakarken; diğer yarısı notla değerlendirmenin öğrencilerde not 

kaygısını artırdığı, seçmeli ders seçiminde görece kolay derslere talebi artırdığı, 

öğrencileri fazladan stres altına soktuğu yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu bulgu; 
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Eyidoğan (2009) tarafından hazırlanan çalıĢmada elde edilen sınavda baĢarısız olma, 

sınav sonucunun kötü olması durumunda öğrencide sınav kaygısını artıracağı ve bu 

durumun baĢarıyı ve derse olan ilgiyi azaltacağı yönünde elde edilen sonuçla 

uyuĢmaktadır. Bu bağlamda dersin karnede notla değerlendirilmemesi, temel 

eğitimden ortaöğretime geçiĢ (TEOG) sınavına etki etmemesi; dersi sadece yüksek 

not alabilmek için değil yeteneklerini keĢfetmek ve çağın gerektirdiği becerileri 

kazanmak adına seçmeli derslerin müfredatta uygulanma amacına çok daha fazla 

hizmet edebilir. 

Seçmeli derslerin uygulanmasında ise kitap, materyal sıkıntısı; fiziksel olanakların 

yetersizliği, sınıfların kalabalık olması gibi faktörlerin yarattığı problemler 

öğretmenler tarafından ifade edilmiĢtir. Karadeniz (2006) tarafından yapılan 

araĢtırmada “seçmeli dersler için ayrılan derslik/laboratuar yeterlidir” ifadesine 

iliĢkin veli görüĢlerinden elde edilen analizde katılımcıların %24‟ü kısmen, %42 

hayır seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. “seçmeli dersler için kullanılabilecek araç-gereçler 

yeterlidir.” ifadesine iliĢkin yapılan analizde katılımcıların %40‟ı kısmen, %36 hayır 

seçeneğini iĢaretlemiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğretmen görüleri bu çalıĢmayla 

benzerlik göstermektedir. Bu gibi eksikliklerden dolayı okulların ve öğretmenlerin 

seçmeli ders uygulamasına yeterince hazır olmadığını belirterek, daha çok bu 

sorunların giderilmesi yönünde önerilerde bulunmuĢlardır. 

Son olarak okul yöneticilerinden seçmeli derslerin seçim sürecinde karĢılaĢtıkları 

sorunlarla ilgili elde edilen bulgular incelendiğinde fiziki ortamın yetersizliği ve 

seçmeli ders saatlerinin fazla olmasının süreci olumsuz etkilediğini belirten ifadeler 

kullandığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak okullardaki materyal eksikliği, öğretmen 

eksikliği ve öğrenci sayılarının fazla olması sebebiyle ikili eğitime geçmeleri de 

yaĢanılan problemler arasında yer almıĢtır. Gelecek yıllarda kademeli olarak 7 ve 8. 

sınıflarda da seçmeli derslerin uygulanacağı düĢünülürse planlama, sevk ve idarede 

çok daha fazla sorunun yaĢanacağını söyleyebiliriz. 
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6. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen sonuçlara, bu sonuçlara iliĢkin ileride yapılacak 

çalıĢmalara yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

 

6.1. Sonuçlar 

AraĢtırma sonucunda seçmeli derslerin seçim sürecinde karĢılaĢılan sorunlar 4 

baĢlıkta toplanmıĢtır: 

a) Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde Öğrencilerin KarĢılaĢtıkları 

Sorunlar: 

1. Seçmeli derslerin seçiminde öğrenciler üzerinde ailelerinin etkisinin 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. 

2. Ġstediği ders okulunda verilmediğinden öğrenciler baĢka dersi seçmek 

zorunda kalmıĢlardır. 

3. Okullarda yeterli derslik bulunmadığından öğrenciler seçtikleri bazı 

dersleri alamamıĢlardır. 

4. Öğrenciler seçmeli derslerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığından 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçemedikleri ortaya çıkmıĢtır. 

5. Öğrenciler öğretmen eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle istedikleri 

derleri seçememiĢlerdir. 

6. Sınıfların kalabalık olması nedeniyle dersler verimli geçmemektedir. 

7. Seçmeli derslerin de zorunlu dersler gibi notla değerlendirilecek 

olması öğrencilerin yüksek not kaygısıyla ders seçimi yapmasına neden olmaktadır. 

 

b) Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde Velilerin KarĢılaĢtıkları Sorunlar: 

1. Öğretmen eksikliğinden kaynaklanan bazı seçmeli derslerin 

açılmaması. 

