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ÖNSÖZ 

 

Bu araştırmada, öğrencilerin görüşlerinden yola çıkarak eğitimin 

ekonomik işlevlerine yönelik ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda ilköğretimin 

amaçlarını hangi düzeyde gerçekleştirdiği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada, ayrıca ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerin neler olduğu 

belirlenmiş ve bu niteliklere yönelik öğrenci görüşleri ele alınarak 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın ilk bölümünde, eğitimin amaç ve işlevlerine yönelik belirli 

düşünce ve belirlenimlere yer verilerek araştırma probleminin taşıdığı önem 

üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde araştırma konusu ile ilgili belli başlı 

kuramsal açıklamalar çerçevesinde eğitim ve ekonomi ilişkisi, ilköğretimde 

ekonomik aktör olarak birey gibi konular üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Bu 

bölümde ayrıca benzer konularda yapılan araştırmalara yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, veri toplama 

teknikleri ve verilerin çözümlenmesi ile ilgili olarak gerekli açıklamalar 

bulunmaktadır. Dördüncü bölümde araştırma bulguları ortaya konularak 

yorumlanmış, beşinci bölümde ise bu yorum ve tartışmalar ışığında bazı 

sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Bu araştırmanın konusunun belirlenmesinden başlayarak son evresine 

kadar dostça yaklaşımı ile desteğini ve her türlü yardımını esirgemeyen, 

çalışmanın her aşamasında büyük katkısı ve emeği olan sevgili öğretmenim 

Prof. Dr. Kasım Karakütük’e teşekkür ederim. Araştırma sürecinde yapılan 

tartışma ve uygulamalarda yardımlaştığım arkadaşlarım; Ali Onur Sayar’a, 

Pınar Karaşar’a, Merih İnal’a, Ersin Tatlı’ya, İnci Öztürk’e, Fatma Türk’e, 

Hüseyin Karakaya’ya, Barış Bektaş’a, Sibel Aksu’ya, Elçin Ekşi’ye, Derya 

Ender Atabey’e, Fatih Canpolat’a, Gökçe Karaman’a, Müge Şen’e, Fatma 

Baysal’a, Anıl Halim Atak’a, İlke Taşçıoğlu’na ve Seda Bengi’ye teşekkür 

etmek isterim. Ayrıca yaşantım boyunca hep yanımda olan aileme en içten 

teşekkürlerimi sunarım. Son olarak yardımlarından ve her türlü 

desteklerinden dolayı ismini burada sayamadığım bütün arkadaşlarıma 

teşekkür ederim.  
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ÖZET 
 

İLKÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMAYI AMAÇLADIĞI 

EKONOMİYLE İLGİLİ EĞİTSEL NİTELİKLER KONUSUNDA ÖĞRENCİ 

GÖRÜŞLERİ 

Toy, Hakkı 

Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kasım Karakütük 

Haziran 2012, 123 + xii sayfa 

 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikleri ve bu nitelikleri ilköğretimin 

öğrencilere hangi düzeyde kazandırdığını öğrencilerinin görüşleri aracılığıyla 

belirleyebilmektir. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

evrenini, 2011-2012 öğretim yılında Ankara İli Merkez İlçeleri’ndeki devlet ve 

özel ilköğretim okullarında öğrenim gören toplam 66.122 sekizinci sınıf 

öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminde öngörülen, Ankara İli 

Merkez İlçeleri’nde sırasıyla Çankaya’da 63, Mamak’ta 47, Yenimahalle’de 

50, Keçiören’de 77, Altındağ’da 35, Sincan’da 48, Etimesgut’ta 36, 

Gölbaşı’nda 14 ve Pursaklar’da 12 olmak üzere toplam 382 öğrencinin 

tamamı katılmıştır. 

Araştırmada öncelikle, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler, eğitim bilimleri alanyazını ve 

ilköğretim programları incelenerek belirlenmiştir. Daha sonra ilköğretimin 

öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler 

konusunda öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla öğrenciler için bir anket 

formu düzenlenmiştir. Öğrencilere uygulanan ankette yer alan ifadeler, 

alanyazın taraması ile elde edilen bilgilere dayalı olarak oluşturulmuş ve 

uzman görüşleri alınarak geliştirilmiştir. 

Öğrencilerin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı üretken 

olma, tüketim bilincine sahip olma,  tutumlu olma,  meslekleri ve temel 
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ekonomi kavramlarını tanıma ve girişimci olma gibi ekonomiyle ilgili eğitsel 

niteliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde; aritmetik ortalama ( ) ve 

standart sapma (ss) değerleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin, okul türü ve 

cinsiyet değişkenlerine göre görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığına ise Mann-Whitney U ve T-testi ile bakılmıştır. 

Araştırma sonucunda ilköğretimin, öğrencilere yeterli düzeyde üretken 

olma, tüketim bilincine sahip olma, tutumlu olma, meslekleri ve temel 

ekonomi kavramlarını tanıma niteliklerini kazandırdığı belirlenmiştir. Girişimci 

olma niteliğini ise ilköğretimin, öğrencilere orta düzeyde kazandırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Devlet ve özel ilköğretim okulları arasında, tüketim 

bilincine sahip olma ve meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma 

niteliklerini yeterince kazandırılması dışında diğer nitelikleri öğrencilere 

kazandırma konusundaki amaçlarına benzer düzeyde ulaştıkları söylenebilir. 

Ayrıca, araştırmada cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin, meslekleri ve 

temel ekonomi kavramlarını tanıma, tüketim bilincine sahip olma, tutumlu 

olma ve üretken olma niteliklerine yönelik görüşleri arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur.  
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ABSTRACT 

 

THE OPINIONS OF STUDENTS ABOUT GAINING EDUCATIONAL 

QUALIFICATIONS BASED ON ECONOMY IN PRIMARY EDUCATION 

Toy, Hakkı 

Master, Department of Educational Administration and Policy 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Kasım Karakütük 

June 2012, 123 + xii pages 

 

The purpose of this study is to show that primary education helps 

students to gain educational qualifications based on economy. The levels of 

these gains are determined via students’ opinions. Descriptive survey 

(screening model) is used in this study. The target population of this study 

constitutes 66.122 eighth grade students, who receive their education in 

public and private primary schools in Ankara Central Province in 2011-2012 

academic years. 382 students, whose 63 of them from Çankaya, 47 of them 

from Mamak, 50 of them from Yenimahalle, 77 of them from Keçiören, 35 of 

them from Altındağ, 48 of them from Sincan, 36 of them from Etimesgut, 14 

of them from Gölbaşı and 12 of them from Pursaklar constituted the sample.  

Educational qualifications based on the economy are determined 

through examining educational science literature and primary school 

programs. A survey form is prepared to determine the opinions of students 

about gaining educational qualifications related to economy in primary-

schools. The statements in the survey form are obtained via examining 

educational science literature and are developed by expert opinions.  

Mean ( ) and standard deviation (SD) are used to determine the 

opinions of students about gaining educational qualifications based on 

economy.  These qualifications include being productive, economic and 

aware of consumption. Acquaintance with occupations and basic economic 

concepts and being an entrepreneur are among these qualifications as well. 

T-test and Mann-Whitney U test are used in order to determine whether there 
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is any significant difference in the students’ views between school type and 

gender. 

The survey results show that primary education helps students to gain 

the qualifications of being productive, economic and aware of consumption 

and also being acquainted with occupations and basic economic concepts 

with a sufficient level. The students claim that primary education helps to gain 

them the qualification of being an entrepreneur with a middle level. It is 

realized that there are significant differences in the opinions of students 

about aware of consumption and being acquainted with occupations and 

basic economic concepts. The private school students claim that they are 

much more aware of the jobs which are related to their own special interests 

than the public school students.  

Furthermore, when the variables of sex are taken into consideration, it 

is realized that there are significant differences in the opinions of students 

about the educational qualifications based on economy which are mentioned 

above. The survey results show that the primary education is more 

successful to help the male students to gain the qualifications of being 

acquainted with occupations and basic economic concepts then female ones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

İÇİNDEKİLER 

 

JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI ........................................................ ii 

ÖNSÖZ .................................................................................................. iii 

ÖZET ..................................................................................................... iv 

ABSTRACT ............................................................................................ vi 

İÇİNDEKİLER ...................................................................................... viii 

ÇİZELGELER LİSTESİ .......................................................................... xi 

BÖLÜM I ................................................................................................ 1 

GİRİŞ ................................................................................................ 1 

Problem ........................................................................................ 1 

Amaç ............................................................................................ 9 

Önem .......................................................................................... 10 

Sınırlılıklar................................................................................... 11 

Tanımlar ..................................................................................... 11 

BÖLÜM II ............................................................................................. 13 

KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................. 13 

Eğitim ve Ekonomi İlişkisi .......................................................... 13 

Kalkınma ve Eğitim İlişkisi ......................................................... 17 

İnsanın Eğitim Gereksinimleri .................................................... 18 

İlköğretim Ders Programlarında Ekonomi .................................. 20 

İlköğretimde Ekonomik Aktör Olarak Birey ................................ 22 

Üretim ve Üretken Birey ......................................................... 25 

Tüketim ve Tüketim Bilincine Sahip Birey............................... 31 

Girişimcilik ve Girişimci Birey .................................................. 38 

Tutumlu Birey ......................................................................... 39 

Meslekleri ve Ekonomi Kavramlarını Tanıyan Birey ............... 41 

İlgili Araştırmalar ........................................................................ 42 

BÖLÜM III ............................................................................................ 49 

YÖNTEM ........................................................................................ 49 

Araştırma Modeli ....................................................................... 49 

Evren ve Örneklem .................................................................... 49 

Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri ........................ 49 



 
 

ix 
 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi .......................................... 54 

Verilerin Çözümlenmesi ............................................................. 64 

BÖLÜM IV ............................................................................................ 66 

BULGULAR VE YORUM ................................................................ 66 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı  

Ekonomiyle İlgili Eğitsel Nitelikler ............................................... 66 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Üretken  

Olma Niteliği Konusunda Öğrenci  

Görüşlerine İlişkin Bulgular ........................................................ 70 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Tüketim  

Bilincine Sahip Olma Niteliği Konusunda Öğrenci  

Görüşlerine İlişkin Bulgular ........................................................ 72 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Tutumlu  

Olma Niteliği Konusunda Öğrenci Görüşlerine İlişkin  

Bulgular ..................................................................................... 74 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Girişimci  

Olma Niteliğine İlişkin Bulgular .................................................. 76 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı  

Meslekleri ve Temel Ekonomi Kavramlarını Tanıma  

Niteliğine İlişkin Bulgular ............................................................ 78 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Üretken Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık  

Olup Olmamasına İlişkin Bulgular .............................................. 80 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Tüketim Bilincine  

Sahip Olma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında  

Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına İlişkin Bulgular .............. 80 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Tutumlu Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık  

Olup Olmamasına İlişkin Bulgular .............................................. 85 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Girişimci Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık  

Olup Olmamasına İlişkin Bulgular .............................................. 86 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Meslekleri ve Temel 

Ekonomi Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşleri  

Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına İlişkin  

Bulgular ..................................................................................... 88 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Üretken Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık  

OlupOlmamasına İlişkin Bulgular ............................................... 91 



 
 

x 
 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tüketim Bilincine  

Sahip Olma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir  

Farklılık Olup Olmamasına İlişkin Bulgular ................................ 94 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tutumlu Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık  

Olup Olmamasına İlişkin Bulgular .............................................. 98 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Girişimci Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık  

Olup Olmamasına İlişkin Bulgular ............................................ 100 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Meslekleri ve Temel  

Ekonomi Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşleri  

Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına  

İlişkin Bulgular.......................................................................... 102 

BÖLÜM V ........................................................................................... 106 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER .......................................................... 106 

Sonuçlar ................................................................................. 1066 

Öneriler .................................................................................... 110 

KAYNAKÇA ....................................................................................... 112 

EKLER ............................................................................................... 120 

Ek 1. İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı  

Ekonomiyle İlgili Eğitsel Nitelikler Konusunda  

Öğrenci Görüşleri Anketi....................................................... 120 

Ek 2. İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı  

Ekonomiyle İlgili Eğitsel Nitelikler Konusunda  

Öğrenci Görüşleri Taslak Anket Formu................................. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

ÇİZELGELER LİSTESİ 

 

Çizelge 1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi .................................... 50 

Çizelge 2. Örneklemin İlçelere ve Cinsiyete Göre Dağılımı ............... 51 

Çizelge 3. İlçelere Göre Devlet Okulları Anket Dönüş Oranları ......... 52 

Çizelge 4. Özel Okullar Anket Dönüş Oranları .................................. 53 

Çizelge 5. Araştırma Anketinin Faktör Analizi Sonucuna Göre  

Faktör Yükleri .................................................................... 56 

Çizelge 6. Araştırma Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Varyans  

Sonuçları    ........................................................................ 57 

Çizelge 7. Araştırma Anketi Maddelerinin Alt Faktörlere Ayrılması  

ve Alt Faktörlerin Cronbach Alpha Katsayıları ................... 59 

Çizelge 8. Araştırma Ölçeğinin Üretken Olma Alt Boyutunda Yer  

Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde  

Analizi Sonuçları  .............................................................. 60 

Çizelge 9. Araştırma Ölçeğinin Tüketim Bilincine Sahip Olma Alt  

Boyutunda Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri  

ve Madde Analizi Sonuçları ............................................... 61 

Çizelge 10. Araştırma Ölçeğinin Tutumlu Olma Niteliği Alt Boyutunda  

Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri  

ve Madde Analizi Sonuçları ............................................ 62 

Çizelge 11. Araştırma Ölçeğinin Meslekleri ve Temel Ekonomi  

Kavramlarını Tanıma Alt Boyutunda Yer Alan Maddelerin  

Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları .......... 63 

Çizelge 12. Araştırma Ölçeğinin Girişimci Olma Alt Boyutunda  

Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve  

Madde Analizi Sonuçları ................................................. 64 

Çizelge 13. İlköğretim Öğrencilerinin Üretken Olma Niteliğine  

Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular ................................ 70 

