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Özet 
Bu araştrmann amac, snf öğretmenlerinin ilkokul Fen ve Teknoloji dersi 

deneylerine yönelik görüşlerini ve uygulamalarn ortaya çkarmaktr. Araştrmada 
2012-2013 eğitim öğretim ylnda Konya ilinde bulunan okullardan kolay 
ulaşlabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 60 snf öğretmeni araştrmann 
çalşma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama arac olarak anket kullanlmştr. 
Anket formunda fen ve teknoloji dersinde deneylerin uygulanma durumunu ve 
öğretmenlerin deneyler ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik toplam 7 soru 
bulunmaktadr.  

Araştrma sonucunda öğretmenlerin dörtte birinin ders kitabndaki tüm 
deneyleri yaptrdğ, diğerlerinin de malzeme yeterliliği ve konulara verdikleri önem 
durumuna göre deneylerin çoğunu yaptklar ortaya konmuştur. Öğretmenlerin 
büyük ksm malzeme bulunmadğ durumlarda deneylerden vazgeçmek zorunda 
kaldklarn, üçte biri ise deneyden vazgeçmediklerini, başka alternatifler 
bulduklarn belirtmişlerdir.  Öğretmenler Fen ve Teknoloji dersi deneylerinin daha 
etkili olabilmesi için: a) Teknoloji ile uyumlu, yeterli malzeme ve cihazn içinde 
bulunduğu laboratuarlara sahip olunmas veya her snfta deney dolaplar 
oluşturulmas b) Fen ve Teknoloji dersi içeriğinin daha sade ve etkili olmas, c) 
Deneyler için yeterli ders süresi verilmesi d)  Snf öğretmenlerinden yeterli eğitimi 
almamş olanlar için deneylerle ilgili seminerler verilmesi, e) Deneylerle ilgili 
öğretmenler aras işbirliğinin olmas f) Deneylerin aileler tarafndan desteklenmesi 
gerektiğini vurgulamşlardr.  
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Views and Practices of Primary School Teachers Regarding 
Experiments in 4th and 5th Grade Science and Technology Course 

 
Abstract 
The purpose of this research is to explore primary views and practices of 

primary school teachers regarding experiments in 4th and 5th grade science and 
technology class. The sample of this research consisted of 60 primary school 
teachers who work at primary schools in Konya in 2012-2013 school years. A 
questionnaire was used to collect data. The questionnaire consisted of 7 questions 
which aimed to determine teachers’ implementation status of experiments and to 
reveal their views about the experiments done in science and technology course.  

Results of the study showed that a quarter of the teachers implemented all 
the experiments existing in the textbook, while the others implemented most of the 
experiments depending on material availability and level of importance they 
attributed to the content. Majority of the teachers reported that they cancelled the 
experiments when the necessary equipments not available. However, one third of the 
teachers revealed that they did not give up experimenting, finding out alternative 
ways to do them. The teachers’ views on how to increase the effectiveness of 
experiments could be categorized as follow: a) schools should have laboratories 
which are compatible with technology and possess necessary materials and 
equipments; or, the equipments for every experiment should exist in classroom 
cabinets. b) The Science and Technology course curriculum should be simpler and 
more effective, c) time for experiments should be sufficient, d) Primary school 
teachers who needs help should be given a seminar on effective implementations of 
experiments, d) there should be cooperation among teachers on experiments, and e) 
experiments should be supported by families at home. 

Key Words: Science And Technology, experiment, laboratory, primary 
school teacher 

 
Giriş 
Bilgi çağnn önemli olduğu günümüzde öğrencilere balk yemeyi 

değil de balk tutmay öğretmek eğitimin temel amacdr. Böylece öğrenci 
yaparak-yaşayarak, düşünerek, sorgulayarak karşlaştğ problemleri 
çözebilir ve hayatn kolaylaştrabilir. Bu tür becerilerin kazandrldğ 
derslerin en önemlileri arasnda fen bilimleri yer almaktadr. 

Fen bilimlerini diğer bilimlerden ayran en önemli özellik; öncelikle 
deneye, gözleme, keşfe önem vererek öğrencinin soru sorma ve araştrma 
yapma becerisini geliştirme, hipotez kurabilme ve ortaya çkan sonuçlar 
yorumlayabilme olanağ sağlamasdr (İspir ve diğerleri, 2007).  

2004 Fen ve Teknoloji Dersi Program’nn vizyonu, bireysel 
farkllklar ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazar 
olarak yetişmesidir (MEB, 2004). Fen ve teknoloji okuryazar denilince akla 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 130
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Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 
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Abstract 
The purpose of this research is to explore primary views and practices of 

primary school teachers regarding experiments in 4th and 5th grade science and 
technology class. The sample of this research consisted of 60 primary school 
teachers who work at primary schools in Konya in 2012-2013 school years. A 
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rağmen, Blosser (1999), çalşmasnda fen snflarnda öğretimin anlatm 
metoduyla yürütüldüğünü ve öğrencilerin derse katlmlarnn çoğu zaman 
öğretmenlerinin söylediklerini defterlerine yazmakla snrl kaldğn ortaya 
koymaktadr (Aktaran: Tekbyk ve Akdeniz, 2008). 

Öğrencilerin bilimsel araştrma yapabilmeleri için gerekli anlayşa 
ve becerilere sahip olmalar gereklidir (American National Research Council 
[NRC], 1996). Deneyler, öğrencilerin hem fen kavramlarn hem de bilimsel 
yöntemi öğrenmeleri için somut yaşantlar sağlar. Fen eğitimiyle ilgili alan 
yazn incelendiğinde öğrencilerin deneyler araclğyla kazanabileceği bilgi 
ve beceri alanlarnn beş başlk altnda toplandğ görülmektedir ( Hodson, 
1990; Lunetta, 2003; Tamir, 1991): 

• Beceriler (el becerileri, araştrma, iletişim), 
• Bilimsel süreç becerileri (Hipotez kurma, değişken 

belirleme, problem çözme, deneyi idare etme, gözlem yapma ve 
çkarm), 

• Bilişsel beceriler (eleştirel düşünme, problem çözme, 
uygulama, analiz ve sentez gibi üst düzey düşünme becerileri), 

• Bilimin doğasn anlama (Bilimsel yorum, bilim 
insanlarnn nasl çalştklar, bilimsel yöntemlerin türleri, bilim ve 
teknoloji ilişkisi), 

• Tutumlar (merak, ilgi, risk alma, işbirliği, tarafszlk) 
Bu çok önemli becerileri öğrencilere kazandran fen deneylerinin 

etkili olabilmesi için öğretmenlerin bu uygulamalar planlandğ şekilde 
gerçekleştirmeleri gerekir. Pratikteki uygulamalar hakknda yaplan 
araştrmalarda öğretmenlerin görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadr.  Gerçekten 
de, öğretmenler uygulamann bizzat içinde olan kişiler olarak müfredatta yer 
alan deneylerin okullarda gerçekte uygulanma durumu,  faydallğ, 
yaplabilirliği ve etkililiği ile ilgili bilgi almak açsndan birinci derecede 
görüşlerine başvurulacak kişilerdir. Öğretmen görüşleri şğnda deneylerin 
uygulanmasyla ilgili mevcut durum değerlendirilerek daha etkili deney 
uygulamalar için gerekli iyileştirmeler yaplabilir. 

Literatürde bu konuda yaplan araştrmalar incelendiğinde, 
Türkiye’de yaplan araştrma sonuçlarnda öğretmenlerin 4. ve 5. snf 
düzeyinde deney yapma düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmektedir.  
Öğretmenler bu durumu genellikle araç gereç sknts, deney düzeneklerinin 
hazr olmamas, ders içeriğinin yüklü olmas, deneylerde ders için ayrlan 
sürenin dşna çklmas, kendilerini yeterli bulmamalar gibi sebeplere 
bağlamaktadrlar ( Çepni, Küçük ve Ayvac, 2003; Erdemir, Aydn ve Soylu, 
1999;  Selek, Türkmen ve Yalçn, 2003 ).   
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çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 132
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Konuyla ilgili araştrmalarn bir ksm ise öğretmenlerin deneylerin 
amaçlar ile ilgili görüşlerine odaklanmştr. Bu konuda yaplan 
araştrmalarda öğretmenlerin belirledikleri en önemli amaç; deneyleri 
öğrencilerin kendilerinin yapmalar nedeniyle deneylerin fendeki kavramlar 
ve teorileri somutlaştrmas ve bilgilerin kalclğn sağlamas olarak 
belirtilmiştir. Ayrca öğretmenler deneylerin eksiksiz ve tam bir gözlem 
yapabilme becerisi ve deney aletlerini kullanabilme, grafik çizebilme gibi 
bilimsel ve teknik psiko-motor becerileri kazandrmak gibi amaçlar da 
deneylerin esas amaçlar arasnda belirtmektedirler (Kocakülah ve 
Kocakülah 2001; Laçin Şimşek, 2010;  Pekmez, Johnson ve Gott, 2005, 
Yldz, Akpnar, Aydoğdu ve Ergin, 2006).   

Yukarda bahsedilen çalşmalarda görüldüğü gibi, ilköğretim birinci 
kademeye yönelik araştrmalarda genellikle, öğretmenlerin fen ve teknoloji 
dersinde deney uygulamalarn gerçekleştirme durumlar, deneylerin yaplp 
yaplmamasn etkileyen etmenler ve öğretmenlerin deney uygulamalarnn 
amaçlarna ilişkin görüşleri belirlenmeye çalşlmştr. Bu alanda yaplan 
diğer araştrmalar da ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim düzeyinde 
durum belirlemeye yöneliktir (Bozdoğan ve Yalçn, 2004; Demir, Büyük ve 
Koç, 2011; Güzel, 2002; Kurtuluş ve Çavdar,  2011 vb. ). Birinci kademe 
için öğretmen gözünden Fen ve Teknoloji dersinde yaplan deneylerin 
öğrenci üzerindeki etkisiyle ilgili Türkiye’de yaplmş olan son araştrma da 
2008 ylnda yaynlanmştr (Uluçnar, Doğan ve Kaya, 2008).  Aradan 
geçen 5 yl içerisinde öğretmenlerin uygulamalar ve görüşleri yeni 
programn da daha iyi uygulanmasyla birlikte farkllaşmş olabilir.  

 
Amaç  
Bu çalşma ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin deneyleri fen 

ve teknoloji derslerinde uygulama durumlarn ortaya koyarak, onlarn 
deneylerin öğrenciler üzerindeki etkileri ile ilgili görüşlerini, uygulamalarn 
ve önerilerini belirlemek amacyla gerçekleştirilmiştir. Araştrma 
bulgularnn eğitim yöneticilerine ve öğretmenlere yol göstererek, deneylerin 
fen ve teknoloji dersinde daha verimli kullanlmasn sağlayacak tedbirlerin 
alnmas hususunda katkda bulunacağ düşünülmektedir. 

 
Yöntem 
Bu araştrma tarama modelinin kullanldğ nitel bir çalşmadr. 

Genellikle test, anket,  gözlem ve mülakatlardan faydalanlarak elde edilen 
verilere dayal olan tarama yöntemi, geçmişte ya da günümüzde hâlen var 
olan bir durumu var olduğu şekliyle tanmlamay amaçlayan bir yaklaşmdr 
(Karasar,1999). Anket çalşmas ile Fen ve Teknoloji dersinde yaplan 
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rağmen, Blosser (1999), çalşmasnda fen snflarnda öğretimin anlatm 
metoduyla yürütüldüğünü ve öğrencilerin derse katlmlarnn çoğu zaman 
öğretmenlerinin söylediklerini defterlerine yazmakla snrl kaldğn ortaya 
koymaktadr (Aktaran: Tekbyk ve Akdeniz, 2008). 