2. Notla değerlendirme yapıldığı için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 

dersler yerine yüksek puan alabileceğini düĢündüğü dersleri tercih etmesi. 
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3. Sene baĢında seçmeli derslerle ilgili yeterli bilgilendirme ve rehberlik 

hizmeti alamamaları. 

4. Seçmeli ders mantığını kavrayamadıklarından çocukları ile ders 

tercihi çatıĢması yaĢamaları. 

5. Seçmeli ders sayısının fazla olmasından tercih yapmakta zorlanmaları. 

6. Seçmeli derslerle birlikte haftada 35 saat dersin öğrenciler için yorucu 

ve zor olduğunu düĢünmeleri. 

 

c) Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde Okul Yöneticilerinin 

KarĢılaĢtıkları Sorunlar: 

1. Seçmeli ders sayısının fazla olması sebebiyle yeterli derslik 

bulunmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

2. Ġkili öğretim yapan okullarda seçmeli dersler için yeterli derslik 

bulunmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

3. Seçmeli derslere girebilecek yeterlikte öğretmen olmadığı ortaya 

çıkmıĢtır. 

4. Yeterli derslik bulunmadığından sınıfların kalabalık olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

5. Yeterli sayıda dersli ve öğretmen olmaması sebebiyle velilerle 

sorunlar yaĢanmaktadır. 

6. Gelecek yıllarda 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin de sürece dâhil olmasıyla 

bu sıkıntıların daha da fazla artacağı ortaya çıkmıĢtır. 

 

d) Seçmeli Derslerin Seçim Sürecinde Öğretmenlerin KarĢılaĢtıkları 

Sorunlar: 

1. Seçmeli derslere ait ders kitaplarının ve materyallerin olmadığı ortaya 

çıkmıĢtır. 

2. Seçmeli ders sınıflarının kalabalık olması dolayısıyla derslerin 

yönetiminde sorunlar ortaya çıkmıĢtır. 

3. Ġstemediği derslere gelen, ilgisiz öğrencilerle dersin iĢlenmesinde 

sorunlar oluĢmuĢtur. 

4. Öğretmenlerin seçmeli derslerle ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim 

almadığı, branĢına yakın dersleri yürüttüğü ortaya çıkmıĢtır. 
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5. Bazı öğrencilerde notla değerlendirmenin kaygıyı artırdığı görüĢü 

ortaya çıkmıĢtır. 

 

6.2. Öneriler 

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar incelenerek; öneriler iki baĢlık altında 

sunulmuĢtur: 

 

6.2.1. Uygulayıcılara öneriler 

1. AraĢtırma sonucunda seçmeli ders seçimlerinde öğrenciler üzerinde 

ailelerin etkisinin oldukça fazla olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle ailelerin doğru karar 

verebilmesi için seçmeli derslerle ilgili gerekli bilgilere sahip olabilmesi gerekir. Bu 

yüzden ailelere yönelik eğitimler verilebilir.  

2. Öğrencilere yönelik seçmeli derslerin içerikleriyle ilgili kapsamlı bir 

bilgilendirme yapılabilir. Böylece öğrencilerin derse olan ilgisi artırılarak seçmeli 

dersin amacına ulaĢılabilir. Bunu sağlayabilmek için milli eğitim müdürlükleri ya da 

ortaokul müdürlükleri seçmeli derslerle ilgili tanıtım broĢürleri hazırlayarak 

öğrenciler ve velilerin bilgilendirilmelerini sağlayabilir. Ayrıca okul rehber 

öğretmenleri seçmeli derslerin seçim sürecinde etkin olarak kullanılabilir. Öğrenci ve 

velilere seçmeli derslerin seçim sürecinde rehberlik yapabilir.   

3. Ġkili eğitim yapan okullarda seçmeli derslerin seçiminde derslik 

eksikliğinden dolayı istenilen derslerin seçilemediği ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle 

öğrencilerin istemedikleri derslere girmek zorunda bırakıldıkları görülmüĢtür. Bu 

sorunu gidermek için okullar normal eğitime geçirilerek sorun çözülebilir. Ayrıca 

önümüzdeki yıllarda ortaokulların fiziki imkânları geliĢtirilirken seçmeli derslerin 

özellikleri de dikkate alınabilir. Okulların derslik ihtiyaçları giderilmediği takdirde, 

TaĢ‟ ın 2004 yılında yapmıĢ olduğu araĢtırma sonucu ortaya çıkan seçmeli derslerin 

okul idaresi ve öğretmenler kurulu tarafından belirlendiğinin ortaya çıkması 

önümüzdeki yıllarda da karĢımıza çıkacaktır.   