Çizelge 14. İlköğretim Öğrencilerinin Tüketim Bilincine Sahip Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular................. 72 

Çizelge 15. İlköğretim Öğrencilerinin Tutumlu Olma Niteliğine  

Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular ................................ 75 

Çizelge 16. İlköğretim Öğrencilerinin Girişimci Olma Niteliğine  

Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular ................................ 75 

 



 
 

xii 
 

Çizelge 17. İlköğretim Öğrencilerinin Meslekleri ve Temel Ekonomi 

Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşlerine  

İlişkin Bulgular ................................................................ 78 

Çizelge 18. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Üretken Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa  

İlişkin Bulgular ................................................................ 81 

Çizelge 19. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Tüketim Bilincine  

Sahip Olma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki  

Farklılığa İlişkin Bulgular ................................................. 82 

Çizelge 20. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Tutumlu Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki  

Farklılığa İlişkin Bulgular ................................................. 86 

Çizelge 21. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Girişimci Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki  

Farklılığa İlişkin Bulgular ................................................. 87 

Çizelge 22. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Meslekleri ve Temel  

Ekonomi Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik  

Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular ............. 889 

Çizelge 23. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Üretken Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa 

İlişkin Bulgular ................................................................ 91 

Çizelge 24. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tüketim Bilincine  

Sahip Olma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki  

Farklılığa İlişkin Bulgular ................................................. 94 

Çizelge 25. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tutumlu Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa  

İlişkin Bulgular ................................................................ 98 

Çizelge 26. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Girişimci Olma  

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki  

Farklılığa İlişkin Bulgular ............................................... 100 

Çizelge 27. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Meslekleri ve  

Temel Ekonomi Kavramlarını Tanıma Niteliğine  

Yönelik Görüşleri Arasındaki  

Farklılığa İlişkin Bulgular ............................................... 102 

 



1 
 

 
 

 

 

BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmanın problemi tanımlanmış, amaçları belirtilmiş, 

önemi vurgulanmış, sınırlılıkları sıralandıktan sonra önemli kavramlar 

açıklanmıştır. 

 

Problem 

Bugün ülkeler arasında toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik 

alanlarda hızlı bir etkileşimin yaşandığı bilinmektedir. Bilim ve teknolojideki 

gelişmelerin fiziksel uzaklıkları yakınlaştırdığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

yoğun olarak kullanıldığı yeni toplumsal yaşamda, yetişmiş insan etmeni 

daha çok ön plana çıkmış böylece eğitimin sürekliliği daha çok önem 

kazanmıştır. Hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı yeni toplumsal 

yaşamda en çok etkilenen alanlardan biri de eğitimdir. Eğitim bilindiği gibi 

yetiştireceği insana kazandıracağı nitelikleri belirlerken diğer toplumsal 

sistemlerin istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmak zorunda kalır. Bu 

sistemlerden biri de ekonomidir. Özellikle ekonomide küreselleşmeyle meta, 

hizmet, sermaye, işgücü ve bilginin dolaşımının artmasının iş alanları, 

istihdam ve mesleklere yansıması, eğitim sisteminin de tüm bu değişimlere 

uyum sağlamasını gerektirmiştir. Bilimsel ve teknik alandaki gelişmeler göz 

önüne alındığında insanın, gelişen ve değişen yeni toplumsal yaşama uyum 

sağlayabilmek için geçmişten daha fazla bilgi birikimi ve deneyime sahip 

olması gerekmektedir. Bu nedenle, bireysel ve toplumsal yaşamı doğrudan 

etkileyen süreç olarak eğitime yüklenen işlevler, görev ve sorumluluklar son 

zamanlarda daha da çok önem kazanmıştır.  

Eğitim, toplumsal sistemlerden etkilenirken aynı zamanda diğer 

toplumsal sistemleri de etkiler ve bir ulusun toplumsal, ekonomik ve kültürel 

açıdan sürekliliği ancak örgütlenmiş eğitim aracılığıyla gerçekleştirilebilir 
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(Bursalıoğlu, 1998). Nitekim günümüzün gelişmiş, güçlü politik, ekonomik ve 

toplumsal yaşantısına sahip ülkeler, kazanımlarını eğitime verdikleri önem ve 

eğitim örgütlerini günün koşullarına göre yeniden yapılandırmalarına 

borçludurlar. Bireyi toplumsal yaşama hazırlayan toplumsal bir kurum olarak 

eğitimin, işlevlerini yerine getirirken aynı zamanda dünyadaki toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve ekonomik gelişmeleri dikkate alması gerekir.  

Başaran’a göre (2008) insan davranışlarını değiştirme ve onu yeniden 

biçimlendirme süreci olarak eğitimin; insana bilgi, beceri, tutum ve değerler 

kazandırması gerekir. Günümüzde eğitsel süreçlerin en önemli bölümü 

okullarda gerçekleşir. Okul, bireylerin toplumsallaşmasını gerçekleştirme, 

onlara toplumun kültürünü aktarma, yetiştirdiği kuşağa toplumun politik 

yapısına uyumunu sağlama, nitelikli insangücünü yetiştirme gibi işlevleri 

gerçekleştirmekle sorumlu olan özel bir konuma sahiptir (Bursalıoğlu, 1998). 

Günümüzün gelişmiş ülke ve kültürlerine bakıldığında varolan bilgi birikimleri 

ve başarı kaynaklarını yeni kuşaklara ancak biçimsel bir eğitim dizgesi 

kurarak aktardıkları kolaylıkla görülebilir (Dewey, 1996, 15). Biçimsel eğitim 

kurumu olarak okul, ayrıca toplumsal üretim süreci içinde ekonomik 

etkinliklere ilişkin bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları da bireylere 

kazandırmalıdır. Eğitim sisteminden, insanlara daha nitelikli bir üretim ve 

tüketim sağlayarak böylece toplumsal gönenç ve mutluluğu da artırması 

beklenmektedir. 

Eğitim bilimleri alanyazınında eğitim, eğitimin amaçları ve eğitime 

yüklenmiş işlevler ele alınırken toplumsal, politik ve ekonomik açılardan ele 

alınarak açıklanmaya çalışılmıştır (Kurul, 2002; Doğan, 2004, 13; Fidan ve 

Erden, 1997, 66). Eğitimin toplumsal işlevi bireyi toplumsallaştırmak diğer bir 

ifade ile kültürü ve toplum değerlerini aktarmak, ekonomik işlevi nitelikli 

insangücü yani iyi üretici, iyi tüketici olarak yetiştirmek, politik işlevi ise 

demokrasi bilincine sahip iyi yurttaş yetiştirmektir (Bursalıoğlu, 1998, 35). 

Günümüz toplumlarında, kurumsal bir yapıya sahip olan eğitim, planlı 

etkinlikler halinde yürütülmekte olup eğitimden beklenen sözü geçen tüm 

işlevleri mümkün olduğunca en iyi şekilde yerine getirmesi beklenmektedir 

(Kurul, 2002). Bu yaklaşıma paralel olarak Sadovnik ve Cookson (2001); 

eğitimin işlevlerini dört grupta toplanabileceğini belirtmektedir (akt. Yüksel, 
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2004, 17): Bunlar eğitimin toplumsallaştırma, politik, entelektüel ve ekonomik 

işlevleridir. Eğitim, varolan kültürel birikimi yeni kuşaklara aktararak 

toplumsallaştırma işlevini, bireylerin var olan politik sisteme uyumunu 

sağlayarak politik düzenin devamlılığını sağlaması bakımından ise politik 

işlevini yerine getirmektedir. Eğitim aynı zamanda bireylere okuma, yazma ve 

matematik gibi temel bilişsel yeterlikleri; tarih, coğrafya, fen ve edebiyat gibi 

bilimsel disiplinlere özgü bilgileri; çözümleme, sentez ve değerlendirme gibi 

yüksek düzeyli düşünme becerilerini de kazandırarak entelektüel işlevini 

yerine getirir. Ekonomik işlevler açısından ise eğitim sisteminden beklenen, 

bireyleri gelecekteki mesleki rollerine hazırlayarak ekonomik sistemin 

gereksinim duyduğu nitelikli insangücünü yetiştirmek ve aynı zamanda bir 

mesleğin gerektirdiği belirli nitelikleri kazandırarak onları üretken kılmaktır. 

Diğer bir deyişle eğitim sisteminden beklenen bireyleri ekonomiyle ilgili 

gerekli niteliklerle de donatmasıdır.  

Diğer toplumsal sistemlerin kendi aralarında olduğu gibi eğitim ile 

ekonomi arasında toplumsal evrimin neredeyse her aşamasında etkileşimin 

olduğu; ekonominin eğitimin amaçları ve içeriği üzerinde belirleyici bir rol 

oynadığı bilinmektedir. Ekonomi; bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak 

dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve 

tüketiminin gerçekleştirildiği sistemdir (TDK, 2011). Ekonomi aynı zamanda 

kişilerdeki gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan davranış ve 

uygulamaları düzenleyen ve yöneten yasaları inceleyen bilimdir (Uyguner ve 

Tuner, 1972). Üstünel’e (1997) göre ise ekonomi; kıt kaynakların insanların 

sonsuz gereksinimlerini karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkan, kaynakların 

kullanılması ve artırılmasıyla ilgili sorunları inceler. Ekonomide kıt kaynakların 

miktarının ve yararının artırılması etkinliği olarak üretim, eğitim sisteminde de 

yapılmaktadır. Tıpkı ekonomide olduğu gibi eğitimde de üretim sürecinin 

girdi, işleme, çıktı, dönüt gibi etmenler bulunmaktadır. Eğitimi, ekonomi 

disiplininin yöntem ve araçlarıyla açıklamaya çalışan eğitim ekonomisi, 

eğitimde üretim sürecinin iyi işleyip işlemediğini saptayabilmek için bu 

etmenlerin her birinin ayrı ayrı ele alınıp işlevlerini yerine getirip getirmediği 

ve birbirleriyle ilişkilerini inceler (Karakütük, 2007, 170). 
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Toplumsal yaşamda insanın ekonomik etkinliklerin dışında kalması 

olanaksız olduğu için eğitim sürecinde bireylere kazandırılacak nitelikler 

belirlerken ekonominin istek ve beklentilerini de göz önünde bulundurma 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu istek ve beklentiler yönünde hazırlanan 

öğretim programlarının sonunda, diğer bir deyişle eğitimde üretim sürecinin 

sonunda; öğrencilerin davranışlarında ekonominin de istek ve 

gereksinimlerine uygun nitelikte ve piyasa örüntülerine uygun değişimler 

beklenmektedir. Dolayısıyla, eğitim sisteminin verdiği mezunların eğitim 

sisteminin ürünleri olarak; eğitimin hedeflediği istendik davranış ve nitelikleri 

kazanmaları beklenir (Karakütük, 2007, 170).  

Tarihsel süreç içinde eğitimin içeriğinin, eğitime yüklenen işlevlerin 

dolayısı ile eğitim sürecinden geçmiş bireylerden beklenen bilgi, beceri ve 

tutumların değiştiğini ve toplumdan topluma, bölgeden bölgeye farklılaştığını 

belirtmek olanaklıdır. Toplumların tarihsel ve kültürel kalıtları, söz konusu 

süreç içindeki gelişmişlik durumları ve gereksinimleri, gelecekteki beklentileri 

ve hedefleri, bireylerden beklenen özellikler, toplum yapısını ve eğitim 

sistemini de etkiler. Bu etki, eğitimde reform anlamında, eğitimi çağın 

gereklerine uygun bir şekilde köklü olarak değiştirme, geliştirme ve 

dönüştürme anlamına gelmektedir. Ülkelerin eğitim sistemleri, kendilerini 

nasıl tanımladıklarını ve nasıl bir gelecek düşüncesi içinde olduklarını gösterir 

(Karaaslan, 2005, 36).  

Her ülkenin kendine özgü gerçekleştirmek istediği, yetiştirdiği insanda 

eğitim yoluyla ne gibi davranış değişikleri kazandırabileceğini gösteren belirli 

ilkeler, nitelikler, genel ve özel amaçları vardır (Tezcan, 1984). Ülkeler, eğitim 

gereksinimlerini ve eğitimin niteliğini belirlerken öncelikle toplumsal ve 

kültürel birikimlerini ve içinde bulundukları koşulları göz önüne alırlar (Aksoy, 

2003, 52). Bilindiği gibi ülkemizin eğitim sisteminin de “iyi yurttaş yetiştirmek, 

toplumun refah düzeyini yükseltmek, toplumu çağdaş uygarlık düzeyine 

ulaştırmak” gibi genel amaçları vardır. Genel bir nitelik taşıyan eğitimin, kişiye 

yönelik yararlarının yanı sıra ekonomik, politik ve toplumsal yararları da söz 

konusudur (Kurul, 2002). Eğitimin amaçları belirlenirken bir yandan bireyin 

ilgi, yetenek, gereksinim, bedensel ve zihinsel gelişim düzeyleri, diğer yandan 

da bireyin içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevre dikkate alınır.  Yani 
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toplumsal, ekonomik ve politik yapı göz önünde bulundurulur. Bu nedenle 

eğitimin, bireye, topluma, çevreye ve insanlığa yönelik amaçlarını 

gerçekleştirebilmesi için yaşanılan çağın ve toplumun gereklerine uygun 

hedefler belirlemesi gerekir.  