Öğrencilerin bilimsel araştrma yapabilmeleri için gerekli anlayşa 
ve becerilere sahip olmalar gereklidir (American National Research Council 
[NRC], 1996). Deneyler, öğrencilerin hem fen kavramlarn hem de bilimsel 
yöntemi öğrenmeleri için somut yaşantlar sağlar. Fen eğitimiyle ilgili alan 
yazn incelendiğinde öğrencilerin deneyler araclğyla kazanabileceği bilgi 
ve beceri alanlarnn beş başlk altnda toplandğ görülmektedir ( Hodson, 
1990; Lunetta, 2003; Tamir, 1991): 

• Beceriler (el becerileri, araştrma, iletişim), 
• Bilimsel süreç becerileri (Hipotez kurma, değişken 

belirleme, problem çözme, deneyi idare etme, gözlem yapma ve 
çkarm), 

• Bilişsel beceriler (eleştirel düşünme, problem çözme, 
uygulama, analiz ve sentez gibi üst düzey düşünme becerileri), 

• Bilimin doğasn anlama (Bilimsel yorum, bilim 
insanlarnn nasl çalştklar, bilimsel yöntemlerin türleri, bilim ve 
teknoloji ilişkisi), 

• Tutumlar (merak, ilgi, risk alma, işbirliği, tarafszlk) 
Bu çok önemli becerileri öğrencilere kazandran fen deneylerinin 

etkili olabilmesi için öğretmenlerin bu uygulamalar planlandğ şekilde 
gerçekleştirmeleri gerekir. Pratikteki uygulamalar hakknda yaplan 
araştrmalarda öğretmenlerin görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadr.  Gerçekten 
de, öğretmenler uygulamann bizzat içinde olan kişiler olarak müfredatta yer 
alan deneylerin okullarda gerçekte uygulanma durumu,  faydallğ, 
yaplabilirliği ve etkililiği ile ilgili bilgi almak açsndan birinci derecede 
görüşlerine başvurulacak kişilerdir. Öğretmen görüşleri şğnda deneylerin 
uygulanmasyla ilgili mevcut durum değerlendirilerek daha etkili deney 
uygulamalar için gerekli iyileştirmeler yaplabilir. 

Literatürde bu konuda yaplan araştrmalar incelendiğinde, 
Türkiye’de yaplan araştrma sonuçlarnda öğretmenlerin 4. ve 5. snf 
düzeyinde deney yapma düzeylerinin düşük olduğu gözlemlenmektedir.  
Öğretmenler bu durumu genellikle araç gereç sknts, deney düzeneklerinin 
hazr olmamas, ders içeriğinin yüklü olmas, deneylerde ders için ayrlan 
sürenin dşna çklmas, kendilerini yeterli bulmamalar gibi sebeplere 
bağlamaktadrlar ( Çepni, Küçük ve Ayvac, 2003; Erdemir, Aydn ve Soylu, 
1999;  Selek, Türkmen ve Yalçn, 2003 ).   
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 133
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deneylere yönelik snf öğretmenlerinin görüşleri açk uçlu sorulara verilen 
yantlar yoluyla toplanan verilere dayal olarak betimlenmiştir. 

Veri toplama arac olarak anket formunda,  toplam 7 tane açk-uçlu 
sorudan oluşan bir ölçme arac hazrlanmştr. Anket formundaki sorular 
araştrmann konusu ile ilgili literatür incelenerek oluşturulmuştur. Sorularn 
amaca uygunluğunu denetlemek için, anket alan uzman bir öğretim üyesi ve 
4 öğretmen tarafndan incelenerek soru ifadeleri onlar tarafndan gelen 
öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra 5 öğretmen ile 
bir pilot çalşma yaplarak sorularn açk ve anlaşlr olup olmadğ, verilen 
yantlarn sorulardan amaçlananlar yanstp yanstmadğ araştrmaclarla 
alan uzman tarafndan incelenerek soru ifadelerinin geçerli olduğuna karar 
verilmiştir. Bilindiği gibi nitel araştrmalarda iç geçerlik, araştrmacnn 
ölçmek istediği veriyi, kullandğ araç ya da yöntemle gerçekten ölçüp 
ölçemeyeceğine ilişkindir (Yldrm ve Şimşek, 2004).Anket formlar il 
merkezinde bulunan ilköğretim okullarna dağtlmş ve geri toplanmştr. 
Dağtlan 70 anketten 60 tanesi geçerli saylmştr. 10 adet anket formu, 
öğretmenlerin eksik ve anlaşlmayan ifadelerin kullanlmas nedenleriyle 
geçerli saylmamştr.  

Araştrmada 2012-2013 eğitim öğretim yl Konya ilinde bulunan 
okullardan kolay ulaşlabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 60 snf 
öğretmeni araştrmann çalşma grubunu oluşturmuştur. Yldrm ve Şimşek 
(2004)’ e göre bu örnekleme yöntemi araştrmacya hz ve pratiklik 
kazandrr. Çünkü bu yöntemde araştrmac, yakn olan ve erişilmesi kolay 
olan bir durumu seçer.  

Verilerin analizinde betimsel analiz kullanlmştr. Betimsel analiz, 
çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden 
belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasn içeren bir nitel 
veri analiz türüdür. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan 
bulgularn okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmş bir biçimde sunulmasdr 
(Yldrm ve Şimşek, 2004). Uygulanan anket önce birden yetmişe kadar 
numaralandrlmş, daha sonra verilen yantlar betimsel analiz tekniği 
kullanlarak analiz edilmiştir. Ulaşlan 60 snf öğretmeninin verdiği yantlar 
ortak noktalar doğrultusunda kategorileştirilmiş ve bu kategoriler kaç 
öğretmenin hangi yant verdiğini yanstacak şekilde ele alnp açklanmştr.  

Araştrmann güvenilirliğini sağlamak için anketler her bir 
araştrmac tarafndan ayr ayr bağmsz olarak incelenerek oluşturulan 
kategorilerle ilgili görüş ayrlğ ve görüş birliği olan durumlar belirlenerek 
Miles and Huberman  (1994) formülüne göre güvenirlik hesab yaplmştr.  

Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrlş) 
Hesaplama sonucunda araştrmann güvenirliği % 98 olarak 

hesaplanmştr. Güvenirlik hesaplarnn %70’in üzerinde çkmas, araştrma 
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çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 134
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için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994).Burada elde 
edilen sonuç, araştrma için güvenilir kabul edilmiştir. 

Anket sorularndan elde edilecek veriler için öğretmenler belli 
kriterlere göre kodlanmştr. Bu kriterler öğretmenlerin mesleki kdemlerine 
göre,  her gruba A harfinden E harfine kadar srasyla harf ismi verilmiştir. 
Daha sonra yanna ise o grupta kaçnc sradaki öğretmen olduğu gösteren 
say verilmiştir. Şöyle ki; 

1-5 yllk mesleki kdeme sahip öğretmenler için “A” 
6-10 yllk mesleki kdeme sahip öğretmenler için “B” 
11-15 yllk mesleki kdeme sahip öğretmenler için “C” 
16-20 mesleki kdeme sahip öğretmenler için “D” 
21 ve üstü mesleki kdeme sahip öğretmenler için “E” 
 
Ayrca öğretmenlerin görüş ve düşünce alntlarnn yanna, mesleki 

kdemlerini belirten harf ve sra numaralaryla birlikte, üniversitelerin hangi 
bölümünden mezun olduğu da yazlmştr. Örneğin; (D4,Snf Öğr.). 

Sonuçta çalşmann amacna yönelik olarak önemli görülen yerler 
belirlenmiştir. 

Katlmc olarak seçilen ilkokul öğretmenlerinin 
durumlarn(cinsiyet, mesleki kdem, mezun olunan okul türü) ortaya koyan 
istatistiksel veriler tablolar halinde aşağda verilmiştir. 

         

Tablo 1. Cinsiyet Açsndan Katlmclarn Saysal Durumu 
 

Çalşmaya 24 erkek ve 36 kadn öğretmen katlmştr. Bu dağlm 
çalşma açsndan yeterli bir say görülmektedir. 

 
Tablo 2.  Mesleki Kdem açsndan Katlmclarn Saysal Durumu 

KIDEM N % 
1-5 3 5 
6-10 2 3,3 
11-15 16 26,7 
16-20 30 50 
21- 9 15 
TOPLAM 60 100 

CİNSİYET N % 
ERKEK 24 40 
KADIN 36 60 
TOPLAM 60 100 
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deneylere yönelik snf öğretmenlerinin görüşleri açk uçlu sorulara verilen 
yantlar yoluyla toplanan verilere dayal olarak betimlenmiştir. 

Veri toplama arac olarak anket formunda,  toplam 7 tane açk-uçlu 
sorudan oluşan bir ölçme arac hazrlanmştr. Anket formundaki sorular 
araştrmann konusu ile ilgili literatür incelenerek oluşturulmuştur. Sorularn 
amaca uygunluğunu denetlemek için, anket alan uzman bir öğretim üyesi ve 
4 öğretmen tarafndan incelenerek soru ifadeleri onlar tarafndan gelen 
öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra 5 öğretmen ile 
bir pilot çalşma yaplarak sorularn açk ve anlaşlr olup olmadğ, verilen 
yantlarn sorulardan amaçlananlar yanstp yanstmadğ araştrmaclarla 
alan uzman tarafndan incelenerek soru ifadelerinin geçerli olduğuna karar 
verilmiştir. Bilindiği gibi nitel araştrmalarda iç geçerlik, araştrmacnn 
ölçmek istediği veriyi, kullandğ araç ya da yöntemle gerçekten ölçüp 
ölçemeyeceğine ilişkindir (Yldrm ve Şimşek, 2004).Anket formlar il 
merkezinde bulunan ilköğretim okullarna dağtlmş ve geri toplanmştr. 
Dağtlan 70 anketten 60 tanesi geçerli saylmştr. 10 adet anket formu, 
öğretmenlerin eksik ve anlaşlmayan ifadelerin kullanlmas nedenleriyle 
geçerli saylmamştr.  

Araştrmada 2012-2013 eğitim öğretim yl Konya ilinde bulunan 
okullardan kolay ulaşlabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 60 snf 
öğretmeni araştrmann çalşma grubunu oluşturmuştur. Yldrm ve Şimşek 
(2004)’ e göre bu örnekleme yöntemi araştrmacya hz ve pratiklik 
kazandrr. Çünkü bu yöntemde araştrmac, yakn olan ve erişilmesi kolay 
olan bir durumu seçer.  

Verilerin analizinde betimsel analiz kullanlmştr. Betimsel analiz, 
çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden 
belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasn içeren bir nitel 
veri analiz türüdür. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan 
bulgularn okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmş bir biçimde sunulmasdr 
(Yldrm ve Şimşek, 2004). Uygulanan anket önce birden yetmişe kadar 
numaralandrlmş, daha sonra verilen yantlar betimsel analiz tekniği 
kullanlarak analiz edilmiştir. Ulaşlan 60 snf öğretmeninin verdiği yantlar 
ortak noktalar doğrultusunda kategorileştirilmiş ve bu kategoriler kaç 
öğretmenin hangi yant verdiğini yanstacak şekilde ele alnp açklanmştr.  

Araştrmann güvenilirliğini sağlamak için anketler her bir 
araştrmac tarafndan ayr ayr bağmsz olarak incelenerek oluşturulan 
kategorilerle ilgili görüş ayrlğ ve görüş birliği olan durumlar belirlenerek 
Miles and Huberman  (1994) formülüne göre güvenirlik hesab yaplmştr.  

Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrlş) 
Hesaplama sonucunda araştrmann güvenirliği % 98 olarak 

hesaplanmştr. Güvenirlik hesaplarnn %70’in üzerinde çkmas, araştrma 
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 135
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Çalşmada 3 kişi 1-5 yllk, 2 kişi 6-10 yllk ve 55 kişi ise 11 yl ve 
üstü mesleki kdeme sahip olmak üzere toplam 60 öğretmenden 
oluşmaktadr.  
 