4. Seçmeli derslere girebilecek yeterlilikte öğretmen bulunmadığı ortaya 

çıkmıĢtır. Seçmeli derslerin programıyla ilgili olarak istekli öğretmenlere hizmet içi 

eğitim verilebilir. Önümüzdeki yıllarda seçmeli derslerin öğretmenleri belirlenirken 

seçmeli dersin özelliği de göz önüne alınarak bu eğitimleri almıĢ öğretmenlere görev 
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verilebilir. Ayrıca seçmeli derslerle ilgili olarak dönem sonlarında etkinlikler 

düzenlenerek öğrencilerin istekliliği artırılabilir. 

5. Seçmeli derslerin ders kitabı ve materyal ihtiyaçlarının biran önce 

karĢılanması gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Özellikle öğrencilerin seçmeli derslere daha 

fazla önem göstermesi için bu durum son derece önem teĢkil etmektedir. 

6. Herhangi bir seçmeli dersi ilk defa seçen öğrenci ile daha önce bir ya 

da birkaç kez seçmiĢ olan öğrencinin aynı sınıfta yer alması; öğrenciler arasında 

seviye farkından kaynaklanan dersin iĢleniĢ sorunlara sebep olmaktadır. Bu durumun 

önüne geçmek için ortaokul öğrenimi süresince birkaç kez seçilebilecek dersler kendi 

içinde seviyelere ayrılabilir. Örneğin Ġngilizce1, Ġngilizce2, Ġnglizce3,Ġngilizce4 gibi.  

7. Öğrencilerin seçmeli derslere olan ilgisini artırabilmek amacıyla, 

seçmeli derslerin programları uygulamaya yönelik düzenlenebilir. 

8. Ġlkokul müdürleri tarafından 4. sınıf öğrencilerine yönelik seçmeli 

derslerle ilgili bilgileri içeren tanıtım çalıĢmaları yapılarak öğrenci ve velilerin 

bilgilendirilmesi sağlanabilir. 

9. Okulları fiziki Ģartları iyileĢtirilirken seçmeli derslerin içerikleri de 

dikkate alınabilir. 

10. Eğitim fakültelerinde öğretmen adayı öğrencilerin yan branĢ olarak 

sanatsal alanlardan ya da sportif branĢlardan birini almaları sağlanabilir. 

11. Yeni seçmeli dersler öncesinde pilot çalıĢmalar yapılarak yürürlüğe 

konulabilir.   

12. Ortaokulları denetleyecek olan denetmenler de okullarda seçilen 

seçmeli derslere iliĢkin olarak inceleme yaparak, gerekli düzenlemelerle ilgili 

raporlar sunabilirler. 

 

6.2.2. AraĢtırmacılara öneriler 

1. Seçmeli derslerin seçim sürecinde yaĢanan sorunlarla ilgili 

önümüzdeki yıllarda 7. ve 8. sınıflarda da araĢtırma yapılabilir. Böylece araĢtırmanın 

kapsamı geniĢletilebilir. 

2. AraĢtırma daha fazla sayıda ve farklı sosyo-ekonomik Ģartlara sahip 

okullarda yapılarak karĢılaĢtırma imkânı sağlanabilir. 

3. AraĢtırmacılar nicel bir çalıĢmayla daha fazla öğrenciye ulaĢarak 

farklı sonuçlar elde edebilir. 
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4. Yapılan bu araĢtırma ilköğretim düzeyinde hazırlanmıĢtır. Benzer bir 

araĢtırma ortaöğretim düzeyinde hazırlanabilir. 

5. Bu araĢtırma da seçmeli dersler bir bütün olarak ele alınmıĢtır. BaĢka 

bir araĢtırmada seçmeli dersler ayrı ayrı ele alınabilir. 
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EKLER 

EK A: Öğretmen GörüĢme Formu  

 

1) Hangi seçmeli ders ya da dersleri okutuyorsunuz; bu derslerin neden sizin 

tarafınızdan yürütüldüğüne dair görüĢünüz nedir? 

 

 

2) Seçmeli derslerin iĢleniĢi ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim aldınız 

mı? 

 

 

3) Öğrencilerin seçmeli derslere karĢı yaklaĢım ve istekliliğini nasıl 

değerlendiriyorsunuz; zorunlu derslere yaklaĢımları ile arasında nasıl farklılıklar 

vardır? 

 

 

4) Seçmeli dersler gerekli midir, neden? 

 

 

5) Seçmeli derslere iliĢkin bir ölçme değerlendirme yapılmalı mıdır, neden? 

 

 

6) Seçmeli derslerin uygulanmasında karĢılaĢtığınız problemler nelerdir? 

 

 

7) Seçmeli ders uygulamasının iyileĢtirilmesi için çözüm önerileriniz 

nelerdir? 
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