Bir ülkenin sahip olduğu eğitsel birikim kendi başına bir ölçü olarak 

ülkenin çeşitli yasal ve ekonomik metinlerinde ortaya konan amaçlar ve 

hedeflerle ilişkili olarak değerlendirilebilir (Aksoy, 2003, 52). Eğitimde 

hedefler, yetiştirilecek insanlarda eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikteki 

istendik özelliklerdir. Başka bir deyişle toplumun, eğitim gören her insanda 

bulunmasını uygun gördüğü bilgi, beceri ve nitelikler hedef olarak belirlenir 

(Ertürk, 1972, 24). Eğitimin ekonomik işlevleri açısından bakıldığında, Türk 

Eğitim Sistemi’nin genel ve özel amaçları, ilkeleri ve içeriğinde eğitimin 

bireylere kazandırmak istediği ekonomi ile ilgili eğitsel nitelikleri belirgin 

olarak görmek olanaklıdır. Örneğin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 

ikinci maddesinde; Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları arasında yer alan: 

“Türk Milletinin bütün fertlerini; ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli 

bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 

hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun 

mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak” ifadesi 

bireylerin; bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, iş görme alışkanlığı 

kazandırarak yaşama hazırlanması ve bireylere bir meslek için gerekli işgücü 

niteliklerini kazandırma gibi eğitimin ekonomiyle ilgili amaç ve hedefleri 

vardır.  

Eğitimin amaç ve hedeflerine ulaşmak için toplumsal ve ekonomik 

gelişmeye katkıda bulunacak eğitsel yeterlikleri, toplumsal ve kültürel 

değerleri öğrencilere kazandırması beklenmektedir. Bunun için öğrenciler 

ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere değişik eğitim 

düzeylerinden geçirilmektedirler. Her eğitim düzeyinin ayrıca özel amaçları 

vardır. Burada üzerinde durulması gereken nokta, ekonominin hem eğitimin 

genel amaçları hem de özel amaçları üzerinde etkili olmasıdır. Örneğin; Türk 

Millî Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan ve 

1997 yılında yürürlüğe giren "İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"ne göre 

ilköğretim kurumlarının amaç ve görevleri şöyle sıralanmıştır: 
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o Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini geliştirerek yaşama ve üst 

öğrenime hazırlamak, 

o Öğrenciye, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası'na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk 

hakları ile uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını 

kullanma, görevlerini yapma ve sorumluluk yüklenebilme bilinci 

kazandırmak, 

o Öğrencilerin, ulusal ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, 

benimsemelerini ve geliştirmelerini sağlamak, 

o Öğrencileri toplum içindeki işlevlerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler 

kuran, işbirliği içinde çalışan, hoşgörü sahibi ve paylaşmayı bilen, 

çevresine uyum sağlayan, iyi ve mutlu bir yurttaş olarak yetiştirmek, 

o Öğrencilerin, gerçekleştirecekleri toplumsal, kültürel ve eğitsel 

etkinliklerle ulusal kültürün benimsenmesine ve yayılmasına 

yardımcı olmak, 

o Öğrencilere, bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara 

çözüm arama alışkanlığı kazandırmak, 

o Öğrencilere, kendisi, ailesi ve toplumun sağlığı ile çevreyi koruma 

bilinci ve alışkanlıkları kazandırmak, 

o Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok 

yönlü gelişmelerini sağlamak, 

o Öğrencilerin araç-gereç kullanımlarını, sistemli düşünebilmelerini, 

özgüvenlerini geliştirmelerini, çalışma alışkanlığı kazanmalarını, 

estetik duygular ve yaratıcılık güçlerinin geliştirilmesini sağlamak, 

o Öğrencinin ilgi alanlarını ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını 

sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve 

kurumlara yöneltmek,  

o Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyan, üretken, 

verimli, ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkıda 

bulunan bireyler olarak yetiştirmek, 

o Öğrencilerin zamanlarını yararlı etkinliklerde, kişisel ve toplumsal 

araç-gereçler ile kaynakları verimli kullanmalarını, okuma zevk ve 

alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır. 

Yukarıda görülen, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda, 

eğitimde ilköğretim düzeyinin özel amaçları dikkatle incelendiğinde, 

öğrencilere kazandırılması amaçlanan;  üretken ve verimli olma, kaynakları 

verimli kullanma, ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkıda 

bulunma gibi ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklere dönük amaçlar kolaylıkla 

göze çarpar. Bu amaçların genel olarak eğitimin bireyi ve toplumu ekonomik 

yönden geliştirmeye yönelik bir içerik ve özellik taşıdığı görülür (Kızıloluk, 

2007). Bu amaçlara göre eğitim, “bireyin ilgi ve yeteneğini geliştirerek ona 

uygun bir meslek kazandırmayı, onu üretken duruma getirerek toplumun 
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gönenç düzeyini yükseltmeyi, ekonomik kalkınmayı sağlamayı ve Türk 

Toplumu’nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı” amaç edinmiştir.  

Eğitim sisteminin genel amaçları, girdi olarak öğrencileri, iyi üretici (iyi 

meslek elemanı) ve iyi tüketici ve iyi yurttaş olarak yetiştirmektir (Karakütük, 

1991). Eğitim sisteminde ilköğretim düzeyi, bireyleri; meslekleri ve temel 

ekonomi kavramlarını tanıyan, varolan kaynakları ulusal ve uluslararası 

ölçünlere uygun biçimde öncelikli gereksinimleri doğrultusunda etkili ve 

verimli şekilde yerinde ve zamanında kullanabilen tutumluluk bilincine sahip, 

topluma, çevreye, yasalara karşı sorumluluklarını bilen üretken bireylere 

ulaştırmayı amaçlamaktadır.  

Ülkemizde, hem Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, hem de İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nde sözü geçen eğitimin genel ve özel amaçlarını 

gerçekleştirme düzeyini belirlemeye yönelik eğitsel göstergeler 

oluşturulabileceği belirtilmektedir. Bu göstergelerle eğitimin hedef ve 

amaçların ne derecede gerçekleştirilmekte olduğu konusunda 

değerlendirmelerde bulunulabilir (Aksoy, 2003). Özellikle ilköğretimin 

kamusal bir mal olarak ele alındığı ülkemizde, eğitime ayrılan toplumsal 

kaynakların yerinde ve gereğince kullanılıp kullanılmadığı ancak eğitimin 

amaç ve hedeflerini hangi oranda gerçekleştirdiğini bilmeyi gerektirir. Bu 

anlamda, eğitimde öğrencilere kazandırılmaya çalışılan ekonomiyle ilgili 

eğitsel nitelikler gibi bazı eğitsel göstergeler oluşturulabilir.  

Ülkemizin yasal ve ekonomik metinlerinden olan kalkınma planlarında, 

eğitim ele alınırken genel olarak kamusal mal olma özelliği ile eğitime ayrılan 

kaynaklar ekonomik büyüme ve kalkınmadaki etkisi vurgulanmış, eğitim ile 

ilgili hedefler konulurken ise daha çok okuryazarlık, okullaşma oranları, 

öğretmen öğrenci oranları gibi sayısal hedefler belirlenmiştir (Aksoy, 2003, 

52). Eğitimin genel ve özel amaçlarını gerçekleştirme düzeyini belirlemeye 

yönelik eğitsel göstergeler, bir bakıma ülkenin hedeflerine doğru yol alma ve 

ilerleme düzeyinin de belirlenmesi olarak görülebilir.  

Eğitim bilimleri alanyazınında ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler ve bu nitelikleri kazanma 

düzeylerine ilişkin kapsamlı ve doğrudan ele alan bir araştırma şimdiye kadar 
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yapılmamıştır. Ancak araştırmaya katkısı olacağı düşünülen bazı 

araştırmalardan söz etmek olanaklıdır. Örneğin, Öktem’in (2006) yaptığı 

araştırmada, yeni ilköğretim programlarında ekonomi ile ilgili kavramların, 

dört ve beşinci sınıf öğrencileri tarafından anlaşılma ve kazanma düzeylerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın sonunda, dört ve beşinci sınıflarda araştırmaya 

katılan öğrencilerin, ekonomi ile ilgili sorulan kavramların hiçbirinde 

öğrenciler, tam öğrenme alt sınırı olan % 70’in üzerine çıkamamışlardır.  

 Ertürk’ün (2006) yaptığı araştırmada ise ilköğretim programları ve 

ders kitaplarında ekonominin ve ekonomik bir aktör olarak bireyin nasıl 

kurgulandığı incelenmiştir. Araştırma bulgularında, ilköğretim ders 

kitaplarında ekonomi ile ilgili “almak”, “satmak”, “para”, “ithalat-ihracat” ve 

“bilim ve teknoloji” gibi kavramların kullanım sıklığı büyük ölçüde artmıştır. 

Ekonomideki geleneksel sektörlerin öneminin azalmasıyla birlikte 

düşünüldüğünde, bilgi ve teknoloji ile ilgili sözcüklerin ders kitaplarında daha 

sık kullanılması sanayi sonrası bir ekonomik dönüşüme işaret ettiği sonucuna 

varılmıştır. Araştırmanın, yeni öğretim programlarıyla birlikte eğitimin 

amaçlarında ve ders kitaplarında ekonomik boyutun önem kazandığı hipotezi 

doğrulanmıştır.  

Pınarcı (2007) ve Dinçer’in (2010) yaptıkları, ilköğretimde tüketim 

alışkanlıkları ile ilgili araştırmaya göre ilköğretimde yapılan, tüketici eğitiminin 

tüketim bilgi düzeyinin artırılmasını sağladığı, yanlış inanç ve tutumların 

değiştirilip düzeltilebilmesinde etkili olduğu, eğitimin her düzeyinde tüketici 

eğitimine yer verilmesi ve tüketim konusunda öğrencilere doğru tüketim 

alışkanlıkları kazandırılması gerektiği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Makela ve Peters (2004) tarafından, gençlerde tüketici bilincinin 

oluşturulmasında tüketici eğitiminin rolünü belirlemek amacıyla yapılan 

araştırmada, ilköğretim ikinci düzey öğrencilerinin, tüketici hakları ve 

sorumlulukları konusunda bilgi düzeyleri ölçülmek istenmiştir. Araştırma 

bulgularına göre tüketim bilinci cinsiyetlere göre farklılık göstermiştir. 

Akyüz’ün (2009) yaptığı araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin 

tüketicilik bilinç düzeyleri öğrencilerin devam ettikleri sınıflara göre farklılık 
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gösterdiği sonucuna varılmıştır. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan özel 

okullardaki altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflar arasında ve öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre tüketicilik bilinç düzeyi açısından anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Bu farklılık sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan özel okullardaki 

öğrencilerin lehine çıkmıştır. 

İlköğretim, ekonomiyle ilgili temel bilgi, beceri ve tutumları bireylere 

kazandırmanın yanı sıra günlük yaşamda bireylerin gereksinim duydukları 

bilgileri davranışa dönüştürmeyi de amaçlamaktadır. Eğitim sistemi, 

toplumsal yaşama hazırlanan bireyleri; ekonomiye ilişkin temel kavramları 

tanıyan, üretimin gerekliliğini kavramış ve üretken, bireysel özellikleri ile 

meslekleri ilişkilendirebilen ve meslekleri tanıyan, gereksinimleri ile isteklerini 

ayırt edebilen ve bu anlamda bilinçli tüketimde bulunan bireyler olarak 

yetiştirebilmelidir.  

İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili 

eğitsel niteliklerin neler olduğu ve öğrencilere bu nitelikleri kazandırırken 

ilköğretimde eğitimin ekonomik amaç ve hedeflerine hangi düzeyde ulaştığı 

konusunda bir araştırmanın yapılmamış olması araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

 

Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı Ankara İli Merkez İlçeleri’nde devlet ve 

özel ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf öğrencilerinin görüşleri aracılığıyla 

ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel 

nitelikleri, ilköğretimin öğrencilere hangi düzeyde kazandırdığını 

belirleyebilmektir. 

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır:  

1. İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili 

eğitsel nitelikler nelerdir? 

2. İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı; 

o Üretken olma, 

o Tüketim bilincine sahip olma, 

o Tutumlu olma, 
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o Girişimci olma, 

o Meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma niteliklerine 

ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

3. İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı; 

o Üretken olma, 

o Tüketim bilincine sahip olma, 

o Tutumlu olma, 

o Girişimci olma, 

o Meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma niteliklerine 

ilişkin öğrenci görüşleri okul türüne göre farklılaşmakta mıdır? 

4. İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı; 

o Üretken olma, 

o Tüketim bilincine sahip olma, 

o Tutumlu olma, 

o Girişimci olma, 

o Meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma niteliklerine 

ilişkin öğrenci görüşleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

 

Önem 

Eğitim, ülkelerin ekonomik, toplumsal ve politik gelişmişlik düzeylerini 

belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Bilindiği gibi örgün eğitimde, 

ilköğretim düzeyi aynı anda birçok amaca hizmet eder. Bu amaçlarından 

birisi öğrencilere okuma yazma ve matematik gibi temel bilişsel becerileri 

kazandırmaktır. İlköğretimin diğer bir amacı ise öğrencileri değişen ve 

dönüşen toplum yapısına uyumlu, toplumda etkin roller alabilen ve bu 

anlamda gerekli yeterlik ve tutumlar kazanmış bireyler olarak yetiştirmektir. 

İlköğretim, bir yandan her iki amaca da ulaşmaya katkıda bulunurken diğer 

yandan ekonomi bilincine sahip üretken ve tüketim bilincine sahip bireyler 

yetiştirmek amaçlanmaktadır. Böylece eğitim, bireylere ekonomiyle ilgili 

yaşamsal önemde sayılabilecek eğitsel nitelikler kazandırarak toplumun 

sahip olduğu kaynakları, bireysel ve toplumsal hedefler doğrultusunda 

harekete geçirmiş olur. 
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Bilindiği gibi öğretimin bütün düzeylerinde öğrencilere kazandırılması 

hedeflenen niteliklerin öğrencilere tam ve eksiksiz olarak edindirilmesi 

eğitimin genel amacıdır. Eğitimin genel ve özel amaçlarını gerçekleştirme 

düzeyini belirlemeye çalışmak bir bakıma, ülkenin hedeflerine ulaşma 

düzeyinin de belirlenmesi anlamına gelir ve eğitime ayrılan kaynakların 

verimli kullanılıp kullanılmadığı ancak bu biçimde değerlendirilebilir. Bu 

araştırma, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili 

eğitsel nitelikler konusunda öğrenci görüşlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi 

ve ilköğretimin öğrencilere bu nitelikleri hangi düzeyde kazandırdığının 

belirlenmesi açısından ve daha önce benzer bir araştırma yapılmamış 

olmasından dolayı ayrıca önemlidir. 