Tablo 3. Mezuniyet Bölümü Açsndan Katlmclarn Saysal Durumu 
MEZUNİYET BÖLÜMÜ N % 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİ 13 21,6 
MİMARLIK-MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ 7 11,6 
EĞİTİM FAKÜLTELERİ 29 48,4 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 9 15 
DİĞER 2 3,4 
TOPLAM 60 100 

 
Bulgular 
Bulgular her bir soru altnda araştrma sorularna yönelik olarak 

öğretmen görüşlerinin belirtilmesi şeklinde ortaya konulmuştur. Araştrmada 
60 öğretmenin açk uçlu sorulardan oluşan anket yoluyla görüşleri alnmştr. 

Öğretmenlerin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği yantlardan 
elde edilen bulgular, temalar ve alt temalar altnda öğretmenlerin 
yantlarndan doğrudan alntlar yaplarak verilmiştir. 

Doğrudan alntlarda frekans yüksek olan görüşlere daha çok yer 
verilmiştir. Araştrma bulgularndan elde edilen temalar ve alt temalar 
şunlardr: 1. snf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde ne tür deneyler 
yaptğna yönelik uygulamalar; (a) Temalarn önemine göre deney 
yapyoruz, (b) Malzemelerin ve şartlarn elverişli olduğu konularda deneyler 
yaparm, (c) Kitapta bulunan tüm deneyleri yapmaya çalşrm, (d) Öğrenme 
güçlüğü çekilen konularda deneyler yaparm, 2.1. snf öğretmenlerinin 
deneylerde ne gibi malzemeler kullandğ ile ilgili uygulamalar; (2.1.a) 
Basit araç gereçler kullanyoruz, (2.1.b) Malzeme sknts deneyden 
vazgeçmemize sebep olmuyor, 2.2. snf öğretmenlerinin deneylerde 
karşlaştğ malzeme sknts ile ilgili görüşler; 2.2.a. Malzeme sknts 
deneyden vazgeçiriyor.2.2.b. Malzeme sknts deneyden vazgeçmemize 
sebep olmuyor, 3. Snf öğretmenlerinin ev ödevi olarak proje, performans 
vb. gibi çocuklarn kendilerinin uğraşarak yapmalar için ne tür deneyler 
verdikleri ile ilgili uygulamalar; (a) Kendilerinin yapmas gereken ödevler 
vermiyorum, (b) Yardm almakszn üstesinden gelebilecekleri deneyler 
veriyorum, (c) Evde bulunan malzemelerle yapabilecekleri deneyler 
veriyorum, (d) Gözleme dayal (bazen uzun soluklu) deneyler veriyorum, (e) 
Günlük hayatta hep karşsna çkan fakat sebebini bilmedikleri deneyleri 
yaptryorum, (f) Evde yaparken tehlike oluşturmayacak deneyleri 
veriyorum, 4. Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiğine yönelik 
snf öğretmenlerinin görüşleri; (a) Öğrendiklerinin daha kalc olmasn 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 136
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sağlyor, (b) Konularn daha kolay anlaşlmasn sağlyor, (c) Dersi eğlenceli 
ve zevkli bir hale dönüştürerek katlm artryor, (d) Akademik bilinç 
geliştirmelerini sağlyor, 5. Deney yaparken öğrencilerde ne tür tutum ve 
davranşlar gözlediklerine yönelik snf öğretmenlerinin görüşleri; (a) Merak 
ve dikkatle bakarak ilgi gösteriyorlar, (b) Çaba göstermeye çalşyorlar, (c) 
Motivasyonlar ve özgüvenleri yüksek oluyor, (d) Sabrszlk gösteriyorlar, 
6. Snf öğretmenlerinin deney sonuçlandktan sonra deneyle ilgili 
öğrencilerden yapmalarn istedikleri etkinliklere yönelik uygulamalar; (a) 
Deneylerin raporunu istiyorum, (b) Sözlü ya da yazl olarak anlattryorum, 
(c) Deney defteri tutuyorlar, (d) Deney izleme formu dolduruyorlar, (e) Ders 
kitabndaki yaplan deneyle ilgili olan etkinliği yapyorlar, (f) Ders 
kitabndaki yaplan deneyle ilgili olan etkinliği yapyorlar, 7. Snf 
öğretmenlerinin fen ve teknoloji programnda öngörülen deneylerin daha 
çok etkili olabilmesi için nelere ihtiyaçlar olduğuna yönelik görüşleri; (a) 
Donanml bir laboratuar ortam gerekiyor, (b) Teknolojiyle uyumlu yeterli 
araç-gereç temin edilmelidir, (c) Müfredat daha sade ve etkili olmaldr, (d) 
Her snfa deney dolaplar oluşturulmaldr, (e) Deneyler için yeterli ders 
süresi verilmelidir, (f) Yaptğm deneylerin yeterince etkili olduğunu 
düşünüyorum, (g) Snf öğretmenlerini deney konusunda bilgilendirmek için 
seminerler verilmelidir, (h) Deneyle ilgili öğretmenler arasnda işbirliği 
olmaldr, () Yaplan deneyin daha etkili olmas için aile tarafndan evde 
desteklenmelidir. 

 
Birinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
1.Soru: Fen ve teknoloji dersinde ne tür deneyler yapyorsunuz? 
1.Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde, snf 

öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde ne tür deneyler yaptğn gösteren 
tablo aşağda sunulmuş ve 4 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 

               Tablo 4. 1.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 
Snf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde ne tür deneyler 
yaptğna yönelik uygulamalar f % 

1.Temalarn önemine göre deney yapyoruz. 28 46,7 

2.Malzemelerin ve şartlarn elverişli olduğu konularda deneyler yaparm. 17 28,3 

3. Kitapta bulunan tüm deneyleri yapmaya çalşrm. 14 23,3 

4. Öğrenme güçlüğü çekilen konularda deneyler yaparm. 1 1,7 
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Çalşmada 3 kişi 1-5 yllk, 2 kişi 6-10 yllk ve 55 kişi ise 11 yl ve 
üstü mesleki kdeme sahip olmak üzere toplam 60 öğretmenden 
oluşmaktadr.  
 

Tablo 3. Mezuniyet Bölümü Açsndan Katlmclarn Saysal Durumu 
MEZUNİYET BÖLÜMÜ N % 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİ 13 21,6 
MİMARLIK-MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ 7 11,6 
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Bulgular 
Bulgular her bir soru altnda araştrma sorularna yönelik olarak 

öğretmen görüşlerinin belirtilmesi şeklinde ortaya konulmuştur. Araştrmada 
60 öğretmenin açk uçlu sorulardan oluşan anket yoluyla görüşleri alnmştr. 

Öğretmenlerin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği yantlardan 
elde edilen bulgular, temalar ve alt temalar altnda öğretmenlerin 
yantlarndan doğrudan alntlar yaplarak verilmiştir. 

Doğrudan alntlarda frekans yüksek olan görüşlere daha çok yer 
verilmiştir. Araştrma bulgularndan elde edilen temalar ve alt temalar 
şunlardr: 1. snf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde ne tür deneyler 
yaptğna yönelik uygulamalar; (a) Temalarn önemine göre deney 
yapyoruz, (b) Malzemelerin ve şartlarn elverişli olduğu konularda deneyler 
yaparm, (c) Kitapta bulunan tüm deneyleri yapmaya çalşrm, (d) Öğrenme 
güçlüğü çekilen konularda deneyler yaparm, 2.1. snf öğretmenlerinin 
deneylerde ne gibi malzemeler kullandğ ile ilgili uygulamalar; (2.1.a) 
Basit araç gereçler kullanyoruz, (2.1.b) Malzeme sknts deneyden 
vazgeçmemize sebep olmuyor, 2.2. snf öğretmenlerinin deneylerde 
karşlaştğ malzeme sknts ile ilgili görüşler; 2.2.a. Malzeme sknts 
deneyden vazgeçiriyor.2.2.b. Malzeme sknts deneyden vazgeçmemize 
sebep olmuyor, 3. Snf öğretmenlerinin ev ödevi olarak proje, performans 
vb. gibi çocuklarn kendilerinin uğraşarak yapmalar için ne tür deneyler 
verdikleri ile ilgili uygulamalar; (a) Kendilerinin yapmas gereken ödevler 
vermiyorum, (b) Yardm almakszn üstesinden gelebilecekleri deneyler 
veriyorum, (c) Evde bulunan malzemelerle yapabilecekleri deneyler 
veriyorum, (d) Gözleme dayal (bazen uzun soluklu) deneyler veriyorum, (e) 
Günlük hayatta hep karşsna çkan fakat sebebini bilmedikleri deneyleri 
yaptryorum, (f) Evde yaparken tehlike oluşturmayacak deneyleri 
veriyorum, 4. Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiğine yönelik 
snf öğretmenlerinin görüşleri; (a) Öğrendiklerinin daha kalc olmasn 
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 137
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Öğretmenlerin 28’i temalarn önemine göre deney yaptklarn, 17’si 
malzemelerin ve şartlarn elverişli olduğu konularda deney yaptklarn 
söylemişlerdir. 14 öğretmen kitapta bulunan tüm deneyleri yaptğn ifade 
ederken 1 öğretmen de sadece öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektikleri 
anlaşlmas güç konularda deneyler yaptğn söylemiştir. 

 
Birinci soru hakknda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“Konularda gerekli gördüğüm deneyleri yaparz. Sk yapmaya 

özen gösteriyorum. Çünkü çocuklar görerek ve yaşayarak daha güzel 
ve kalc öğreniyorlar. Evden getirttiğim malzemelerle yaplan 
deneyleri yaptryorum.”(A2, Snf Öğr.) 

 
“Özellikle öğrenme zorluğu çektikleri konularda 

öğrenmelerini kolaylaştrmak için gerekli deneyleri yapyorum. 
Laboratuar malzemelerini kullanrz.”(C1, Snf Öğr.) 

 
 “Temalara göre yeri geldiğinde özellikle öğrenciler 

tarafndan uygulanabilecek deneyler yapyorum. Örneğin; yer alt 
sularnn oluşumu ile ilgili: yağmur sularnn süzülmesi.”(C2, Snf 
Öğr.) 

 
“Kitaplarda (ders ve çalşma) olan deneyleri yapyorum. 

Malzemeleri olanlar veya temin edebildiklerimle deneyleri 
yapyorum.”(C6, Snf Öğr.) 

 
“Deneylerin türü ve sklğ işlenen konuya göre 

değişmektedir. Örneğin madde ile ilgili konularda üç saatlik fen 
dersinin iki saati deneyle geçiyor. Çünkü çocuklar için konu soyut 
kalyor. Genelde laboratuarda yapyoruz. Örneğin, karşmlar farkl 
yöntemlerle ayrma, snn maddeler üzerine etkisi, kuvvet, 
mikroskobik canllar vb.”(C11, Fen Edebiyat Fak.) 

 
“Fen ve Teknoloji kitabnda bulunan tüm deneyleri çok basit 

malzemelerle eksiksiz uygulayabiliyorum.”(D4, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fak.) 

 
“Ders kitabndaki deneylerin tamamna yaknn yaparm. 

Araç gereç temin edemezsem yapmam. Çocuklarn temin 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 138
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edebilecekleri malzemelerle yaplan deneylere daha çok yer 
veririm.”(E6, Snf Öğr.) 
 

İkinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
2.Soru: Deneylerde ne tür malzemeler kullanyorsunuz? Malzeme 

sknts deneyden vazgeçmenize neden oluyor mu? 
2.Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde, snf 

öğretmenlerinin deneylerde ne gibi malzemeler kullandğ ile ilgili yantlar 
gruplandrarak aşağda tablo şeklinde sunulmuştur. 