 

Sınırlılıklar 

Araştırmanın kapsamı ve sınırlılıkları aşağıda belirtildiği gibidir: 

1. Araştırma, 2011-2012 Öğretim Yılı, Ankara İli Merkez İlçe sınırları 

içinde bulunan devlet ve özel ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf 

öğrencileriyle sınırlıdır. 

2. Araştırma, öğrencilere uygulanan, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler anketinden elde 

edilen bilgilerle sınırlıdır.  

 

Tanımlar 

Bu araştırmada geçen bazı kavramların tanımları aşağıda verilmiştir: 

Öğrenci: Araştırma kapsamındaki devlet ve özel ilköğretim 

okullarındaki sekizinci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. 

İlköğretim: İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin ulusal amaçlarına 

uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet 

eden temel eğitim ve öğretimdir. Belirtilen amacı gerçekleştirmek için 

kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu 

ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur. Zorunlu ilköğretim 

çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği 
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yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim 

yılı sonunda biter. İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim 

çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için zorunlu, devlet okullarında 

parasızdır (Resmi Gazete, 2012).  

İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle 

ilgili eğitsel nitelikler: Üretken olma,  tüketim bilincine sahip olma,  tutumlu 

olma, meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma ve girişimci olma 

nitelikleridir.  
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde, araştırma problemi ile ilgili olan, ayrıca problemin 

çözümüne katkısı olacağı düşünülen temel yaklaşımlara yer verilmiştir. 

Eğitim ve ekonomi ilişkisi, insanın eğitim gereksinimleri, ilköğretim 

programlarında ekonomik aktör olarak birey, ilköğretimde üretim ve üretken 

olma, tüketim ve bilinçli tüketim, ekonomi kavramlarını tanıma ve girişimcilik 

gibi konular, araştırma konusu ile ilgili var olan yaklaşımlardan destek 

alınarak aktarılmaya çalışılacaktır.  

 

Eğitim ve Ekonomi İlişkisi 

Eğitim kavramı etimolojik olarak incelendiğinde, Latince “education” 

sözcüğünden türeyerek; kökleri “educare” beslemek ve “educere” dışarı 

çekmek, bir şeye doğru götürmek anlamlarına gelmektedir (Billington, 1997, 

382). Latince kökeniyle eğitim, insanı bilgiyle beslemek; ondaki olanakları 

dışarı çekmek, ortaya çıkarmak için yetiştirmek anlamına gelir (Bilhan, 1991, 

52). “Education” sözcüğünün, “educare” ve “educere” olarak her iki kavramın 

anlamı göz önüne alınmadan yapılan eğitim tanımları, eğitimin indirgenmiş 

birer tanımı olarak eğitimi tanımlamakta yetersiz kaldıkları söylenebilir. Çünkü 

eğitim, “educere” anlamında tanımlanarak yorumlandığında; öncelikle 

bireyleri yetkinleştirme; bireyin hem dünyayı hem de kendini keşfetmesine 

izin verme, herhangi bir yararcı nedenle değil, kişi olarak öğrenilen 

düşünceler ve beceriler içkin olarak değerli olduğundan gerekli görülür 

(Billington, 1997, 384). Öz olarak eğitimin yetkinleştirme, özgün ve özerk 

bireyler yetiştirme anlamları da vardır. Eğitimi “educare” anlamında 

tanımladığımızda ise öğreneni özel bir beceriyle donatmak için “talim 

ettirmek” anlamında kullanılır. Bu beceriler, bir mesleğe ilişkin el becerisinin 

yanı sıra aritmetik, mantık veya dilbilimsel çözümleme gibi zihinsel becerileri 
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de kapsar. Söz konusu beceriler, okul veya mesleksel örgütün eğitim 

programı çerçevesinde ve yoğun olarak toplumun ekonomik, politik ve 

toplumsal gereksinimlerine göre belirlenir. Bu yaklaşımda eğitim, bireyleri 

varolan sisteme uyumunu kolaylaştırır. Yine aynı yaklaşımda eğitim süreci 

sonunda bireylere verilen diploma ve sertifikalar kazanılan eğitsel niteliğin 

yazılı bir onayı anlamına gelir.  

Eğitim için pek çok düşünür ve eğitimci tarafından çeşitli tanımlamalar 

yapılmaktadır. Örneğin, Binbaşıoğlu’na (1982, 2) göre eğitim, bireyin 

geliştirdiği yetenekler ve tutumlar ile içinde yaşadığı toplumdaki olumlu 

değerler ve diğer davranış biçimlerinin etkisi altında bireyde oluşan süreçlerin 

tümüdür. Eğitim kavramı, bir iş, bir meslek öğrenmeyi de kapsamakla 

beraber, onun ötesinde, bireyin çevresini algılama, anlama ve denetlemeye 

yönelik olarak tek başına, ya da bir küme içinde sürdürdüğü zihinsel 

çabaların bütününü içermektedir (Abacıoğlu, 2005). Gökçe’ye (2002, 112) 

göre ise eğitim, çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere, zihinsel ve bedensel 

yetenekleri kazandırmaktır. Eğitim bireyin yaşamını dengeli ve verimli bir 

biçimde sürdürebilmesini, içinde yaşadığı topluma yapıcı ve yaratıcı bir üye 

olarak katkıda bulunabilmesini sağlayan bir araçtır.  

Abacıoğlu’na (2005) göre eğitim, yalnızca bireye olumlu yönde 

davranış kazandırmakla kalmaz, bireyi toplumsallaştırır, bireyi geliştirerek 

mesleğe yönelik bilgi ve beceri kazandırır ve böylece gelecekteki yaşamına 

hazırlar. Bu anlamda eğitim etkinliği, bir yandan yeni kuşakları toplumsal 

yaşamındaki yerlerini almak üzere hazırlama diğer yandan bireylere, yaşam 

boyu gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar kazanmalarına yardım etmektir. Bu 

tanım eğitimin, kültürel değerleri aktarma ve toplumsallaştırma yönü ile 

birlikte daha çok ekonomik işlevine vurgu yapmaktadır. Özet olarak eğitim, 

bireysel ve toplumsal gelişmeyi sağlayan, bireyi toplumsallaştırırken yetersiz 

yönlerini gideren varolan bilgi birikimini ve kültürü sonraki kuşaklara aktarma 

ve bireylerde istendik davranış değişikliği oluşturma süreci olarak 

tanımlanabilir. 

Toplumun ve bireylerinin gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan ve 

toplumsal açık bir sistem olan eğitim kurumu, ülkenin eğitilmiş nitelikli 

insangücünü hazırlayan araçtır.  Eğitim kurumu, hem bireyin, hem de 
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toplumun gönenç ve mutluluğunun sağlanmasında çok önemli bir yere 

sahiptir (Hoşgörür ve Gezgin, 2006). Aynı zamanda eğitim kurumu 

denildiğinde ilk olarak akıllara okul gelir. Okul, önceden saptanmış eğitsel 

amaçlara göre, insanların davranışlarında belirli değişim ve gelişmeler 

sağlamaya yarayan planlanmış etkinliklerin yürütüldüğü toplumsal kurum 

olarak tanımlanabilir. Eğitim sürecinin temeli öğrenmeye dayanır ve öğrenme 

süreci, bireyin doğumu ile birlikte ailede başlar ve bir plan içinde programlı 

olarak okulda devam eder (Gökçe, 2002). Eğitim, insanlığın gelişiminde ve 

bugünkü bilgi birikiminin edinilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik 

kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlayan ertelenemez ve vazgeçilemez çok önemli 

bir süreçtir (Karaaslan, 2005). Eğitim, toplum içerisinde insanlara bilgilerini 

artıran ve bu insanları daha nitelikli kılarak bireylerin yaşam düzeyini 

yükselten vazgeçilmez bir etmendir (Öztürk, 2005). Bu nedenle, bir ülkenin 

eğitim sistemi, o ülkenin kendisini nasıl tanımladığının ve kendisine nasıl bir 

gelecek hazırladığının en önemli göstergesidir. 

Tarihsel süreç içinde yaşamak için öncelikle temel gereksinimlerini 

karşılamak zorunda olan insan üretim yapmak zorunda kalmıştır (Ünal, 

1996). Ürettiklerini gereksinimlerini karşılamak üzere kullanan, diğer bir 

deyişle ürettiklerini tüketen insan daha sonraları gereksinimlerinin 

çeşitlenmesiyle üretemediği diğer gereksinimlerine ulaşabilmek için 

gereksinim duyduğundan daha fazlasını üretmiş ve bunları diğer insanlarla 

takasa sokmuştur. Böylece insan yaşamak için, üretim, tüketim ve değişim 

gibi bir dizi temel ekonomik etkinlikler yapmak zorunda kalmıştır (Kurul, 

2002). İlkel toplumlarda üretim öncelikle basit üretim olarak gerçekleşirken, 

tüketim de insanın biyolojik, gerçek ve doğru belirlenmiş veya sabit 

gereksinimlerini karşılamaya yönelik yararların tüketimi şeklinde olmuştur. 

Toplum bilimciler ve antropologlara göre ilkel toplumların avcı toplayıcı 

nitelikte olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu toplumlarda ekonominin 

tamamen beden gücüne dayalı olduğu belirtilmektedir. Bu gücün eğitilmesi 

ise kişilerin birincil çevrelerinde, yani öncelikle aile ve akraba içinde 

olmaktadır. O dönem için avcılığa ilişkin bilgi, beceri ve teknikler aile 
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kurumunda öğretilmektedir ve okul denilen bir kuruma gereksinim 

duyulmamaktadır.  Diğer bir deyişle çocuğun ekonomiye katkıda bulunması 

ve yaşamını sürdürebilmesi için yeterli ve gerekli tutum ve davranışları aile 

içinde edinmektedir (Tezcan, 2007, 97). İlkel toplumlarda insanlar, üretim ile 

ilgili öğrendikleri bilgileri ve edindikleri deneyimleri, kuşaktan kuşağa ancak 

eğitim yoluyla aktarmış ve böylece üretimin devamını ve gelişimini 

sağlamışlardır (İltan, 2008, 7). 

Sanayi devriminden günümüze kadar ise toplumsal yapının, üretim 

etkinliklerinin giderek karmaşıklaşması, yeni üretim örgütlerinin ve bu 

örgütlerdeki yeni işbölümlerinin oluşması karşısında, insanların, geçmişten 

edindikleri bilgi birikimlerini aktarmada yetersiz kalmasına ve eğitim 

gereksinimlerinin çeşitlenerek artmasına neden olmuştur (İltan, 2008, 7)., 

Sanayi devriminden sonra günümüzde, artık ilkel toplumlarda görülen basit 

üretimin yerini daha karmaşık biçimde gerçekleşen üretim biçimi almıştır 

denilebilir. 

Gündelik yaşamda ekonomi kavramı, insanları doyuma ulaştıracak 

gereksinim duydukları kaynakları özenli ve akıllıca kullanma, tutumlu 

davranma anlamında kullanılmaktadır. Bilimsel bir disiplin ve toplumsal bir 

sistem olarak ekonomi üretim, tüketim, paylaşım ve dağıtım işleyişini 

inceleyen bilim dalıdır (Üstünel, 1997). Ekonomi, insan gereksinimlerinin 

zamanla artması ama bu gereksinimleri karşılayacak kaynakların klasik 

ekonomiye göre kıt olmasından hareketle, gereksinimler ile sınırlı kaynaklar 

arasındaki gerginliğe üretim miktarı ve teknolojisini geliştirerek çözüm 

bulmaya çalışır. Kaynakların, gereksinimleri karşılayabilmesinin yolu üretim 

yapılmasıdır ve ekonomi bilimi, üretim miktarının artırılması konusunda uğraş 

vermektedir (Karakütük, 2007, 161).  

Eğitim ile ekonomi, insanlık tarihi boyunca birbirini etkileyerek 

evrimleşmiştir denilebilir. Ekonomi açısından bakıldığında, eğitim sisteminden 

ekonomik sistemin gereksinimi olan nitelikleri üretmesi ve bireyleri bir 

mesleğe yönelik gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatarak üretken 

kılması beklenmektedir. İnsanlık, ilk çağlardan günümüze kadar üretim, 

tüketim ve dağıtım ile ilgili tüm bilgi birikimini kültür halinde ancak eğitimle 

yeni kuşaklara iletebilmiştir. Eğitim ise önceleri aile içinde, sonra okul ve 
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işyeri gibi farklı toplumsal örgütlenmeler yoluyla bir kuşaktan diğerine 

iletilerek veya öğretilerek üretimde süreklilik sağlanmıştır (Kurul, 2002,  4).  

Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişki sistem kuramına göre ele 

alındığında; eğitim sistemi, ekonomi, sağlık, adalet, güvenlik vb sistemlerin 

sınırlarıyla çevrelenmiştir (Karakütük, 2007). Buna göre eğitim toplumun, 

ekonominin ve bireyin beklentilerine uygun olarak bireylerin tutum ve 

davranışlarında değişiklik yapmayı amaç edinmiştir. Toplumun eğitim 

sisteminden beklentisi ise genel olarak gönenç içinde yaşamak için topluma 

ürün üretecek insangücünü yetiştirmesidir. Başaran, (2008, 54) ekonomik 

değeri olmayan eğitim sürecinin, eğitilmiş işsizleri çoğaltacağını ve böylece 

toplumsal gelişmeyi ters yönde etkileyeceğini belirtmektedir. Uluğ (1998, 153) 

ise eğitimin sisteminin amacı eğer nitelikli insan üretmekse, eğitimin çıktısı 

olan insan, öteki sektörel sistemlerin girdisini oluşturur ve çıktının niteliği de 

diğer sistemler üzerinde tam anlamıyla kalıcı etkiler yaratır demektedir. Bu 

anlamda eğitim ile ekonomi arasındaki ilişkinin yadsınamaz önemi ortaya 

çıkmış olur. Özetle eğitim sisteminden,  ekonominin gereksinim duyduğu 

nitelikte ve nicelikteki insangücünü yetiştirmesi beklenmektedir denilebilir 

(Sağırlı, 2007, 432).  

 

Kalkınma ve Eğitim İlişkisi 

Eğitim, bireysel ilgi ve yetenekleri geliştiren bir süreç olmanın yanında, 

toplum kalkınmasını sağlayan araçların da başında gelmektedir. Nitekim 

kalkınma, eğitim sisteminin öteki sistemlerle etkileşiminin ortak ürünüdür. Bu 

bakımdan, toplumsal gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde eğitim başlıca 

göstergelerden birisidir (Uluğ, 1998, 153). Kalkınma, bireylerin gönenç 

düzeyini yükseltmek amacıyla politik iktidarın belli ekonomik ve toplumsal 

politikalar izleyerek toplumun yapısını değiştirme girişimi olarak 

tanımlanmaktadır.  Bu anlamda kalkınma kavramı; toplumsal, kültürel, politik, 

ekonomik ve eğitsel içeriklidir (Karakütük, 2007, 154).  

Bir ulusun temel ekonomik hedefi yurttaşlarına yüksek bir yasam 

ölçünü sağlamak ve bunu daha da yükselterek sürdürmektir (Porter, 1991). 

Gelişmiş ülkeler için, kalkınma kavramı yerine büyüme kavramı söz 
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konusudur. Bu anlamda, ülkeler ekonomilerinde öngördükleri yapısal 

değişmeleri gerçekleştirerek yurttaşlarına göreli olarak daha iyi bir yaşam 

düzeyi sağlandığı için hedef, kişi başına ulusal gelirin belirli bir oranda 

artırılmasıdır (Karakütük, 2007, 155). Ancak yalnızca ulusal gelirin artması 

kalkınmanın göstergesi olmaz, ülkelerin toplumsal, kültürel ve politik 

yönlerden de gerekli ilerlemeyi ve gelişmeyi göstermeleri gerekir. Kuşkusuz, 

sadece ekonomik yatırımların yapılması bir ülkenin kalkınmasının tek koşulu 

değildir. Adalet, sağlık, eğitim ve kültür gibi diğer alanlarda da yatırımlar 

yapmak gerekir. Ekonomide gelişmiş bir ülke, eğitimde de gelişmiştir veya 

eğitimde gelişmiş bir ülke ekonomide gelişir (Sağırlı, 2007,  432-433). 

Ekonomik sistemin önemli bir girdisi olan emeğin (insangücünün) 

eğitimi ve yetiştirilmesi de eğitim sistemine görev olarak verilmektedir. Bu 

nedenle, ülkenin sınırlı kaynaklarından önemli bir bölümü eğitim sistemine 

ayrılmaktadır (Kurul, 2002). Eğitim sistemi de ekonomik sistemin 

işleyebilmesi için gerekli nitelikli ve yüksek nitelikli insangücünü yetiştirir. 

Böylece emeğe nitelik kazandırılarak üretimde verimlilik arttırılır. Kalkınmanın 

sağlanabilmesi için eğitim sisteminde bazı koşulları sağlaması ve belirlediği 

amaç ve hedeflerine ulaşılması gerekmektedir. Bunlardan bir kaçından söz 

etmek gerekirse, okuma yazma oranının % 100’e ulaştırılması, tüm öğretim 

düzeylerinde okullaşma oranının yükseltilmesi, eğitimde fırsat ve olanak 

eşitliğinin sağlanması, teknolojinin (bilgi) üretilmesinin sağlanması eğitim 

sisteminden beklenmektedir (Sağırlı, 2007).  

 

İnsanın Eğitim Gereksinimleri 

Eğitim, toplumsal yaşamla birlikte ortaya çıkmıştır ve günümüzde 

toplumların gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın varlığını sürdürmektedir. İlkel 

toplumlarda yaşamı sürdürmek için (avlanmak, toplamak ve araç-gereç 

geliştirmek gibi) gereken bilgi, sadece insanların temel gereksinimlerini 

karşılamaya yetmekteydi. Ancak bu tür bilgiler o dönemlerde genellikle ilk 

olarak gözlem ve taklit etme şeklinde öğrenilmektedir. Fakat zamanla 

toplumsal yaşamın hızla gelişmesi ve değişmesi ile artan bilgi birikimini 
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aktarmaya yetmemiş ve böylece ortaya en basit anlamda eğitim gereksinimi 

çıkmıştır. 

Karşılandığı zaman zevk ve haz veren, karşılanmadığı zaman ise acı 

ve hüzün veren duygulara gereksinim denir. Gereksinimler bireylerin doyuma 

ulaşmak için karşılamak istedikleri duygular olarak tanımlanabilir. Mallar ve 

hizmetler kullanılarak karşılanabilen giyinmek, barınmak, seyahat etmek gibi 

gereksinimlere iktisadi gereksinimler denir (Üstünel, 1997).  

Beslenmek, giyinmek barınmak gibi insan yaşamının sürekliliği için 

karşılanması zorunlu olan iktisadi gereksinimlere, zorunlu gereksinimler 

denilmektedir. Radyo dinlemek sinemaya-tiyatroya-konsere gitmek, seyahat 

etmek gibi insan yaşamının devamı için bir tehlike oluşturmayan iktisadi 

gereksinimlere ise kültürel gereksinimler olarak nitelendirilir (Ünsal, 2011). 

Zorunlu gereksinimler ve kültürel gereksinimler ayrımı hem kişiden kişiye 

hem de toplumdan topluma değiştiği bilinmektedir. Örneğin dergi okumak, 

aynı toplumda yaşayan iki kişiden biri için zorunlu bir gereksinim iken, diğeri 

için kültürel bir gereksinim olabilir.  

İnsan temel gereksinimlerini karşılamadan yaşayamaz.  Açlık, 

susuzluk, ısınma, giyinme, barınma ve kendini güvenli hissetme gibi birçoğu 

yaşamsal olan insan gereksinimleri vardır. İnsan, bu gereksinimleri giderecek 

yeterlikleri kazanmadıkça yaşayamaz (Kurul, 2002, 51). Eğitim de başta 

temel insan gereksinimlerini karşılamayı sonra da çağdaş ve mutlu yaşamayı 

sağlayan en önemli insan gereksinimlerinden biridir (Başaran, 2008).  

Eğitim kurumlarının karşılamakla yükümlü olduğu çeşitli eğitim 

gereksinimleri vardır. Bunlar; özgerçekleştirmeye yönelik eğitim gereksinimi, 

iletişim yeterliklerinden doğan eğitim gereksinimi, ilişki, işbirliği ve birlikte 

yaşamayla ilgili eğitim gereksinimi, sağlıklı yaşamayla ilgili eğitim gereksinimi, 

araştırma, öğrenme ve sorun çözmeye yönelik eğitim gereksinimi, üretim 

becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim gereksinimi, tutumluluğa yönelik eğitim 

gereksinimi gibi yaşamsal önemde olan eğitim gereksinimleri vardır (Kurul, 

2002, 53). Üretim becerileri ve tutumluluk gereksinimi, insanın eğitsel 

gereksinimlerinden en önemlilerinden biridir. İnsan, yaşamak için üretim 
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yapmak, kaynakları tutumlu kullanmak, bir meslek edinmek ve mesleğinde 

ilerlemek ve başarılı olmayı ister (Başaran, 2008, 36).  

 

İlköğretim Ders Programlarında Ekonomi 

Sönmez’e (1998, 6) göre ilköğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitim’in 

genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; her çocuğa iyi bir yurttaş olmak 

için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu 

ulusal ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; her çocuğu ilgi, istidat ve 

yetenekleri yönünden yetiştirerek yaşama ve üst öğrenime hazırlamaktır. Bu 

amaçları gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim programlarını, 

ders kitaplarını ve araç-gereç hazırlama görevini Talim ve Terbiye Kurulu’na 

vermiştir.  

İlköğretim, sahip olduğumuz kültürün geliştirilmesi ve gelecek 

kuşaklara aktarılmasında; çağın koşullarına uygun olarak yaşam niteliğinin 

yükseltilmesinde ve demokratik bir toplum oluşturulmasında temel oluşturur. 

İlköğretimin sekiz yıl kesintisiz zorunlu olması 10. Milli Eğitim Şurası'ndan 

başlayıp, 15. Milli Eğitim Şurası’na uzanan bir süreçte akademik olarak 

tartışılıp 1971-1972 öğretim yılında da pilot uygulaması başlatılmıştır (MEB, 

1997, 3).  1997-1998 öğretim yılından bugüne sekiz yıllık kesintisiz zorunlu 

ilköğretime geçilmesini sağlayan "4306 Sayılı Kanun" 18 Ağustos 1997 tarih 

ve 23084 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Son olarak 

ise 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de ise 222 sayılı 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılarak zorunlu eğitimin 

süresi 12 yıla uzatılmış fakat sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim birbirini takip 

eden dörder yıla kesintili olarak iki dört yıl olarak yapılmasına karar 

verilmiştir.  

İlköğretim, bireylere toplumsal yaşamın her kesitinde geçerli olacak 

temel becerileri ve yurttaşlık özelliklerini kazandıran eğitim düzeyidir. Zorunlu 

olması, bireysel seçeneğe bırakılmaması ilköğretimin toplumsal özelliğinin 

göstergesidir (Ünal, 1996, 326). Bilindiği gibi eğitim toplumsal bir süreçtir ve 

ilköğretim okulları toplumsal kurumların başında gelmektedir. Eğitim ve 

öğretim etkinliklerinin temel amacı bireyi toplumsal yaşama hazırlamaktır ve 
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eğitimin bu özelliği ekonomi öğretiminin de amacını oluşturur. İlköğretimin 

ekonomiyle ilgili amacı; yeni kuşakların ekonomi anlamında 

toplumsallaştırarak yaşama ayak uydurmalarını sağlamak ve bu bağlamda 

öğrencilere; ekonomi kültürünü, ilköğretim düzeyinde ekonomiye ilişkin 

eğitsel nitelikleri öğrencilere kazandırmak koşuluyla çocukların yetenekleri 

doğrultusunda ileride ekonomik yaşam içerisinde var olmalarına olanak 

tanımaktır. 

Bilindiği gibi ilköğretim programları yakın zamanda yeniden ele 

alınmıştır. 2004 yılında yenilenen ilköğretim programları incelendiğinde, 

yapılandırmacı yaklaşım temelinde, öğrenci merkezli sarmal yapı 

oluşturulmuş; bu yapı,  konuların aynı tema altında süreklilik gösterdiği ve 

konu tekrarına uygun olduğu, önceki konular yeniden öğretildiği bir yapıdır. 

Bu anlamda konuların kapsamı da genişletilmiştir ve temelde yeni 

öğrenmeler böylece ön öğrenmenin üzerine kurulmaktadır (Şimşek, 2011). 

Bugün geçerli olan ilköğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşımın bir 

gereği olarak kazanımlar, öğrenme alanları ve değerlendirme boyutlarında 

düzenlemeler yapılmıştır. Yeni ilköğretim programlarında, içerikler 

düzenlenirken tematik yaklaşım çerçevesinde öğrenme alanları belirlenmiştir. 

Yeni ilköğretim programlarına yansıyan en belirgin değişiklik ise ara 

disiplinlerin tanımlanması ve öğrenme alanları ile ilişkilendirilmesidir 

(Ergüder, Terzioğlu ve diğerleri 2005). Yeni öğretim programlarında ele 

alınan bu ara disiplinlerden ve öğrenme alanlarından en önemlilerinden biri 

ekonomidir. İlköğretimin ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikleri ise yoğun olarak; 

Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Tarım ve 

Teknoloji Tasarım ders içeriklerindeki temalarda ele alınmıştır.  

İlköğretim ders programları incelendiğinde, gerek bağımsız disiplin 

gerekse ara disiplin kazanımları olarak temel ekonomi becerileri eğitimi 

niteliğinde kazanımlar yer almaktadır. İlköğretimde öğrencilere 

kazandırılması amaçlanan ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler olarak 

sıralayabileceğimiz; üretken olma, tüketim bilincine sahip olma ve tutumlu 

olma, girişimci olma gibi ekonomiyle nitelikler özünde öğrencileri ekonomik 

yaşama hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu bilgi, beceri ve tutumları ekonomik 

yaşamın bireyler için gerekli kıldığı eğitsel nitelikleri içermektedir. Toplumu 
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oluşturan bireylerin ekonomik yaşamın dışında bırakılması 

düşünülemeyeceğine göre; bireylerin, hem ekonomik yaşantının zorunlu 

kıldığı temel becerilerin hem de temel ekonomi bilgisi kazanmalarının 

öğrencilere kazandırılması gerekir. İlköğretim programlarında sözü edilen 

nitelikler sarmal yapı içerisinde ara disiplin kazanımları olarak ele alınmıştır.   

İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili 

eğitsel niteliklere yönelik kazanımları belirtmek gerekirse; ekonomi ile ilgili 

temel kavram ve bilgileri bilme, tutum ve tasarruf bilincine sahip olma, 

meslekleri ve işlevlerini tanıma, girişimci olma, öncül üretim becerilerini 

kazanma, bilgiyi üretime dönüştürebilme, kaynakları yerinde ve gereğince 

kullanabilme ile birlikte tüketim bilincine sahip olma kazanımları olarak 

sıralanabilir. 

İlköğretim programlarında; temel ekonomi kavramlarını tanıma, 

tüketim bilincine sahip olma, tutumlu, girişimci ve üretken olma gibi 

ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklere yönelik kazanımlar; Hayat Bilgisi, Sosyal 

Bilgiler, Türkçe ve Fen ve Teknoloji derslerin içeriklerinde yer verilmektedir. 