 
             Tablo 5. 2.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 

Snf öğretmenlerinin deneylerde ne gibi 
malzemeler kullandğ ile ilgili uygulamalar f % 

1.Basit araç gereçler kullanyoruz. 44 55 

2. Laboratuar malzemeleri kullanyoruz. 36 45 

 
Öğretmenlerin deneylerde kullandklar malzemelerle ilgili olarak 44 

öğretmen deneylerde temin edilebilen ya da yaplabilen basit araç gereç 
kullandklarn, yine 36 öğretmen de laboratuar malzemeleriyle deney 
yaptklarn belirtmişlerdir. Sonuçta, 10 öğretmen hem laboratuar malzemesi 
hem basit araç gereç kullanarak deney yapmaktadr. 

2.Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde, snf 
öğretmenlerinin deneylerde karşlaştğ malzeme sknts ile ilgili görüşler 
gruplandrarak tablo şeklinde sunulmuştur.  

 
Tablo 6. 2.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 

Snf öğretmenlerinin deneylerde karşlaştğ malzeme sknts ile ilgili 
görüşleri f % 

1.Malzeme sknts deneyden vazgeçiriyor. 40 66,67 

2. Malzeme sknts deneyden vazgeçmemize sebep olmuyor. 20 33,33 

 
Malzeme skntsnn deneyden vazgeçirip vazgeçirmeme durumuna 

40 öğretmen, malzeme sknts yüzünden deneyden vazgeçtiklerini, 20 
öğretmen ise malzeme sknts olduğunda başka alternatifler üretip 
deneyden vazgeçmediklerini söylemişlerdir. 

İkinci soru ile ilgili baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“Deneylerde ispirto ocağ, beher, gravent gibi laboratuar 

malzemeleri kullanyorum. Malzeme sknts sk sk yaşyorum. 
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Öğretmenlerin 28’i temalarn önemine göre deney yaptklarn, 17’si 
malzemelerin ve şartlarn elverişli olduğu konularda deney yaptklarn 
söylemişlerdir. 14 öğretmen kitapta bulunan tüm deneyleri yaptğn ifade 
ederken 1 öğretmen de sadece öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektikleri 
anlaşlmas güç konularda deneyler yaptğn söylemiştir. 

 
Birinci soru hakknda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“Konularda gerekli gördüğüm deneyleri yaparz. Sk yapmaya 

özen gösteriyorum. Çünkü çocuklar görerek ve yaşayarak daha güzel 
ve kalc öğreniyorlar. Evden getirttiğim malzemelerle yaplan 
deneyleri yaptryorum.”(A2, Snf Öğr.) 

 
“Özellikle öğrenme zorluğu çektikleri konularda 

öğrenmelerini kolaylaştrmak için gerekli deneyleri yapyorum. 
Laboratuar malzemelerini kullanrz.”(C1, Snf Öğr.) 

 
 “Temalara göre yeri geldiğinde özellikle öğrenciler 

tarafndan uygulanabilecek deneyler yapyorum. Örneğin; yer alt 
sularnn oluşumu ile ilgili: yağmur sularnn süzülmesi.”(C2, Snf 
Öğr.) 

 
“Kitaplarda (ders ve çalşma) olan deneyleri yapyorum. 

Malzemeleri olanlar veya temin edebildiklerimle deneyleri 
yapyorum.”(C6, Snf Öğr.) 

 
“Deneylerin türü ve sklğ işlenen konuya göre 

değişmektedir. Örneğin madde ile ilgili konularda üç saatlik fen 
dersinin iki saati deneyle geçiyor. Çünkü çocuklar için konu soyut 
kalyor. Genelde laboratuarda yapyoruz. Örneğin, karşmlar farkl 
yöntemlerle ayrma, snn maddeler üzerine etkisi, kuvvet, 
mikroskobik canllar vb.”(C11, Fen Edebiyat Fak.) 

 
“Fen ve Teknoloji kitabnda bulunan tüm deneyleri çok basit 

malzemelerle eksiksiz uygulayabiliyorum.”(D4, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fak.) 

 
“Ders kitabndaki deneylerin tamamna yaknn yaparm. 

Araç gereç temin edemezsem yapmam. Çocuklarn temin 
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 139
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Malzeme sknts deneyden vazgeçmeme neden oluyor.”(A1, Snf 
Öğr.) 

“Deney için gerekli malzemeler ne ise onlar 
kullanyorum(laboratuar ya da diğer bulunabilen basit araç gereçler). 
Malzeme sknts yaşamyorum. Malzeme sknts olsa bile başka bir 
alternatif üretirim.”(C9, Snf Öğr.) 

“Laboratuarda olan malzemeleri ya da kendi edindiğim 
malzemeleri kullanrm. Malzeme sknts mutlaka olur. Malzeme 
eksikliği deneyin sonucunu etkiliyorsa deneyi yapmam.”(C14, Fen 
Edebiyat Fak.) 

“Okulda laboratuarmz yok. Malzemeler kstl. Laboratuar 
ortam ve malzeme sorunu mevcut. Deneyden vazgeçmiyoruz, snf 
ortamnda yaplabilecek deneyleri yapyoruz.”(D2, Fen Edebiyat 
Fak.) 

“Okulumuzda laboratuarmz var. Malzemelerimiz de mevcut. 
Ancak gösteri deneyi yapabiliyoruz. Çünkü öğrenci gruplarnn 
yapabileceği kadar malzeme yok. Malzeme olmadğ için deneyden 
vazgeçtiğimiz çok oluyor.”(D3, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Deneylerde günlük hayattan temin edilebilecek basit 
malzemeleri kullanarak, deneyleri gerçekleştiriyoruz. Bunun için 
malzeme sknts deneyden vazgeçirmiyor.”(D4, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fak.) 

“Deneylerde tehlike yaratmayacak insan sağlğna zararl 
olmayacak basit malzemeler kullanyoruz. Malzeme sknts 
yaşyoruz. Malzeme sknts deneyden vazgeçmemize neden 
olabiliyor.”(E7, Snf Öğr.) 

 
Üçüncü Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
3.Soru: Ev ödevi olarak proje, performans vb. gibi çocuklarn 

kendilerinin uğraşarak yapmalar için ne tür deneyler veriyorsunuz? 
Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 6 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 140
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Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

Tablo 7. 3.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 
Snf öğretmenlerinin çocuklarn kendilerinin uğraşarak yapmalar için ne tür 
deneyler verdiklerine yönelik uygulamalar f 

 
% 

1. Kendilerinin yapmas gereken ödevler vermiyorum. 16 26,67 

2. Yardm almakszn üstesinden gelebilecekleri deneyler veriyorum. 16 26,67 

3. Evde bulunan malzemelerle yapabilecekleri deneyler veriyorum. 14 23,33 

4. Gözleme dayal (bazen uzun soluklu) deneyler veriyorum. 9 15 

5. Günlük hayatta hep karşsna çkan fakat sebebini bilmedikleri deneyleri yaptryorum. 3 5 

6. Evde yaparken tehlike oluşturmayacak deneyleri veriyorum. 2 3,33 

 
Öğretmenlerin ev ödevi olarak ne tür deneyler verdiği ile ilgili 16 

öğretmen, bu tür öğrencilerin kendilerinin yapmas gereken deneyleri 
vermediklerini söylemişlerdir. 16 öğretmen bağmsz olarak öğrencilerin 
yapabileceği deneyleri ödev verirken, 14 öğretmen de malzemeye göre tercih 
yaptklarn ve evde bulunan malzemeye göre ödev verdiğini 
söylemişlerdir.9 öğretmen gözleme dayal deney ödevi verirken 3 öğretmen 
de günlük hayatta hep öğrencilerin karşsna çkan fakat hiç sebebini 
araştrp bilmedikleri deneyleri ödev vermektedirler. 2 öğretmen de evde 
tehlike yaratmayacak deneyleri ödev vermektedir. 

Bu konuda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“Fen ve teknoloji dersi için bu tarz ödevler vermiyorum.”(A1, 

Snf Öğr.) 
“Çoğunlukla evde bulunan malzemelerle yaplan deneyler 

veriyorum. Örneğin; erime, donma, buharlaşma deneyi, mknatsla 
ilgili, elektriklenme ile ilgili deneyler. Çok etkili oluyor ve zevkle 
yapyorlar.”(A2, Snf Öğr.) 

“Pamuğa fasulye, nohut gibi tohumlar ekilerek çimlenmesi ve 
büyümesini gözlemleme, besin içerikleri ile ilgili deneyler gibi evde 
bulunan malzemelerden deney ödevleri veriyorum. Çok etkili 
oluyor.”(C1, Snf Öğr.) 

“Deneylerin laboratuar ortamnda yaplmasnn daha iyi ve 
güvenlikli olduğunu düşünüyorum bu nedenle ödev deneyleri 
vermiyorum.”(C3, Snf Öğr.) 

“Verdiğimiz bu tarz ödevleri öğrenciler kendileri yapmadğ 
için hiç anlam olmuyor. Ne kadar zorlasak da olmuyor. Bu nedenle 
okulda yaptryorum.”(C8, Fen Edebiyat Fak.) 

“Bunun için günlük yaşamda aslnda hep yaptklar ancak bu 
güne kadar sebebini bilmedikleri deneyleri zevkle yapyorlar. 
Örneğin, su döngüsü(kaynayan tencere), hamur 
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Malzeme sknts deneyden vazgeçmeme neden oluyor.”(A1, Snf 
Öğr.) 

“Deney için gerekli malzemeler ne ise onlar 
kullanyorum(laboratuar ya da diğer bulunabilen basit araç gereçler). 
Malzeme sknts yaşamyorum. Malzeme sknts olsa bile başka bir 
alternatif üretirim.”(C9, Snf Öğr.) 

“Laboratuarda olan malzemeleri ya da kendi edindiğim 
malzemeleri kullanrm. Malzeme sknts mutlaka olur. Malzeme 
eksikliği deneyin sonucunu etkiliyorsa deneyi yapmam.”(C14, Fen 
Edebiyat Fak.) 

“Okulda laboratuarmz yok. Malzemeler kstl. Laboratuar 
ortam ve malzeme sorunu mevcut. Deneyden vazgeçmiyoruz, snf 
ortamnda yaplabilecek deneyleri yapyoruz.”(D2, Fen Edebiyat 
Fak.) 

“Okulumuzda laboratuarmz var. Malzemelerimiz de mevcut. 
Ancak gösteri deneyi yapabiliyoruz. Çünkü öğrenci gruplarnn 
yapabileceği kadar malzeme yok. Malzeme olmadğ için deneyden 
vazgeçtiğimiz çok oluyor.”(D3, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Deneylerde günlük hayattan temin edilebilecek basit 
malzemeleri kullanarak, deneyleri gerçekleştiriyoruz. Bunun için 
malzeme sknts deneyden vazgeçirmiyor.”(D4, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fak.) 

“Deneylerde tehlike yaratmayacak insan sağlğna zararl 
olmayacak basit malzemeler kullanyoruz. Malzeme sknts 
yaşyoruz. Malzeme sknts deneyden vazgeçmemize neden 
olabiliyor.”(E7, Snf Öğr.) 

 
Üçüncü Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
3.Soru: Ev ödevi olarak proje, performans vb. gibi çocuklarn 

kendilerinin uğraşarak yapmalar için ne tür deneyler veriyorsunuz? 
Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 6 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
B.Koç vd. / Snf Öğretmenlerinin 4. ve 5. Snf Fen ve Teknoloji Dersi  

Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 141
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mayalama(mikroskobik canl), karşmlar ayrma(makarna 
yapm),yoğurt yapm, araba yarş vb.”(C11, Fen Edebiyat Fak.) 

“Ev ortamnda gözleme dayal kolay deneyleri evde 
yapmalarn istiyoruz. Yaparak yaşayarak ve sonucu görerek 
yaptklar için etkili oluyor.”(C12, Snf Öğr.) 