Tasarım yapabilme, teknolojiyi kullanma ve meslekleri tanıma ve üretim ve 

üretken olma niteliklerine yönelik kazanımlar ise daha çok ilköğretim altı, yedi 

ve sekizinci sınıf dersi olan Teknoloji ve Tasarım dersi kazanımlarıyla 

gereken bilgi ve beceri verilmektedir istenmektedir. Girişimci olma, tüketim 

bilincine sahip olma, tutumlu olma, meslekleri ve ekonomiyle ilgili kavramları 

tanıma niteliklerine yönelik kazanımlar ise yine başta Hayat Bilgisi, Türkçe ve 

Sosyal Bilgiler dersleri ağırlıklı olmak üzere diğer ders içeriklerinde ara 

disiplin kazanımları olarak dağıtılmıştır.  

 

İlköğretimde Ekonomik Aktör Olarak Birey 

İlköğretimde birey ekonomik aktör olarak kurgulanırken dünyadaki ve 

ülkemizdeki ekonomiyle ilgili son dönem gelişmeler dikkate alınmıştır. Balay, 

(2004, 64) son dönemdeki durumu şöyle özetlemektedir: Ekonomide 

küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasında çeşitlenen işgücünün serbest 

dolaşımının başlamış, üretim ve tüketimde rekabet artmış, dünyanın 

neresinde olursa olsun insanlar birbirlerinin üretiminden yararlanmaya ve 
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birbirlerinin ürünlerini tüketmeye başlamışlardır. Ancak bu durum olumsuz 

olarak, bütün ülkelerin üretim gücü ve tüketim olanaklarının aynı olmaması, 

dünya üzerindeki sanayileşmesini tamamlamış ülkeleri diğerleri karşısında 

daha üstün duruma getirmiştir.  

Toplumsal açık bir sistem olarak eğitim sistemi ile bir ülkede 

uygulanan ekonomik sistem ve yönetim sistemi arasında sıkı bir ilişkiden söz 

etmek olanaklıdır. Karakütük’e (2007, 153) göre ekonomik sistem, ülkenin 

yönetim ve eğitim sistemlerini belirlediği için eğitim sistemince yetiştirilecek 

insan tipi o ülkenin ekonomik sistemine uygun olmak zorundadır. Bu anlamda 

günümüz ekonomi ve yönetim sistemleri ile eğitim sistemi arasındaki ilişkinin 

kısa bir çözümlemesini yapmak ilköğretimde ekonomik aktör olarak bireyin 

nasıl kurgusunun anlaşılmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.  

Türkiye ekonomisinin son otuz yıllık serüvenini kısaca anlatmak 

gerekirse; 24 Ocak kararları olarak bilinen ülkemizde 1980 sonrası izlenen 

ekonomi politikaları, ülke ekonomideki istikrarsızlığı parasal bir olgu olarak 

kabul ederek çözümü parasal düzenlemelerde aramıştır. Bu ülkemizde, yeni 

liberal ekonomi politikaları olarak da bilinen, ekonominin piyasa 

mekanizmalarına bırakılması anlamına gelmektedir. Ekonomideki izlenen 

politikalar gereği, devletin ekonomik etkinlikleri üzerindeki rolünün azaldığı, 

dışa açık ve piyasa mekanizmasına ağırlık veren bir ekonomik model 

benimsendiği bilinmektedir. Bugün liberal ekonominin ağırlıklı olarak 

yaşandığı ülkemizde, bu ekonomi anlayışına uygun insan tipi yetiştirilmek 

istendiği ilköğretim programları incelendiğinde kolaylıkla görülebilir. 

Karakütük’ün (2007, 153) de belirttiği gibi hiçbir sistem kendisinin devamını 

sağlayamayacak bir insan tipi yetiştirmek istemez. Bu çerçevede, ekonomik 

bir sistem olarak kapitalizmin uygulandığı bir ülkede eğitim sistemi, sosyalist 

insan tipini yetiştirmediği ve yetiştirmek istemediği ortadadır. 

Bilindiği gibi liberal ekonomide üretim etmenleri kısaca; emek, toprak, 

sermaye, girişimci ve üretim bilgisinden (teknik bilgi) oluşur. Girişimci burada 

üretim etmenlerini bir araya getiren ve üretim için risk alabilen kişidir. 

İlköğretim programlarında girişimcilik kazanımı, üretim etmenlerini bir araya 

getirme bilgi ve becerisine sahip birey olarak kurgulanmaktadır.  
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Ekonomide üretim etkinliğinde kullanılan etmenlere kaynaklar denir. 

Ekonomistler, kaynaklar ile üretim etmenleri ve girdiler kavramlarını 

eşanlamlı kullanırlar ve kaynakları toprak, sermaye, emek, girişimci, 

biçiminde dört grupta ele alırlar. (1)Toprak: Günlük kullanımdan farklı olarak 

hem toprağın kendisi hem de toprağın altındaki ve üstündeki tüm doğal 

varlıkları kapsar.  (2) Sermaye: İnsan tarafından üretilmiş olan üretim 

mallarını temsil eder. (3) Emek: Üretim sürecinde kullanılan bedensel ve 

düşünsel insan gücünü temsil eder.  (4) Girişimci: Diğer üç kaynağı bir araya 

getirerek belirli bir malın üretimini gerçekleştiren ve üretimin riskine 

(belirsizliğine) katlanan özel veya tüzel kişiye girişimci denir (Ünsal, 2011). 

İlköğretimin bireyleri girişimci olarak yetiştirmek istemesi; ilköğretimdeki bu 

eğitimin öğrencilerin toplumsal, ekonomik ve kültürel sermayeleri ve 

çevrelerini dikkate alınmadan yapıldığı takdirde pratikte karşılığı olmayan 

ama en azından öğrencilere girişimcilik kültürünün kazandırma anlamında 

değerlendirilebilir.   

İlköğretimde ele alınan eğitimin öğrencilere kazandırmak istediği 

ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikleri için küresel ekonomiye uyumlu liberal 

ekonomi anlayışı ile kurgulanmış ve bu anlayışa uygun kısaca üretici, tüketici 

ve girişimci bireyler yetiştirilmek amaçlandığı söylenebilir. Liberal ekonomide 

insan, ekonomik insan (homo economicus) akılcı (rasyonel) davranan, her 

zaman yararı ençoklaştırmaya çalışan birey anlayışı egemen olduğu 

bilinmektedir. Bu düşünceye göre bireyin yararını en çoklaştırması ile 

toplumsal yararın da artacaktır görüşü geçerlidir. 2004 yılında yenilenen 

ilköğretim programlarında liberal ekonominin gereksinim duyduğu birey tipini 

yetiştirme yönünde ilköğretimin içeriğinin dönüştüğünü söylemek olanaklıdır. 

Bu anlayışın sonucu olarak ders programlarında yer alan temalarda da 

yetiştirilmek istenen bireylerin; üretken ve üretici olması, tüketim kültürünü 

edinmiş, girişimci olma nitelikleriyle donatılmış bireyler olmaları 

beklenmektedir.  
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Üretim ve Üretken Birey 

Üretim, insan gereksinimlerini karşılamak için, mal ve hizmetlerin 

miktarını ya da yararlarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. 

Dinler’e (2011) ve Karakütük’e (2007) göre üretim, bireylerin sınırsız 

gereksinimlerini gidermeye yönelik kıt mal ve hizmetlerin miktar veya 

faydalarını artırmayı amaçlayan çabaların tümüdür. Üretim, yaşamın 

sürekliliği ve toplumun gelişmesi için insanın toprak ve doğadan elde ettiği 

her türlü kaynak ve güç ile kendisine yarar sağlamak üzere yaptığı amaçlı 

etkinliklerdir.  

İnsan gereksinimlerini karşılamaya yarayan nesnelere ise mallar ve 

hizmetler denir. Mallar ile hizmetler arasındaki fark tüketilecekleri zaman ile 

kolay anlaşılabilir. Örneğin yoğurt, televizyon, otobüs gibi mallar 

saklanabilirler ancak eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetler üretildikleri anda 

tüketilmelidirler. Ayrıca, hizmetleri saklamak veya biriktirmek ve dolayısıyla 

mülkiyetini bir başka kişiye devretmek olanaklı değildir (Ünsal, 2011, 6). 

Hizmet, belli girdiler kullanılarak insan gereksinimlerini karşılamak üzere 

yapılan ama mal gibi elle tutulmayan şeyler için kullanılan bir kavramdır.  

Malların insan açısından önemi ise gördükleri hizmettir. Bu nedenle mal 

kavramı, hizmet kavramını da içermektedir (Karakütük, 2007). Ayrıca üretim 

ile imalat kavramları birbirine benzetilmekte olup; mal, insan gereksinimlerini 

doğrudan veya dolaylı yollarla gideren maddi nesnelerken imalat ise sadece 

bir malın sayısını ya da yararını arttırma çabasıdır. Ayrıca üretim, mal veya 

hizmet üreten bir işletmenin üç temel etkinliğinden biridir (Kobu, 1994).  

Malların gereksinimleri karşılama özelliğine yarar denilir. Üretim aynı 

zamanda bir yarar yaratma etkinliği olduğuna göre; yarar bir malın miktarını 

arttırmak biçiminde yapılabileceği gibi, varolan bir malın yararını ve değerini 

arttırmak biçiminde de yapılabilir. Varolan bir malın yararı, her şeyden önce 

biçim yararı oluşturularak arttırılabilir (Ünsal, 2011, 8).  

Mal ve hizmetlerin yararları ve miktarını değiştirmek anlamına gelen 

üretim; 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hizmet
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o Ürünün biçiminin değiştirerek ürüne değer katılması: Ürünün 

biçiminin değiştirilerek insanların gereksinimlerine daha iyi hizmet 

etmesini sağlayarak ürüne değer katılabilir.  

o Ürünün yerini değiştirerek ürüne değer katılması: Ürünün çok 

bulunduğu veya üretildiği yerden az bulunduğu yerlere veya 

onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer 

kazandırılabilir.  

o Ürünün zamanını değiştirerek ürüne değer kazandırılması: Ürünler 

üretildikleri anda hemen tüketilemeyebilirler, ürünlerden gereksinim 

duyulduğu anda yararlanabilmesi için saklanmaları (stok) da ürüne 

değer katar. 

o Ürünün mülkiyetini değiştirerek ürüne değer kazandırılması: 

Üretilmiş ürünlerin onlara en fazla gereksinim duyanların 

mülkiyetine geçmesine aracılık edilerek de ürüne değer 

kazandırılabilir  

o Hizmete ilişkin yararı artırarak değer kazandırılması: Devlet veya 

özel sektörde çalışan birisinin yapmış olduğu iş karşılığında bir 

yarar oluşturmasıdır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, 261). 

Örneğin undan ekmek yapılarak malın şekil yararı arttırılabilir. Bununla 

birlikte varolan bir malın yararını, bir yerden bir yere taşınması ile mekân 

yararı yaratarak da arttırmak olanaklıdır. Örneğin belirli bir miktar elmanın 

yararını, o elmanın üretildiği yerden daha az bulunduğu bir yere (Örneğin 

Amasya’dan Ankara’ya) getirerek arttırmak olanaklıdır. Varolan bir malın 

yararını arttırmanın bir diğer yolu da zaman yararı yaratmaktır.  Örneğin 

çiftçiler tarafından üretilen belirli miktardaki armudun yararını, armudu kış 

aylarında satışa çıkarmak üzere soğuk hava depolarında saklamasıyla 

arttırmak olanaklıdır. Söz edildiği gibi üretim, hem bir malın oluşturulmasını 

hem de o mala yönelik her türlü ticari etkinlikleri kapsamaktadır. Kısaca 

belirtmek gerekirse üretim, ürünün şeklini, yerini, zamanını ve mülkiyetini 

değiştirerek sağlanabilir (Ünsal, 2011,  8).  

Üretimle ile ilgili gerekli eğitsel nitelikler, geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de eğitimin çeşitli düzeylerinde (ilköğretim, ortaöğretim, 
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yükseköğretim vb gibi) genel eğitimin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak 

(çalışma yaşamının nitelikleri, üretim süreçleri, teknikleri, araç ve gereçlerinin 

tanıtılması gibi) öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır (Alkan, Doğan ve 

Sezgin, 2001, 241; Doğan, 1983, 241). İlköğretimin amaçları arasında üretim 

ile ilgili gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması yer 

almaktadır. Bu öğrencileri üretken kılma ve üretimle ilgili bilgi ve beceriler 

ilköğretimde, ağırlıklı olarak iş eğitimi kapsamında ve daha önce sözü edilen 

diğer derslerdeki üretim temaları ile öğrencilere kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. 

Üretim etkinliklerinin öğretimi olarak nitelendirebileceğimiz iş eğitiminin 

veya işin eğitim değeri özellikle 19. yüzyıl batı dünyası eğitim kurumlarında 

yaygınlaşmıştır. Bu dönemde Avrupa ve Amerika’da kurulan okullar başlıca 

iki temel amaca yönelmişlerdir. Bunlar, ilköğretim düzeyinde, iş (teknoloji) 

eğitimi aracılığı ile bireylerin yeteneklerini geliştirmek ve örgün eğitimin 

ortaöğretim düzeyinde, bireyleri bir mesleğe yönelik yetiştirmektir (Doğan, 

1983). İş kavramının okullara girmesi ile yeni eğitim alanları ortaya çıkmıştır. 

İlköğretimde sürdürülen iş (teknoloji) eğitimi, bireyleri bir meslek için 

hazırlayan mesleki ve teknik öğretimden ve çıraklık eğitimden farklıdır. Ayrıca 

ilköğretimde iş eğitimi genel kültürün bir parçası olarak iş yaşamının 

özelliklerini tanıtmayı amaçlamaktadır (Koç, 1995, 136). 