“Örneğin, destek ve hareket sistemini işlerken ‘iskeletimiz 
olmasayd vücudumuz nasl olurdu?’ deneyi çok hoşlarna gitmişti. 
Kendi başlarna yapabilecekleri bir deneydi. Bu nedenle ev ödevi 
olarak vermiştim. Eğlenerek öğrenmeyi sağlamşt.”(D9, Mimarlk 
Mühendislik Fak.) 

“Özellikle bitkilerin çimlenmesi, yoğunlaşma gibi tehlikesiz 
olan deneyleri çocuklar severek isteyerek yapyorlar ve kalc 
oluyor.”(D29, Fen Edebiyat Fak.) 

“Ev ödevi olarak deney vermiyorum. Snfta yaparak ve 
yaşayarak daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum.”(E8, Snf Öğr.) 

 
Dördüncü Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
4.Soru: Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiğini 

düşünüyorsunuz? 
4.Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 4 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 

Tablo 8. 4.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 
Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiğine yönelik snf 
öğretmenlerinin görüşleri f % 

1. Öğrendiklerinin daha kalc olmasn sağlyor. 45 60,81 

2. Konularn daha kolay anlaşlmasn sağlyor. 16 21,62 

3. Dersi eğlenceli ve zevkli bir hale dönüştürerek katlm artryor. 9 12,16 

4. Akademik bilinç geliştirmelerini sağlyor. 4 5,41 

 
Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiği ile ilgili, 45 

öğretmen yaparak yaşayarak öğrendiklerini bu nedenle de kalc olduğunu 
söylemiştir. 16 öğretmen deneyler sayesinde çocuklarn daha iyi anladğn, 
9 öğretmen de deneylerin dersi eğlenceli hale getirerek katlm artrdğn, 4 
öğretmen de deneylerin akademik bilinç geliştirdiğini ifade etmiştir. 

 
Bu konuda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 142



                                                                                                                                       
B.Koç vd. / Snf Öğretmenlerinin 4. ve 5. Snf Fen ve Teknoloji Dersi  

Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

“Her şeyden önce yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Derse 
karş olumlu tutum geliştirerek bilgilerin daha kalc olmasn ve 
sklmadan öğrenmeyi sağlyor.”(A3, Snf Öğr.) 

“Yaşayarak öğrendikleri için bilgiler kalc oluyor.”(B2, Fen 
Edebiyat Fak.) 

“Deneylerin derslerin anlaşlrlğn kolaylaştrdğn ve çok 
faydal olduğunu düşünüyorum.”(C4, Fen Edebiyat Fak.) 

Is ve scaklk konusu, hücre konusu, elektrik devresinde 
ampullerin parlaklğ konular tabi ki somut olarak görünce 
anlaşlacak konular. Çocuklar laboratuarda elde edilen sonuçlar 
rapor şeklinde yazdklar zaman doğal olarak o konuda yorum 
yapmas kolaylaşyor. Fen ve teknoloji yorum dersidir aslnda. Bu 
nedenle uygulamal derslerin öğrenmeye % 90 faydas oluyor.”(C8, 
Fen Edebiyat Fak.) 

“Öğrenmenin görsellikle daha kalc ve etkili olduğunu 
düşündüğüm için deneylerin çok yararl olduğuna inanyorum. 
Eğlenerek öğrendiklerini düşünüyorum.”(D2, Fen Edebiyat Fak.) 

“Öğrenciler deneyleri kendileri yaparak daha etkili ve kalc 
bir öğrenme sonucuna ulaşyorlar. Anlayamadklar konular deneyler 
sonucu daha iyi anlayabiliyorlar.”(D10, Mimarlk Mühendislik Fak.) 

“Yaparak yaşayarak kavradğ için kalc oluyor ve akademik 
bilinç geliştiriyor.”(D24, Snf Öğr.) 

“Düşünme ve sorgulama gibi akademik yeteneklerini 
geliştiriyor.”(E5, Snf Öğr.) 

 
Beşinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
5.Soru: Deney yaparken öğrencilerde ne tür tutum ve 

davranşlar gözlüyorsunuz? 
Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 6 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 
             Tablo 9. 5.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 

Snf öğretmenlerinin deney yaparken 
öğrencilerde ne tür tutum ve davranşlar 
gözlediklerine yönelik görüşleri 

f % 

1. Merak ve dikkatle bakarak ilgi gösteriyorlar. 42 53,17 

2. Çaba göstermeye çalşyorlar. 18 22,79 

3. Motivasyonlar ve özgüvenleri yüksek oluyor. 15 18,99 

4. Sabrszlk gösteriyorlar. 4 5,05 
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mayalama(mikroskobik canl), karşmlar ayrma(makarna 
yapm),yoğurt yapm, araba yarş vb.”(C11, Fen Edebiyat Fak.) 

“Ev ortamnda gözleme dayal kolay deneyleri evde 
yapmalarn istiyoruz. Yaparak yaşayarak ve sonucu görerek 
yaptklar için etkili oluyor.”(C12, Snf Öğr.) 

“Örneğin, destek ve hareket sistemini işlerken ‘iskeletimiz 
olmasayd vücudumuz nasl olurdu?’ deneyi çok hoşlarna gitmişti. 
Kendi başlarna yapabilecekleri bir deneydi. Bu nedenle ev ödevi 
olarak vermiştim. Eğlenerek öğrenmeyi sağlamşt.”(D9, Mimarlk 
Mühendislik Fak.) 

“Özellikle bitkilerin çimlenmesi, yoğunlaşma gibi tehlikesiz 
olan deneyleri çocuklar severek isteyerek yapyorlar ve kalc 
oluyor.”(D29, Fen Edebiyat Fak.) 

“Ev ödevi olarak deney vermiyorum. Snfta yaparak ve 
yaşayarak daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum.”(E8, Snf Öğr.) 

 
Dördüncü Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
4.Soru: Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiğini 

düşünüyorsunuz? 
4.Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 4 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 

Tablo 8. 4.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 
Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiğine yönelik snf 
öğretmenlerinin görüşleri f % 

1. Öğrendiklerinin daha kalc olmasn sağlyor. 45 60,81 

2. Konularn daha kolay anlaşlmasn sağlyor. 16 21,62 

3. Dersi eğlenceli ve zevkli bir hale dönüştürerek katlm artryor. 9 12,16 

4. Akademik bilinç geliştirmelerini sağlyor. 4 5,41 

 
Deneylerin öğrencilere ne gibi faydalar getirdiği ile ilgili, 45 

öğretmen yaparak yaşayarak öğrendiklerini bu nedenle de kalc olduğunu 
söylemiştir. 16 öğretmen deneyler sayesinde çocuklarn daha iyi anladğn, 
9 öğretmen de deneylerin dersi eğlenceli hale getirerek katlm artrdğn, 4 
öğretmen de deneylerin akademik bilinç geliştirdiğini ifade etmiştir. 

 
Bu konuda baz öğretmen yantlar şöyledir: 

                                                                                                                                       
B.Koç vd. / Snf Öğretmenlerinin 4. ve 5. Snf Fen ve Teknoloji Dersi  

Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 143
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olduğu sorusuna öğretmenlerden 42’si merakl ve dikkatli bakarak ilgi 
gösterdiklerini söylemişlerdir. 18 öğretmen deney yapmak veya öğrenmek 
için istekli bir şekilde çaba gösterdiklerini, 15 öğretmen ise 
motivasyonlarnn ve özgüvenlerinin deney yaparken yüksek olduğunu 
söylemişlerdir. Bu konuda 4 öğretmen öğrencilerin sabrsz olduğunu 
söylemişlerdir.  

Bu konuda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“ Deney yaparken, öğrenciler farkl bir şey yaptklar için 

dikkatlerini daha kolay topluyorlar. Daha çabuk öğreniyorlar. Ama 
deney esnasnda gereksiz gürültü de yaşanyor.”(A1, Snf Öğr.) 

“ Daha istekli ve daha katlmc bir ders ortam 
oluşuyor.”(B2, Fen Edebiyat Fak.) 

“ Görev alan öğrenci yaptğ işten mutlu oluyor. Başarl 
olmak için daha çok çabalyor.”(C2, Snf Öğr.) 

“ En ilgisiz çocuk bile laboratuarda bir şeyler yapmak için 
çabalyor. Çok vasat dediğimiz öğrencinin düzenekleri kurarken 
düşünerek bir şeyler ortaya çkardğn gözlüyorum.”(C8, Fen 
Edebiyat Fak.) 

“ Mümkün olan bütün deneyleri kendileri yapmak istiyorlar. 
Dikkatle izliyorlar. Deney başars onlar mutlu ediyor. 
Motivasyonlar artyor.”(C10, Fen Edebiyat Fak.) 

“ Çabucak sonuca ulaşmak için uğraşyorlar. Başarszlkta 
hemen pes ediyorlar. Sabrszlar.”(D17, Fen Edebiyat Fak.) 

“Öğrenciler deney esnasnda daha merakl ve öğrenmeye 
hazr oluyorlar.”(D23, Snf Öğr.) 

“Deney yaparken öğrencilerimde dikkatin ve merak 
duygusunun geliştiğini görüyorum.”(D25, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fak.) 

“Öğrenciler deney yaparken genelde heyecan ve merak içinde 
oluyorlar. Deney sonucunda da mutluluk duyduklar yüzlerinden belli 
oluyor ve motivasyonlar artyor. Ben yaptm hissi oluşuyor.”(D27, 
Snf Öğr.) 

“Hepsi yakndan görmek, değmek için can atyor. 
Sabrszlar.”(E6, Snf Öğr.) 

“Çok istekli oluyorlar. Onlara bulmaca ya da oyun gibi 
geldiği için eğlenceli bir hal alyor deney yapmak.”(E8, Snf Öğr.) 

 

                                                                                                                                       
B.Koç vd. / Snf Öğretmenlerinin 4. ve 5. Snf Fen ve Teknoloji Dersi  

Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 

Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 144



                                                                                                                                       
B.Koç vd. / Snf Öğretmenlerinin 4. ve 5. Snf Fen ve Teknoloji Dersi  

Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

Altnc Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
6.Soru: Deney sonuçlandktan sonra deneyle ilgili öğrencilerinizden 

yapmasn istediğiniz ne gibi etkinlikler oluyor? 
Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 6 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 

Tablo 10. 6.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 
Snf öğretmenlerinin deney sonuçlandktan sonra deneyle ilgili 
öğrencilerden yapmalarn istedikleri etkinliklere yönelik uygulamalar f % 

1. Deneylerin raporunu istiyorum. 30 44,12 

2. Sözlü ya da yazl olarak anlattryorum. 23 33,82 

3. Deney defteri tutuyorlar. 6 8,82 

4. Deney izleme formu dolduruyorlar. 6 8,82 

5.Ders kitabndaki yaplan deneyle ilgili olan etkinliği yapyorlar. 2 2,94 

6. Yaplan deneye benzer bir deney yapmalarn istiyorum. 1 1,35 

 
Deney sonuçlandktan sonra deneyle ilgili öğretmenlerin 

öğrencilerden ne gibi etkinlikler istediği konusunda 30 öğretmen yaplan 
deneylerin raporlarn istediklerini söylemişlerdir. 23 öğretmen deneyi sözlü 
ya da yazl olarak anlattrdklarn söylerken,6 öğretmen de deney defteri 
tutturduklarn yaplan deneylerin bilgilerinin bu defterde bulunduğunu 
söylemişlerdir. 6 öğretmen deney izleme formu doldurturken, 2 öğretmen 
ders kitabndaki deneyle ilgili etkinliği yaptrdğn,1 öğretmen de yaplan 
deneye benzer bir deneyi evde yapmalarn istediğini belirtmişlerdir. 

 
Bu konuda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“Tabi ki her deneyden sonra bir rapor istiyorum. Ya da 

kazanmlar ald m almad m diye takip ediyorum. Sonuçlarn özenle 
kontrol ediyorum.”(A3, Snf Öğr.) 

“Öğrencilerin yaplan deneyle ilgili rapor hazrlamalarn 
istiyorum (Deneyin ad, malzemeleri, yaplş ve sonucu).”(C1, Snf Öğr.) 

“Deney izleme formu doldurmalarn söylüyorum.”(C3, Snf 
Öğr.) 

“Deney sonucunda genelde rapor istiyorum. Fakat rapor işin 
formalitesi benim için. Ben soru cevap hazrlyorum. Boşluk 
doldurma, test…Benim için yorum sorularna yazl cevap 
verebilmeleri.”(C8, Fen Edebiyat Fak.) 

“Deney defteri tutturuyorum. Malzemeleri, deneyin amac, 
deneyin yaplş ve deneyin sonucunu aktarmalarn istiyoruz.”(C12, 
Snf Öğr.) 
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Deney yaparken öğrencilerde görülen tutum ve davranşlarn neler 

olduğu sorusuna öğretmenlerden 42’si merakl ve dikkatli bakarak ilgi 
gösterdiklerini söylemişlerdir. 18 öğretmen deney yapmak veya öğrenmek 
için istekli bir şekilde çaba gösterdiklerini, 15 öğretmen ise 
motivasyonlarnn ve özgüvenlerinin deney yaparken yüksek olduğunu 
söylemişlerdir. Bu konuda 4 öğretmen öğrencilerin sabrsz olduğunu 
söylemişlerdir.  

Bu konuda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“ Deney yaparken, öğrenciler farkl bir şey yaptklar için 

dikkatlerini daha kolay topluyorlar. Daha çabuk öğreniyorlar. Ama 
deney esnasnda gereksiz gürültü de yaşanyor.”(A1, Snf Öğr.) 

“ Daha istekli ve daha katlmc bir ders ortam 
oluşuyor.”(B2, Fen Edebiyat Fak.) 

“ Görev alan öğrenci yaptğ işten mutlu oluyor. Başarl 
olmak için daha çok çabalyor.”(C2, Snf Öğr.) 

“ En ilgisiz çocuk bile laboratuarda bir şeyler yapmak için 
çabalyor. Çok vasat dediğimiz öğrencinin düzenekleri kurarken 
düşünerek bir şeyler ortaya çkardğn gözlüyorum.”(C8, Fen 
Edebiyat Fak.) 

“ Mümkün olan bütün deneyleri kendileri yapmak istiyorlar. 
Dikkatle izliyorlar. Deney başars onlar mutlu ediyor. 
Motivasyonlar artyor.”(C10, Fen Edebiyat Fak.) 

“ Çabucak sonuca ulaşmak için uğraşyorlar. Başarszlkta 
hemen pes ediyorlar. Sabrszlar.”(D17, Fen Edebiyat Fak.) 

“Öğrenciler deney esnasnda daha merakl ve öğrenmeye 
hazr oluyorlar.”(D23, Snf Öğr.) 

“Deney yaparken öğrencilerimde dikkatin ve merak 
duygusunun geliştiğini görüyorum.”(D25, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fak.) 

“Öğrenciler deney yaparken genelde heyecan ve merak içinde 
oluyorlar. Deney sonucunda da mutluluk duyduklar yüzlerinden belli 
oluyor ve motivasyonlar artyor. Ben yaptm hissi oluşuyor.”(D27, 
Snf Öğr.) 

“Hepsi yakndan görmek, değmek için can atyor. 
Sabrszlar.”(E6, Snf Öğr.) 

“Çok istekli oluyorlar. Onlara bulmaca ya da oyun gibi 
geldiği için eğlenceli bir hal alyor deney yapmak.”(E8, Snf Öğr.) 

 

                                                                                                                                       
B.Koç vd. / Snf Öğretmenlerinin 4. ve 5. Snf Fen ve Teknoloji Dersi  

Deneylerine Yönelik Görüşleri ve Uygulamalar 
 

bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 145
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Her öğrenciye deney defteri tutturuyorum. Bu deftere yaplan 
deneyin raporunu kendi bilgilerine göre doldururlar. Oldukça etkili 
bir yöntemdir.”(D4, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Sözlü anlatm yaptryorum. Soru-cevap yöntemi 
uyguluyorum.”(D13, Mimarlk Mühendislik Fak.) 

“Deneyle ilgili izleme formu doldururuz.”(D16, Mimarlk 
Mühendislik Fak.) 

“Deney sonuçlandktan sonra çalşma kitaplarnda dolmas 
gereken yerleri doldurturum.”(D22, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Benzer deneyleri evde de yapmalarn istiyorum. Ders 
kitaplarndaki deneyle ilgili konuyu tekrar etmelerini 
istiyorum.”(D26, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Değerlendirme yapyoruz. Sorular sorularak deneyin 
kavranp kavranmadğ kontrol edilmiş oluyor.”(E8, Snf Öğr.) 

 
Yedinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
7.Soru: Fen ve teknoloji programnda öngörülen deneylerin daha 

çok etkili olabilmesi için nelere ihtiyacnz olduğunu düşünüyorsunuz? 
Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 9 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 

Tablo 11. 7.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 
Snf öğretmenlerinin fen ve teknoloji programnda öngörülen deneylerin 
daha çok etkili olabilmesi için nelere ihtiyaçlar olduğuna yönelik görüşleri f % 

1. Donanml bir laboratuar ortam gerekiyor. 38 44,19 

2. Teknolojiyle uyumlu yeterli araç-gereç temin edilmelidir. 24 27,91 

3. Müfredat daha sade ve etkili olmaldr. 8 9,30 

4. Her snfa deney dolaplar oluşturulmaldr. 5 5,81 

5. Deneyler için yeterli ders süresi verilmelidir. 3 3,48 

6. Yaptğm deneylerin yeterince etkili olduğunu düşünüyorum. 3 3.48 

7.Snf öğretmenlerini deney konusunda bilgilendirmek için seminerler 
verilmelidir. 2 2,33 

8. Deneyle ilgili öğretmenler arasnda işbirliği olmaldr. 2 2,33 

9. Yaplan deneyin daha etkili olmas için aile tarafndan evde 
desteklenmelidir. 1 1,17 

 

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 

Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 146
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Deneylerin daha etkili olabilmesi için neler yaplmas gerektiği 
sorusuna öğretmenler en az bir öneri vermişlerdir. Öğretmenlerden 38’i daha 
etkili deneyler için donanml laboratuar ortamnn gerektiğini,24 öğretmen, 
teknolojiyle uyumlu ve yeterli araç gereç temin edilmesi gerektiğini 
söylemişlerdir. 8 öğretmen müfredatn daha sade ve etkili olmas gerektiğini 
önerirken, 5 öğretmen her snfta deney dolaplarnn olmas gerektiğini 
söylemişlerdir. 3 öğretmen deneyler için yeterli ders süresinin olmadğn, 
olmas gerektiğini, yine 3 öğretmen de yaptğ deneylerin yeterince etkili 
olduğunu daha etkili olmas için önerilerinin olmadğn söylemişlerdir.2 
öğretmen bu konuda snf öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi için seminerler 
verilmesi gerektiğini söylemişler, 2 öğretmen de deneylerle ilgili 
öğretmenler aras işbirliği yaplmas gerektiğini söylemişlerdir. 1 öğretmen 
de yaplan deneyin etkili olmas için aileler tarafndan desteklenmesi 
gerektiğini söylemiştir. 

Bu konuda baz öğretmen yantlar şöyledir: 
“İki ya da üç öğrencinin gruplandrlarak, deneyleri 

bizzat yapmalar aha etkili olur diye düşünüyorum. Bunu 
yapabilmek için de yeterli malzeme ve süre gerekli diye 
düşünüyorum.”(A1,Snf Öğr.) 

“Okulda yeterli malzemelerin olmasna gerek 
duyuluyor. Aileden de yardm ve istek olduğunda çocuk daha 
çok istekli ve merakl oluyor.”(A2, Snf Öğr.) 

“Öncelikle müfredatn sade olmasnn, fen dersleri için 
daha fazla zaman ayrlmas gerektiğinin, laboratuar ortamnn 
snf mevcudunu karşlayacak büyüklükte olmasnn, deneyler 
konusunda öğretmenler aras işbirliği olmasnn gerekli 
olduğunu düşünüyorum.”(A3, Snf Öğr.) 

“Yaptğmz deneylerin yeterince etkili olduğunu 
düşünüyorum. Amacna uygun olduğunu düşünüyorum.”(B1, 
Snf Öğr.) 

“Basit deneyler için snflarda sra düzeni yerine masa 
sandalye düzenine geçilmeli, snflara lavabo 
yaplmaldr.”(C3, Snf Öğr.) 

“Deneylerin daha etkili olabilmesi için müfredatn 
kolaylaştrlmas, basit ve anlaşlr olmas gerekir. 
Malzemelerin bulunabilir olmas ve deneylerin yaplabilir 
olmas gerekir.”(C7, Snf Öğr.) 

“Sadece fen ve teknoloji snflarnn olmasn 
istemiyorum. Snflarmzn deney ve etkinlik yapacak duruma 
getirilmesini istiyorum.”(C9, Snf Öğr.) 
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Her öğrenciye deney defteri tutturuyorum. Bu deftere yaplan 
deneyin raporunu kendi bilgilerine göre doldururlar. Oldukça etkili 
bir yöntemdir.”(D4, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Sözlü anlatm yaptryorum. Soru-cevap yöntemi 
uyguluyorum.”(D13, Mimarlk Mühendislik Fak.) 

“Deneyle ilgili izleme formu doldururuz.”(D16, Mimarlk 
Mühendislik Fak.) 

“Deney sonuçlandktan sonra çalşma kitaplarnda dolmas 
gereken yerleri doldurturum.”(D22, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Benzer deneyleri evde de yapmalarn istiyorum. Ders 
kitaplarndaki deneyle ilgili konuyu tekrar etmelerini 
istiyorum.”(D26, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Değerlendirme yapyoruz. Sorular sorularak deneyin 
kavranp kavranmadğ kontrol edilmiş oluyor.”(E8, Snf Öğr.) 

 
Yedinci Soruya Yönelik Görüşlerden Elde Edilen Bulgular 
7.Soru: Fen ve teknoloji programnda öngörülen deneylerin daha 

çok etkili olabilmesi için nelere ihtiyacnz olduğunu düşünüyorsunuz? 
Soru ile ilgili öğretmen yantlar incelendiğinde gruplandrlarak 

aşağda tablo olarak sunulmuş ve 9 başlk altnda toplanarak ele alnmştr. 
 

Tablo 11. 7.Soruya Yönelik Öğretmen Yantlar 
Snf öğretmenlerinin fen ve teknoloji programnda öngörülen deneylerin 
daha çok etkili olabilmesi için nelere ihtiyaçlar olduğuna yönelik görüşleri f % 

1. Donanml bir laboratuar ortam gerekiyor. 38 44,19 

2. Teknolojiyle uyumlu yeterli araç-gereç temin edilmelidir. 24 27,91 

3. Müfredat daha sade ve etkili olmaldr. 8 9,30 

4. Her snfa deney dolaplar oluşturulmaldr. 5 5,81 

5. Deneyler için yeterli ders süresi verilmelidir. 3 3,48 

6. Yaptğm deneylerin yeterince etkili olduğunu düşünüyorum. 3 3.48 

7.Snf öğretmenlerini deney konusunda bilgilendirmek için seminerler 
verilmelidir. 2 2,33 

8. Deneyle ilgili öğretmenler arasnda işbirliği olmaldr. 2 2,33 

9. Yaplan deneyin daha etkili olmas için aile tarafndan evde 
desteklenmelidir. 1 1,17 
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 147
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“Deneylerin daha basite indirilmesi gerekiyor. 
Okullara daha çok malzeme gönderilmelidir. Snf 
öğretmenlerine de bu konuda seminerler verilmelidir.”(D3, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Derslerin laboratuar ortamnda yaplmasna her 
öğrencinin ya da oluşturulacak küçük gruplarn kendi 
kendilerine yapmasna; bunu yapabilmek için de uygun fiziki 
ortam ve araç gereçlere ihtiyaç vardr.”(D9, Mimarlk 
Mühendislik Fak.) 