Ülkemizde ilk olarak meşrutiyet döneminde, işin, bir eğitim aracı olarak 

okullara girmeye başladığı görülmektedir. İş eğitimi, 1909’dan sonra, 

İstanbul’da bulunan öğretmen okulunda “El İşi” adı altında okutulmaya 

başlanmıştır. Meşrutiyetten bu yana, ilkokullar için geliştirilen bütün 

programlarda zihinsel beceri yanında el becerisini de içeren derslere yer 

verildiği görülmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca uygulamaya yönelik bazı 

derslere de okullarda yer verildiği görülmektedir (Coşkuner, 2006, 10). İş 

kavramının eğitim sistemimize girdiği tarihten bugüne kadar; tarım dersleri, 

teknik dersler, iş bilgisi, resim-iş, sanat ve iş eğitimi, seçmeli dersler, iş ve 

teknik eğitimi, tarım, ev ekonomisi, işletme ve ticaret ve teknoloji ve tasarım 

gibi ders başlıkları altında eğitim programlarında yer almıştır (Koç, 1995, 

138). 
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İlköğretim düzeyi için iş eğitimi, bilgilerin uygulanmasını temel alan bir 

genel eğitim olarak değerlendirilmektedir. İş eğitiminin temel üretim süreçleri 

ve becerilerini kapsadığı vurgulanmaktadır. Burada amaç, öğrenciyi hem 

yaşama hazırlama hem de üst öğretim için uygun programlara yöneltmektir 

(Uluğ, 2000, 6). 

Doğan ve  Şahinkesen (1987, 7-8) iş eğitiminin amaçlarının aşağıdaki 

gibi sıralamışlardır: 

o Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarma ve onları istek ve 

ilgileri yönünde geliştirme. 

o Öğrencilerin başkalarıyla iyi ilişkiler kuran ve işbirliği içinde 

çalışabilen, sorumluluk almayı bilen yurttaşlar olarak yetişmelerini 

sağlama. 

o Öğrencilerin çevreleri ile etkileşim içinde olan ve çevrelerine uyum 

sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerine yardım etme. 

o Öğrencilerde kişisel ve toplumsal sorunların çözümünde bilimsel 

ilkeleri uygulayabilme alışkanlığı kazandırma. 

o Öğrencilere sağlıklı yaşama, evde ve okulda güvenlik kurallarına 

uyma alışkanlığı kazandırma. 

o Öğrencilerin el ile düşünsel çalışmayı birleştirerek çok yönlü 

yetişmelerini sağlama. 

o Öğrencilere el ile çalışmanın onur ve zevkini kazandırma, onlarda 

teknolojiye karşı olumlu tutumlar geliştirme, onların işin değerini ve 

kutsallığını anlamalarına yardım etme. 

o Öğrencilerde araç ve gereç kullanarak planlı çalışma alışkanlığı 

geliştirme. 

o Öğrencilerde zevk ve ölçü anlayışını geliştirme. 

o Ürün ve hizmet üretmeyi bir araç olarak kullanarak, öğrencilerin 

hayal ve yaratıcılık gücünü artırma. 

o Öğrencilere, düşüncelerini teknolojinin kullandığı çizgi ve simgelerle 

açıklayabilme yeterliliği kazandırma. 

o Öğrencilerde sorumluluk alma, plan yapma, bağımsız ve takım 

olarak çalışma ve proje geliştirme yeterliği geliştirme 
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o Öğrencilerin gelecekteki mesleklerini seçmede yardım edecek 

temel bilgi ve verileri bulma ve yorumlama yeterliğini geliştirme ve 

çevredeki iş alanları ile olanaklarını tanımalarına fırsat verme. 

o Öğrencilerin genel nitelikteki el becerilerini geliştirme. 

o Öğrencilerde maliyet ve hesaplama kavramını geliştirme, 

malzemeden, zamandan ve enerjiden artırma alışkanlığı 

kazandırma. 

o Öğrencilerin teknolojik gelişmelerin birey ve toplum üzerindeki 

etkilerini bilmelerine yardım etme ve onlarda teknoloji kültürünü 

geliştirme. 

o Öğrencilerin iyi birer tüketici olarak yetişmelerine yardım etme. 

İş eğitiminin temel amacı, öğrencilerin problem çözme niteliğindeki 

eğitim etkinlikleri ile karşı karşıya getirmek; onları teknoloji ve sanayinin temel 

etmen olduğu bir topluma daha iyi bir biçimde hazırlanmalarını sağlamaktır 

(Koç, 1995, 139). Başla bir deyişler iş eğitiminin amacı, bireylere üretim 

kültürünü vererek üretici nitelikleri kazandırmaktır. Üretimin istediği insan, 

tasarım gücü yüksek olan, tasarladığını araç yapmaya ve ürün üretmeye 

dönüştürüp uygulayabilen, ürünü başkalarının sömürüsünden kurtarıp 

değerine satabilen, elde ettiği değeri korumasını bilen ve tutumlu insandır. 

Toplumsal eğitim kurumu, bu nitelikteki insanı ne denli çok sayıda yetiştirirse, 

ülkenin ekonomisine o kadar çok hizmet eder (Başaran, 2008).  

Bilim ve teknoloji, her alanda insan yaşamını ve toplumun sosyo-

ekonomik yapısını etkilemekte; pek çok konuda yanıltısı daha az, yeterli ve 

nitelikli bilgiye olan gereksinim giderek artmaktadır (Ersoy, 1997). Bilgiyi 

üretim gücüne dönüştürerek teknolojiyi üretmek, yeni teknolojilerle daha hızlı 

ve sanayi ağırlıklı üretim yapmak, yurttaşların beslenmelerini sağlayacak 

tarımsal üretimi artırmak, yurttaşlara ulaşım, iletişim, barınma gibi hizmetleri 

sağlayacak üretimi artırmak, ulusun eğitim kurumundan yardım beklediği 

sorunlardır (Başaran, 2008, 54). 

Teknoloji günümüzün en önemli ve etkili etmenlerinden biridir. 

Teknolojinin etkilerini her kıtada ve her toplumun her kesiminde görmek 

olanaklıdır. Teknoloji kişinin özel yetenekleri, üretici gücü ve takım 

kullanmadaki ustalığı sayesinde geliştirilmiştir. İlköğretimde teknoloji eğitimi 
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temel üretim süreçlerinin ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. 

Özellikle bir meslek veya teknik eğitim değil, örgün eğitimin vazgeçilmez bir 

parçasıdır (Togay, Sayın ve Keskin, 2002). 

İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla 

geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümüne teknoloji 

denilmektedir. Teknoloji aynı zamanda bilgiyi üretim gücüne dönüştürmektir. 

Alkan’a (2005) göre ise teknoloji bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki 

sorunlara uygulanması olarak tanımlamaktadır. Teknoloji ve eğitim, insan 

yaşamının daha etken duruma getirilmesinde önemli işlevi olan iki temel 

öğedir. Her iki etmen de insanın doğal ve toplumsal çevresine egemen olma 

yönünde gösterdiği çabalarda başvurduğu iki temel araç olmuştur. Eğitim, 

insanın doğuştan kazandığı gizilgüçlerin ve yeteneklerin açığa çıkarılmasına, 

onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı ve yapıcı bir varlık olarak gelişip 

büyümesine hizmet etmiştir. Teknoloji ise insanoğlunun eğitim yoluyla 

kazandığı bilgi ve becerilerden daha etken, daha verimli biçimde 

yararlanabilmesinde onları daha sistemli ve bilinçli olarak uygulayabilmesinde 

yardımcı olmuştur (Alkan, 2005).  

Bu konuda başka bir görüşe göre de teknoloji eğitiminin amacı 

şunlardır (Doğan, 1983, 74-76):  

o Bireyleri teknoloji okuryazarı yapmak,  

o Ürün tasarlama, üretme ve pazarlama yeterlilikleri kazandırmak,  

o Teknoloji kültürü geliştirmek,  

o Bireysel ilgi ve yetenekleri ortaya çıkarmak,  

o Öğrencilere teknolojik ürün ve hizmetleri seçme, satın alma ve 

kullanma yeterliği kazandırmak,  

o Öğrencilere çalışma hayatını ve meslekleri tanıtmak, 

o Öğrencilere mesleki eğitime hazırlık niteliğinde genel bilgi, beceri ve 

tutumlar kazandırmak olarak sıralanmıştır.  

Teknoloji eğitimi yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek üzere 

çok geniş bir konu alanı ile ilgilenmektedir. Bilindiği gibi eğitim etkinliklerinin 

kalbi öğretme-öğrenme süreçleridir (Alkan, 2005, 85). Bu nedenle süreçlerde 

ne öğretilecek? Sorusunun karşılığının çok iyi belirlenmesi ve uygulanarak 
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değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknolojik yenilikler, mesleklerin çeşitliliği, 

üretim ve iletişim sistemlerindeki değişiklikler nedeniyle teknoloji eğitiminin 

ilgi alanı da genişlemektedir (Şenel ve Erden, 1996, 86). 

Teknoloji eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri arasında sorun 

çözme, projeye dayalı öğretim ve işbirliğine dayalı öğretim başta gelmektedir. 

Bu öğretim yöntemlerini uygularken öğrenciler, sorunları tanımlamakta, 

alternatif çözüm yolları üretmekte, en uygun çözüm yolunu seçmekte, seçilen 

çözüm yolunu soruna uygulayarak çözüm hakkında bir yargıya 

varmaktadırlar (Gülercan, 2007, 20). Ürünleri tasarlamakta, üretmekte ve 

pazarlamaktadır. Öğrenciler bütün bunları yaparken birbirleriyle işbirliği 

yapmakta takım halinde çalışmakta gereksinim duyduğu bilgileri toplamakta, 

yaptıkları çalışmaları raporlaştırmakta ve sunmaktadırlar. Bir karara 

varmadan önce konuyu ayrıntılı biçimde tartışmaktadır. Bu uygulamalarda 

öğrenci öğretime tasarlayarak, yaparak, çözümleyerek, eleştirerek, 

sorgulayarak, analiz, sentez ve değerlendirme yaparak aktif olarak 

katılmaktadır (Mahiroğlu ve Karaağaçlı, 2005). 

Gelecek kuşakları, üretken kılmak ve üretimle ilgili gerekli bilgi, beceri 

ve tutumu kazandırmak ilköğretimin önemli hedef ve amaçları arasında yer 

almaktadır. Üretim ile ilgili eğitsel nitelikleri kazanan bireyler, işgücü 

piyasalarında yer edinmek için hem üretkenliklerini kanıtlamış hem de 

üretken niteliklerini artırmanın önemini kavramış olurlar. Üretim süreçlerinde 

kullanılan nitelikli insangücünün işin verimliliğini artırdığı, işgücü başına 

sermaye kullanımını ve kalitesini artırdığı bilinmektedir. Eğitim süresince 

bireylerin üretimle ilgili edindikleri bilgi, beceri ve yetenekler diğer bir deyişle 

“İnsan Kaynağı”nın niteliğini geliştirme süreçleri ekonomide işgücü 

üretkenliğinin de artışına neden olmaktadır.  

 

Tüketim ve Tüketim Bilincine Sahip Birey 

Tüketim en genel anlamda gereksinimlerin doğrudan doğruya 

karşılanması amacıyla mal ve hizmetlerin kullanılmasıdır. Eymür’e (1995, 35) 

göre tüketim etkinliği, gereksinimlerin doyumu için mal ve hizmetlerin 

kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi 
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tüketim; ekmek, gömlek ve buzdolabı, telefon gibi gereksinimleri doğrudan 

doğruya karşılamak amacıyla ekonomik varlıkların harcanması ve 

kullanılması anlamında tüketim mallarına yönelik bir kavramdır (Ünsal ve 

TDK, 2011). İnsanlar yaşamlarını sürdürmek, istedikleri yaşam ölçünlerine 

ulaşmak ve gereksinimlerinin karşılanması için mal ve hizmetleri kullanırlar 

diğer bir deyişle tüketim etkinliğinde bulunmaktadırlar. 

Yaşamın ve dolayısıyla toplumun sürekliliğini sağlamak için bireyler, 

en azından temel gereksinimlerini karşılamak, yani tüketim yapmak 

zorundadır. Kişilerin tüketim için verdikleri kararlar, içinde bulunduğu toplumu 

olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle tüketici olarak birey, 

tüketim kararlarını alırken, bu kararların kendilerine yükledikleri 

sorumlulukların ve kullandıkları kaynakların sınırlı olabileceğinin farkında 

olmalıdırlar (Yener, 1990, 20). Tüm toplumlardaki ekonomik etkinliklerin 

amacı, gereksinimlerin ve isteklerin tatmini için tüketimi ve böylece gönenç 

düzeyini zaman içinde kararlı ve sürekli bir biçimde arttırmaktır. Ancak 

gelecekteki üretimin ve buna bağlı olarak tüketimin arttırılması, yani 

fabrikaların kurulmasını ve dolayısıyla da bugünkü üretimin bir kısmının 

hemen tüketilmeyip tasarruf edilerek hemen yatırıma dönüştürülmesini 

gerektirir (Ünsal, 2011, 8). İnsan, kendi biyolojik türünün sürekliliği için 

varolan gereksinimlerini karşılarken gelecek kuşaklara bırakılacak 

kaynakların miktar ve biçimini etkilemeden karşılayabilmesi gerekir. 

Bilinçli tüketim, alanyazında sürdürülebilir tüketim, sorumlu tüketim gibi 

farklı tanımlara sıkça rastlanmakla birlikte bu tanımların hepsinin aslında aynı 

kavramı ifade ettikleri görülmektedir (Bayraktar, 2001, 51). Bilinçli tüketim için 

kaynakları yerinde ve gereğince kullanmak ve yeni kuşakların tüketici 

davranışlarını belirleyen etmenleri doğru çözümlemek gerekir. Çünkü varolan 

tüketim davranışları insanın doğal çevre ile uyum içinde yaşamadığını 

göstermektedir (Hayta, 2009, 71). Bu durumda toplumsal eğitim kurumuna 

bazı görev ve sorumluluklar yüklemektedir.  

Okul, çocukluk ve gençlik dönemi boyunca bireyler için önemli bir 

toplumsallaşma alanı olarak değerlendirilebilir. Odabaşı ve Barış’a (2002) 

göre, tüketicinin toplumsallaşması tüketici olma sürecini belirtmektedir. 