“Her malzemenin okullarda olmas gerekir. Bozuk krk 
olmamas gerekir. Zümrelerin yardmlaşmas gerekir.”(D13, 
Mimarlk Mühendislik Fak.) 

“Her öğrenciye bir masa ve her masada mutlaka her 
öğrenciye yetecek malzeme, mikroskop, vb. olmaldr. Müfredat 
deneylere uygun düzenlenmelidir. Zira program yetişmez diye 
laboratuarlara gidilmeme durumu söz konusudur.”(D29, Fen 
Edebiyat Fak.) 

“Malzeme dolaplarnn 4. snflarda olmas gerekir. 
Deney için öğretmenlerin kurs almalar gerekir.”(E3, Snf 
Öğr.) 

 
Tartşma Sonuç ve Öneriler 
Tartşma-Sonuç 
Öğretmenlerin ne tür deney yaptklarna ilişkin soruya verilen 

yantlar incelendiğinde, öğretmenlerden büyük bir ksm, yaplan deneylerin 
temalarn önemine göre değiştiğini belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin gözle 
görülür ksm malzeme ve şartlarn elverişli olduğu zaman deney 
yaptklarndan bahsetmişlerdir. Bir ksm öğretmen kitapta bulunan tüm 
deneyleri yaptğn söylerken yalnzca bir öğretmen de öğrenme güçlüğü 
çekilen konularda deney yaptğn belirtmiştir. Işk ve Nakiboğlu (2012) 
tarafndan gerçekleştirilen araştrmaya göre öğretmenlerden büyük ksm 
malzemesi kolay bulunan deneyleri yaptrmay tercih ederken bir ksm, 
öğrencilerin anlamakta zorlandklar konularda deneyleri yaptrmay, bir 
ksm da kitapta bulunan bütün deneyleri yaptrmay tercih ettiklerini 
söylemişlerdir. Bu da araştrmamzn bulgularn destekler niteliktedir. 

 Araştrma sonucuna göre öğretmenlerin ne tür malzemelerle deney 
yaptklarna ilişkin öğretmen yantlar incelendiğinde, kendilerinin ya da 
öğrencilerinin temin ettikleri basit araç gereçleri kullanarak deney yapan 
öğretmen says, laboratuar malzemelerini kullanarak deney yapan öğretmen 
saysndan daha fazladr. Ayrca baz öğretmenler hem laboratuar 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 148
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malzemeleri hem de basit araç gereçlerle deney yapmaktadr. Malzeme 
skntsnn deneyden vazgeçirip vazgeçirmediği sorusuna ise öğretmenlerin 
yarsndan fazlas deneyden malzeme sknts yüzünden vazgeçtiklerini 
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin üçte biri ise deneyden malzeme sknts 
yüzünden vazgeçmediklerini, başka alternatifler bulduklarn belirtmişlerdir. 
Deneylerden vazgeçmediklerini farkl alternatifler bulduklarn söyleyen 
öğretmelerin hepsi basit araç gereçlerle deney yapan öğretmenlerdir. Aydn, 
Çakroğlu (2010)’a göre, ülkemizin şartlar göz önüne alndğnda, basit 
malzemeler kullanlarak yaplabilen aktiviteler özellikle fen laboratuar ve 
deney malzemeleri olmayan okullardaki öğrencilerin öğrenmesinde önemli 
bir rol oynamaktadr. Yine ayn araştrmada öğretmenler etkinliklerin 
öğrenmeyi kalc hale getirdiğini, derse katlm arttrdğn ve öğrencilerin 
dikkatini çektiğini belirtmişlerdir. Ayrca Karamustafaoğlu (2003), basit 
araç-gereçlerle hazrlanmş deneylerin öğrencilerin başarlarn ve 
tutumlarn olumlu yönde geliştirdiği sonucuna varmştr.  Öztürk (2007), 
öğrencilerin fen bilgisi dersini basit malzemelerle yaptklar deneylerle 
işlemelerinin başary, kavram öğrenmeyi ve tutumlarn geleneksel yönteme 
göre daha çok arttrdğ sonucuna ulaşmştr.  Karamustafaoğlu, Çostu ve 
Ayas (2005), basit araç-gereç kullanmna dayal bir öğretimin 
gerçekleştirilmesi ve etkililiğinin belirlenmesi amacyla yaptklar 
çalşmalarnda; öğrencilerin yaplan etkinlikleri çok zevkli ve faydal 
bulduklarn belirlemişlerdir. 

Araştrma sonucuna göre, ev ödevi olarak ne tür deneyler verdikleri 
sorusuna öğretmenlerin dörtte biri bu tarz evde yapmas gereken deneyleri 
ödev olarak vermediklerini söylemişlerdir. Öğretmenlerin en çok tercih 
ettikleri ödevler, yardm almadan üstesinden gelecekleri deneyler, evde 
bulunan malzemelerle yaplan deneylerdir. Bir ksm öğretmenler gözleme 
dayal(bazen uzun soluklu) ödevler verdiklerini söylerken baz 
öğretmenlerde günlük hayatta hep karşsna çkan fakat sebebini bilmedikleri 
olaylarn deneylerini ödev olarak verdiklerini söylemişlerdir. Baz 
öğretmenler ise, evde yaparken tehlike oluşturmayacak deneyleri ödev 
olarak verdiklerini söylemişlerdir.  

Öğretmen yantlar incelendiğinde, deneylerin öğrencilere ne gibi 
faydalar getirdiği sorusuna öğretmenlerden büyük çoğunluğu deneylerin 
bilgilerin kalclğn sağladğn söylerken, öğretmenlerden dörtte biri 
konularn daha kolay anlaşlmasn sağladğn belirtmişlerdir. Diğer 
öğretmen görüşleri; deneylerin dersi eğlenceli ve zevkli bir hale 
dönüştürerek katlm artrmas ve öğrencilerin akademik bilinç 
geliştirmelerini sağlamasdr. Gunstone ve Champagne (1990) öğrencilere 
yeterince zaman, etkileşim ve yansma için frsatlar verilirse laboratuarda 
anlaml öğrenmenin gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. Uluçnar, Doğan, Kaya 
(2008)’nn araştrmalarnda laboratuar uygulamalarnda gözlenen öğrenci 
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“Deneylerin daha basite indirilmesi gerekiyor. 
Okullara daha çok malzeme gönderilmelidir. Snf 
öğretmenlerine de bu konuda seminerler verilmelidir.”(D3, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

“Derslerin laboratuar ortamnda yaplmasna her 
öğrencinin ya da oluşturulacak küçük gruplarn kendi 
kendilerine yapmasna; bunu yapabilmek için de uygun fiziki 
ortam ve araç gereçlere ihtiyaç vardr.”(D9, Mimarlk 
Mühendislik Fak.) 

“Her malzemenin okullarda olmas gerekir. Bozuk krk 
olmamas gerekir. Zümrelerin yardmlaşmas gerekir.”(D13, 
Mimarlk Mühendislik Fak.) 

“Her öğrenciye bir masa ve her masada mutlaka her 
öğrenciye yetecek malzeme, mikroskop, vb. olmaldr. Müfredat 
deneylere uygun düzenlenmelidir. Zira program yetişmez diye 
laboratuarlara gidilmeme durumu söz konusudur.”(D29, Fen 
Edebiyat Fak.) 

“Malzeme dolaplarnn 4. snflarda olmas gerekir. 
Deney için öğretmenlerin kurs almalar gerekir.”(E3, Snf 
Öğr.) 

 
Tartşma Sonuç ve Öneriler 
Tartşma-Sonuç 
Öğretmenlerin ne tür deney yaptklarna ilişkin soruya verilen 

yantlar incelendiğinde, öğretmenlerden büyük bir ksm, yaplan deneylerin 
temalarn önemine göre değiştiğini belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin gözle 
görülür ksm malzeme ve şartlarn elverişli olduğu zaman deney 
yaptklarndan bahsetmişlerdir. Bir ksm öğretmen kitapta bulunan tüm 
deneyleri yaptğn söylerken yalnzca bir öğretmen de öğrenme güçlüğü 
çekilen konularda deney yaptğn belirtmiştir. Işk ve Nakiboğlu (2012) 
tarafndan gerçekleştirilen araştrmaya göre öğretmenlerden büyük ksm 
malzemesi kolay bulunan deneyleri yaptrmay tercih ederken bir ksm, 
öğrencilerin anlamakta zorlandklar konularda deneyleri yaptrmay, bir 
ksm da kitapta bulunan bütün deneyleri yaptrmay tercih ettiklerini 
söylemişlerdir. Bu da araştrmamzn bulgularn destekler niteliktedir. 

 Araştrma sonucuna göre öğretmenlerin ne tür malzemelerle deney 
yaptklarna ilişkin öğretmen yantlar incelendiğinde, kendilerinin ya da 
öğrencilerinin temin ettikleri basit araç gereçleri kullanarak deney yapan 
öğretmen says, laboratuar malzemelerini kullanarak deney yapan öğretmen 
saysndan daha fazladr. Ayrca baz öğretmenler hem laboratuar 
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 149
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davranşlar arasnda, öğrencilerin öğrenmeye daha istekli oluşu vardr. Avcu 
(1998)’e göre de deney yönteminde öğrenciler derse aktif olarak katlr, 
deneyleri kendileri yaptklar için daha iyi anlar ve direk konuyla iç içe 
olurlar. Öğrencilerin sorumluluklar gelişir, sağlanan araç ve gereçlerle 
öğrenciler Fen bilimleriyle ilgili davranşlar kazanrlar, ilgiyle öğrenme ve 
güdülenme sağlar, öğrencide var olan gözlem, inceleme ve araştrma 
yeteneği, bilinçli, dikkatli ve bir plana göre yaptrlrsa, öğrencide var olan 
yetenek zamanla gelişir, gözlediği varlklar ve olaylar hakknda doğru alglar 
kazanr.  

Öğretmen yantlar incelendiğinde, deney yaparken öğrencilerde ne 
tür tutum ve davranş gözledikleri sorusuna öğretmenlerin yardan fazlas 
öğrencilerin deney yaparken dikkatli ve merakl bakarak ilgi gösterdiklerini 
söylemişlerdir. Öğretmenlerden üçte biri öğrencilerin deney yaparken çaba 
gösterdiklerini söylerken öğretmenlerden dörtte biri deney yaparken 
öğrencilerin motivasyonlarnn ve özgüvenlerinin yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Araştrma sonucuna göre deney sonuçlandktan sonra deneyle ilgili 
öğrencilerden yaplmas istenen etkinlikler konusunda öğretmenlerin yars 
deney raporu istediklerini, yine öğretmenlerin büyük ksm sözlü ya da yazl 
olarak deneyi anlattrdklarn söylemişlerdir. Bu konuda diğer uygulamalar; 
deney defteri tutturma, deney izleme formu doldurtma, ders kitabndaki 
deneyle ilgili etkinliği yaptrtma ve yaplan deneye benzer bir deneyi 
yapmalarn istemektir. 

Fen ve teknoloji programnda öngörülen deneylerin daha etkili 
olabilmesi için neler yaplabileceği ile ilgili soruya öğretmenlerden yardan 
fazlas donanml bir laboratuara ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Yine 
öğretmenlerin büyük ksm, teknolojiyle uyumlu yeterli araç gerece ihtiyaç 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda öğretmenlerin diğer görüşleri; 
müfredatn daha sade ve etkili olmas, her snfa deney dolaplar 
oluşturulmas, deneyler için yeterli ders süresi verilmesi, snf öğretmenlerini 
bilgilendirmek için deney konusunda seminerler verilmesinin faydal 
olabileceği, deneylerle ilgili öğretmenler aras işbirliğinin olmas gerektiği, 
ayrca yaplan deneylerin evde aileler tarafndan desteklenmesi gerektiğidir. 
Bunun yannda birkaç öğretmen yaptklar deneylerin yeterince etkili 
olduğunu bu konuda görüşlerinin olmadklarn da belirtmişlerdir. Bu durum, 
Tekbyk, Akdeniz (2008)’in yaptklar araştrmayla örtüşmektedir. 
Araştrmaya göre, katlmc öğretmenler programn henüz uygulanamayan 
ksmlar olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrca okullardaki laboratuar 
şartlarnn etkinlikler için yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgular 
Erdoğan (2007)’n yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 
programn uzman, öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayanarak 
değerlendirdiği araştrmasnn sonuçlarn desteklemektedir. Araştrmac 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 150
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programn uygulanabilmesi için alt yap ve materyal eksikliklerinin 
olmamas, yeterli kaynak malzemenin öğretmenlere sağlanmş olmas, 
düzenli ve devam eden bir hizmet içi programlarnn düzenleniyor olmas; 
deney, araştrma ve değerlendirme süreci için ayrlan sürenin yeterli olmas 
gerektiğini vurgulamş, bu gibi nedenlerle programn henüz tam anlamyla 
uygulanamadğn belirtmiştir. Uluçnar, Doğan ve Kaya (2008)’nn 
araştrmalarna göre ise öğretmenler laboratuar çalşmalarnda karşlaşlan 
güçlüklere; kaynak, malzeme ve uygun ortam eksikliği, teorik fen 
konularnn fazlalğnn laboratuara ayrlacak süreyi kstlamas gibi 
nedenlerin sebep olduğu görüşündedir. Diğer önemli bir sorun da lisans ve 
hizmet içi eğitimde fen ve laboratuar uygulamalar hakknda öğrendikleri 
bilgilerin eksik oluşu ve esas alanlarnn fen bilgisi olmayşdr. Laboratuar 
çalşmalarnn daha etkili olmas için bu eksikliklerin giderilmesi 
gerekmektedir. 

 
Öneriler 
Bu çalşma Konya ilinde çalşmakta olan 60 snf öğretmeniyle 

snrl kalmştr. İleride yaplacak çalşmalarda, daha çok sayda öğretmene 
ulaşlarak, yurt çapndaki uygulamalarla ilgili genel durumu daha iyi 
yanstan sonuçlar elde edilebilir.  

Bu çalşmada ulaşlan bilgiler, sorular öğretmenlere anket şeklinde 
dağtlarak öğretmenlerden gelen yazl cevaplarn değerlendirilmesinden 
elde edilmiştir. Maliyeti ve zaman alc yönü dikkate alndğndan görüşme 
tekniği kullanlmamştr. Gelecekte planlanan araştrmalarda görüşme 
tekniği kullanlmas araştrmann derinliğini ve literatüre katksn artrabilir. 
Zira, görüşme tekniğinin, belli başl avantajlar arasnda, değişik ve annda 
değişen koşullara uyabilme esnekliği, okuma yazma bilmeyenler dahil, 
hemen herkese uygulanabilirliği, geri besleme mekanizmasnn annda 
işleyebilmesi, derinliğine bilgi elde edebilme, alnan ilk tepkilere göre 
izleyici ve zaman zaman da onlar kontrol edici sorularn sorulabilmesi ile 
yanlş anlamalarn azaltlmas; cevaplarda bireyselliğin korunmas, sorular 
cevaplama olaslklarn yüksek tutabilme ile özellikle karmaşk ve duygusal 
ağrlkl kişisel sorunlarn ortaya çkarlmasnda uygun bir teknik oluşu 
saylabilir (Karasar, 1999).  

Bu araştrmann sonuçlar, öğretmen yantlarna göre okullarda 
laboratuar ve snf ortamlarnn deney yapmaya elverişli konumda 
olmadğn göstermektedir. Bu nedenle laboratuarlarn fizikî yaps 
geliştirilmeli, deney düzenekleri artrlmal ve güncellenmelidir. 

Öğretmenler fen ve teknoloji dersine verilen sürenin kendilerinin 
deney yapmaktan vazgeçmelerini etkileyen bir faktör olduğunu 
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davranşlar arasnda, öğrencilerin öğrenmeye daha istekli oluşu vardr. Avcu 
(1998)’e göre de deney yönteminde öğrenciler derse aktif olarak katlr, 
deneyleri kendileri yaptklar için daha iyi anlar ve direk konuyla iç içe 
olurlar. Öğrencilerin sorumluluklar gelişir, sağlanan araç ve gereçlerle 
öğrenciler Fen bilimleriyle ilgili davranşlar kazanrlar, ilgiyle öğrenme ve 
güdülenme sağlar, öğrencide var olan gözlem, inceleme ve araştrma 
yeteneği, bilinçli, dikkatli ve bir plana göre yaptrlrsa, öğrencide var olan 
yetenek zamanla gelişir, gözlediği varlklar ve olaylar hakknda doğru alglar 
kazanr.  

Öğretmen yantlar incelendiğinde, deney yaparken öğrencilerde ne 
tür tutum ve davranş gözledikleri sorusuna öğretmenlerin yardan fazlas 
öğrencilerin deney yaparken dikkatli ve merakl bakarak ilgi gösterdiklerini 
söylemişlerdir. Öğretmenlerden üçte biri öğrencilerin deney yaparken çaba 
gösterdiklerini söylerken öğretmenlerden dörtte biri deney yaparken 
öğrencilerin motivasyonlarnn ve özgüvenlerinin yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Araştrma sonucuna göre deney sonuçlandktan sonra deneyle ilgili 
öğrencilerden yaplmas istenen etkinlikler konusunda öğretmenlerin yars 
deney raporu istediklerini, yine öğretmenlerin büyük ksm sözlü ya da yazl 
olarak deneyi anlattrdklarn söylemişlerdir. Bu konuda diğer uygulamalar; 
deney defteri tutturma, deney izleme formu doldurtma, ders kitabndaki 
deneyle ilgili etkinliği yaptrtma ve yaplan deneye benzer bir deneyi 
yapmalarn istemektir. 

Fen ve teknoloji programnda öngörülen deneylerin daha etkili 
olabilmesi için neler yaplabileceği ile ilgili soruya öğretmenlerden yardan 
fazlas donanml bir laboratuara ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Yine 
öğretmenlerin büyük ksm, teknolojiyle uyumlu yeterli araç gerece ihtiyaç 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda öğretmenlerin diğer görüşleri; 
müfredatn daha sade ve etkili olmas, her snfa deney dolaplar 
oluşturulmas, deneyler için yeterli ders süresi verilmesi, snf öğretmenlerini 
bilgilendirmek için deney konusunda seminerler verilmesinin faydal 
olabileceği, deneylerle ilgili öğretmenler aras işbirliğinin olmas gerektiği, 
ayrca yaplan deneylerin evde aileler tarafndan desteklenmesi gerektiğidir. 
Bunun yannda birkaç öğretmen yaptklar deneylerin yeterince etkili 
olduğunu bu konuda görüşlerinin olmadklarn da belirtmişlerdir. Bu durum, 
Tekbyk, Akdeniz (2008)’in yaptklar araştrmayla örtüşmektedir. 
Araştrmaya göre, katlmc öğretmenler programn henüz uygulanamayan 
ksmlar olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrca okullardaki laboratuar 
şartlarnn etkinlikler için yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgular 
Erdoğan (2007)’n yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim 
programn uzman, öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayanarak 
değerlendirdiği araştrmasnn sonuçlarn desteklemektedir. Araştrmac 
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 151
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belirtmişlerdir. Bu durumun önüne geçmek için Fen ve Teknoloji dersine 
ayrlan süre artrlabilir. 

Baz öğretmenler Fen ve teknoloji kitaplarndaki içeriğin yeterince 
sade olmadğn ve deneylerin yaplabilir türden olmadğn 
düşünmektedirler. Bu şekilde düşünen öğretmenlerden daha ayrntl bilgi 
alarak neden bu düşüncede olduklar açklğa kavuşturulmal ve onlarn özel 
durumlarnn iyileştirilmesine yönelik çalşmalar yaplmaldr.  
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çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 152
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bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve ulaştğ bilgiyi gereken 
durumlarda kullanabilen, fenin teknoloji ve toplumla etkileşiminin farknda 
olan bireyler gelir (Solmaz, 2007).  Farkl alanlarda yaşanan gelişmeler Fen 
ve Teknoloji dersine verilen önemi artrmaktadr. Fen ve Teknoloji dersi 
hem teorik hem de uygulama boyutlarn bir arada içermekte; ayrca mevcut 
bilginin teknolojiye entegre edilmesine, laboratuar ortamnda kullanlmasna 
ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine de olanak sağlamaktadr.  

Soyut kavramlarn saysnn artmas öğrencilerin kavram 
öğrenimlerini, kavramlar arasnda kuracaklar ilişkileri ve konular arasnda 
oluşturacaklar anlaml bağlar olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 
soyut kavramlar, günlük hayattan somut örneklerle ve materyallerle 
desteklenerek anlama düzeyi arttrlmal, dersin içeriğindeki temel kavramlar 
derinlemesine incelenerek kavram öğreniminin gerçekleşmesi sağlanmaldr 
(Azar, 2001). Bu bağlamda laboratuar derslerinin, fenin içeriğinde yer alan 
pek çok soyut kavramn somutlaştrlmasn sağlayacağ söylenebilir.  

Öğrenciler sadece işiterek öğrendikleri bilgileri kolayca unutmakta; 
buna karşn bizzat katldklar etkinlikleri daha iyi kavramakta ve kolay 
kolay unutmamaktadrlar ( Güven ve Gürdal, 2002).  Birçok duyu organna 
hitap ederek öğrenmeyi kalclaştran yöntemlerden en önemlisi deneylerdir. 
Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlğ meydana getiren ilişkilerin 
daha iyi anlaşlmasn sağlamak amacyla kullanlan bir yöntemdir. Deney 
metodu, belli bir doğa olayn, etmenleri denetim altnda tutarak snf veya 
deney odasnda (laboratuar) öğrencilere göstermek için yaplan plânl bir 
deneme veya snama işi olarak tanmlanabilir (Büyükkaragöz ve Çivi,1999). 

Deneyler, birden fazla duyu organna hitap etmesi, aktif olmas, 
beceri geliştirmesi, gözlem yeteneğini arttrmas ve bilginin kalclğn 
sağlamas bakmndan önemlidir. Deney yöntemi yaparak yaşayarak yaplan 
bir öğretim, öğrencilerde sebep sonuç ilişkilerini kurma ve yorum yapma 
yeteneğini geliştirir ve sonuç olarak öğrencilerin karşlkl bilgi alşverişinde 
bulunduğu ortamlar sayesinde kalc bir öğrenme gerçekleşmiş olur. (Yuza, 
2010). Fen öğretiminde oldukça büyük bir öneme sahip olan laboratuarlarn 
verimli bir şekilde kullanlmas, öğrencilere laboratuar kullanma becerisinin 
kazandrlmas, basit araç-gereçleri ve snf dş laboratuar ortamlarn 
kullanarak deney yaplmasnn sağlanmas sürecinde en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir. Bu bağlamda lisans eğitimi sürecinde öğretmen 
adaylarna, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce bilimsel süreç 
becerilerini nasl öğretecekleri ve öğrencileri basit araç-gereçlerle yaplan 
deneylere nasl katacaklar gibi, farkl pek çok konuda bilgilendirmede 
bulunulmaldr.  

Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarnn deneysel yönteme dayal 
öğrenme ile kazanlacağn, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş 
öğretmenlerle gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Demirci, 1993). Buna 153
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 154