Çünkü birey çevresindekileri izleyerek, gözlemleyerek tüketimle ilgili sorunları 
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nasıl çözebileceğini öğrenmekte ve bu çözümleri kararlarına ve 

davranışlarına yansıtmaktadır.  

Babaoğul ve Altıok’a (2010, 13) göre, çocukların tüketici olmayı 

öğrenme süreci olarak isimlendirilen “tüketici toplumsallaşması” dört 

yaşından önce başlayıp yaşam boyu sürmektedir. Dört-beş yaşlarında çocuk 

tüketici rolünü deneme aşamasında olup, beş-altı yaşlarındaki çocuk tüketici 

olarak ilk kez özerk olarak alışveriş yapabilmektedir. 7-12 yaş aralığında 

tüketici olarak birey, düzenli ve daha sık alışveriş yapmakta, tüketimi bir 

görev veya bir ayrıcalık olarak değil, aynı yaş grubundaki veya kendisinden 

büyük olanların olağan davranışı olarak algılamaktadır. 12-15 yaşlarında ise 

tüketici olarak toplumdaki yerlerini almaktadırlar (McNeal, 1992, 26; Özgen 

ve Gönen, 1995). 

Toplumsal bir kurum olarak okulların bireylere öncelikle iyi birer yurttaş 

olma yeterliği kazandırması beklenmektedir. Bunun ile birlikte, daha önce söz 

edildiği gibi bireyleri ekonomik yeterliğe ulaştırmak için gerekli bilgi, beceri, 

tutumları kazandırarak bireyleri, yetişkinliğe diğer bir deyişle geleceğe 

hazırlaması gerekir. Bu nedenle okulların yeni kuşaklara tüketime ilişkin 

yeterlikleri kazandırması, bunları kazandırırken de toplumun gereksinimlerini 

ve amaçları göz önüne bir alan yaklaşım içinde olmalıdır (Özgen, 1995). 

Okullarda verilen bilinçli tüketim temalı eğitim, yurttaşlara haklarının ve 

sorumluluklarının bilincinde olan, mallar ve hizmetler arasında bilinçli bir 

seçim yapma yeteneğine sahip, iyiyi kötüden ayıran tüketiciler olarak hareket 

etmelerini sağlayacak alt yapının kazandırılması sürecini ifade eder 

(Çavuşoğlu, 2006). Bu anlamda bireyler, özellikle tüketici olarak haklarını 

aramasını bilme konusunda bilgilendirilmeli, eğitilmelidirler. 

Okul, içinde bulunduğu toplumu ayna gibi yansıtır. Bu yansımalardan 

yola çıkarak toplum hakkında bilgi sahibi olmak olanaklıdır. Okul toplumsal 

yaşamdan soyutlanamayacağı için yaşamın neredeyse her alanında bulunan 

tüketim olgusu eğitsel süreçleri de etkilemektedir (Çavuşoğlu, 2006). Örgün 

eğitim kurumları, bilinçli tüketim konusunda bireylerin toplumsallaştırıldığı, 

gerekli alışkanlık ve bilgilerin öğrencilere kazandırıldığı önemli bir alandır. Bu 

bakımdan tüketim olgusunun öğrenciler nasıl tarafından nasıl algılandığı, 

yeni kuşakların bilinçli tüketimin konusunda toplumsal beklentileri karşılayıp 



34 
 

 
 

karşılamadığı konusunda doğru çözümlemeler yaparak gerekli 

bilinçlendirmenin yapılması gerekir. Bu anlamda okullarda yapılan tüketici 

eğitimi,  bireyin ekonomik etkinliklerini yönlendirme, gereksinimlerini giderme 

ve pazarı etkileme gücünü çoklaştırmayı hedef alan eğitim ve bilgilendirme 

yatırımı olarak tanımlanabilir (Babaoğul ve Altıok, 2010, 5).  

Toplumu oluşturan bireyler, biçimsel eğitim örgütü olan okul yoluyla 

bilinçli bir tüketici olarak toplumsallaşırken; bu toplumsallaşma sürecinde 

okulun yanı sıra, öğrencilerin iletişim içinde bulunduğu diğer kişiler (aile, 

yakın çevre ve sınıf arkadaşları gibi) de biçimsel olmayan süreçler yoluyla 

etkide bulunmaktadır. Eğitim yoluyla bilinçli tüketici rolü çocuğa 

kazandırılırken eğiticiler ile çocuk veya çocuk ile sınıf arkadaşları arasındaki 

biçimsel olmayan iletişim çocuğun tüketici olarak toplumsallaşmasına etkide 

bulunur (Babaoğul ve Altıok, 2007). Tüketici eğitimi bireyi ekonomik bir aktör 

olarak yalnızca tüketici değil, içinde bulunduğu toplumla vatandaşlık bağı ile 

bağlı, diğer ekonomik, politik ve toplumsal roller için de eğitilmesini 

içermelidir.  

Dursun’a  (1993, 173) göre çocuk ailesiyle harcadığı zamandan çok 

daha fazla bir zamanı okulda öğretmenleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla 

geçirmektedir. Okullarda ekonomik kültürle ilgili olarak verilen giriş 

niteliğindeki bilgiler, çocukların tüketicilik ile ilgili becerileri ve davranışları 

edinmelerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. Günümüzde istendik 

tüketici davranışlarının edinilmesi için verilen tüketici eğitiminin içeriği daha 

çok toplumsal sorumluluk yaklaşımı temel alınarak belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Tüketim etkinliğinde bulunan bireylerde, Hellman’a (1991, 7) 

göre tüketici bilincinin oluşturulması beş farklı açıdan değerlendirilmektedir: 

1. Farkındalık Oluşturma: Tüketiciler gereksinimleri ile isteklerini 

birbirinden ayırt edebilmeyi öğrenmeli ve mal ve hizmetlerin niteliği, 

uygunluğu ve fiyatlar hakkında bilgilendirilmelidirler. 

2. Etki-Tepki: Tüketiciler eğitim sonrasında öğrendikleri bilgilerin 

güvenilir olduğunu gündelik yaşamlarında da uygulanabilirliğini 

görmelidirler. 
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3. Toplumsal Sorumluluk: Tüketiciler kendi davranışlarının toplumun 

diğer bireyleri üzerindeki etkisini de düşünerek duyarlı davranmaya 

yönlendirilmelidirler. 

4. Ekolojik Sorumluluk: Tüketiciler satın alma kararlarının doğal 

çevreye ve bilinçsiz tüketim seçimlerinin sonuçlarının bir biçimde 

dünyayı yok ettiklerinin farkında olmalıdırlar. 

5. Dayanışma: Örgütlü tüketici hareketleri, toplumdaki diğer grupların 

da katılımıyla daha etkili olabilmektedir. Tüketiciler, büyük bir kitle 

olarak daha örgütlü hareket etmelerinin öncekine göre çok daha 

etkili olacağının bilincini taşımalıdırlar. 

Bu yaklaşım sayesinde tüketici olarak bireylerde; alışveriş üzerinde 

eleştirel düşünebilen ve eleştiri yapabilen, çözümleme yeteneklerini 

kullanabilen, gereksinimlerini giderirken topluma ve fiziksel çevreye olan 

etkilerini de görebilecek kadar tüketim bilinci oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Ancak bu bilincin kazandırılması sayesinde tüketicinin satın alma kararında, 

bir ürünü incelerken sağlıklı olması, ekonomik olması, ürün güvenliği, yasal 

ve çevresel açıdan uygunluk taşıması ve toplumsal maliyetini de 

değerlendirebilmesi olanaklı olabilmektedir (Babaoğul ve Altıok, 2010, 79). 

Yine Hellman’a (1991, 7) göre, tüketici bilincinin oluşturulmasında 8 

temel tüketici hakkı da önem taşımaktadır: 

1. Temel gereksinimlerin giderilmesi hakkı 

2. Güvenlik hakkı 

3. Bilgi edinme hakkı 

4. Seçme hakkı 

5. Temsil edilme hakkı 

6. Zararlarının ödenmesi hakkı 

7. Eğitilme hakkı 

8. Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı. 

Yeni ilköğretim programlarında farklı ders içeriklerinde yer alan üretim 

ve tüketim teması, bilinçli tüketici olma konusunu da içermektedir. 
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Ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerin kazandırılmasıyla ilişkili bu tema, sarmal 

eğitim programları kapsamında, Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, 

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi gibi farklı derslerde, tüketim bilinci ve 

tüketici haklarının korunması konuları içermektedir. Ayrıca tüketici haklarının 

nasıl korunacağı ve tüketici olarak örgütlenme konularına da yer verilmiştir. 

Çocuklara tüketim bilincini kazandırmak amacıyla okullarda; bilinçli tüketici 

kulübü gibi eğitsel kulüpler kurulmakta, bu kapsamda okullarda öğrencileri 

eğitici ve bilgilendirici afiş, bildiri ve panolar hazırlanmaktadır. Özellikle 15 

Mart Dünya Tüketiciler Günü ve 14 Ekim Standartlar haftasında okullarda 

farklı etkinlikler yapmaktadırlar.  

Günümüzde çocuklar sadece harçlıklarını ve yaptıkları harcamaları 

değil aynı zamanda ailenin satın alma kararlarını ve harcamalarını da olumlu 

veya olumsuz yönde yönlendirdikleri bilinmektedir (Odabaşı ve Barış, 2002, 

71). Çocukların okula başlamaları ile birlikte, satın alma konusunda görece 

özerkliğe kavuşarak harçlıklarını istedikleri gibi değerlendirebilmektedirler. 

Özellikle ilköğretim çağı 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, bir bölümü son 

çocukluk dönemlerini yaşamakta olup birçok ürün ve ürünlere yönelik yapılan 

reklamdan kolayca etkilenebilmektedirler (Hayta, 2009, 79). Bu anlamda 

verilen tüketici eğitimi çocuğa okul öncesinden başlayarak aile içinde ve 

biçimsel eğitim süresince de okulda doğru tüketim davranışlarının 

kazandırılmasının gereğini ve önemini ortaya koymaktadır.  

Çocuğun, başta ailesi, birincil çevresi, medya ve iletişim araçları, sınıf 

arkadaşları ve okul kısaca içinde yaşadığı toplumsal çevre ile doğrudan veya 

dolaylı olarak kurulduğu iletişimler, tüketim davranışlarını edinmesinde 

önemli bir yere sahiptir. Çocuğun tüketim davranışlarının şekillenmesinde 

ailenin doğrudan etkileri; tüketimle ilgili bilgileri edinme, inanç, norm ve 

kültürel kalıplarının oluşumunu içermektedir. Bu oluşum gerek sözlü 

ifadelerle gerekse örnek davranışlarla gelişebilmektedir (Moschis, 1985, 

911). Bu nedenle çocuğun, ekonomik kararların verilmesinde gerekli davranış 

ve değerleri öğrenebilmesi için ailede verilen kararlara katılımının sağlanması 

ve tüketim ürünlerini satın alırken karar aşamalarında ona yeterli özgürlüğün 

tanınması gerekmektedir (Hayta, 2009, 78). Ayrıca tüketici eğitimi veya diğer 

bir deyişle tüketim bilinci, ne kadar küçük yaşta çocuklara kazandırılırsa ileriki 
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dönemlerde de tüketici sorunlarının aşılmasının o derece kolay olacağı 

düşünülmektedir.  

Hekimci’ye (2006, 2) göre bilinçli tüketici; tüketici olarak örgütlü olan, 

bir mal veya hizmeti satın alırken ondan en çok yarar sağlamayı amaçlayan, 

gerçek gereksinimlerini göz önünde tutan, planlı ve belgeli alışveriş yapan, 

alışverişin nesnesi değil öznesi olduğunun bilincinde olan, niteliği, ölçünü 

yüksek, sağlıklı, güvenli, çevreci ürünü seçme olgunluğunu taşıyan, tüm 

bunlarla birlikte bütçesine en uygun ürünü seçip tutumluluğa önem veren ve 

aynı zamanda niteliği denetleyen, benzerleri arasında yerli ürünleri seçen, 

dolayısıyla, giderek ekonomiyi verimliliğe yöneltecek olan yadsınmaz bir 

sosyo-ekonomik etmendir. Tüketici Hakları Derneği’ne (1998, 10) göre 

tüketicinin sahip olması gereken özellikleri sıralamak gerekirse;  

o Mal ve hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan,  

o Satın alacağı mal ve hizmetlerin nitelikli, güvenli, ucuz ve sağlıklı 

olması konusunda araştırmada bulunan,  

o Firmaları karşılaştırırken güvenirliliği ön planda tutan,  

o Tüketici olarak haklarını bilen, sahip çıkan ve savunan,  

o Çevreye karşı duyarlı olan, yurdumuzun ve dünyanın her köşesini 

kendi evi gibi düşünen,  

o Medyanın ve reklamların etkisinde kalarak yanlış davranış 

göstermeyen,  

o Tüketimin nesnesi değil, öznesi olduğunu düşünen,  

o Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunması konusunun, tüketici 

birliği örgütlenmeleriyle sağlanabileceğine inanan kişi bilinçli 

tüketicidir.  

Tüketim bilinci, iyi bir tüketicinin bilmesi ve uyması gereken kuralları ve 

ortamı oluşturma olgusudur. İyi bir tüketici, bilinçli hareket eden bireydir ve 

satın almada, aldığı ürünü kullanmada ve kullanma sonrasında 

gereksinimler, olanaklar ve çevre koruma kaygıları arasında en uygun ve 

akılcı dengeyi kurabilen insandır. Alışveriş için gerekli bilgileri edinen, 

kendisine ulaşan bilgi ve iletileri akılcı biçimde değerlendiren ve en uygun 

kararı veren kişiler bilinçli tüketicilerdir (Arıkan ve Odabaşı, 1992, 124). 
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Girişimcilik ve Girişimci Birey 

Türk Dil Kurumu’nun (2011) Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “Girişimcilik”, 

emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim 

etmeni olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm riskinin üstlenilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Girişimci ise yine emek, sermaye ve doğal 

kaynaklar olarak belirtilen üretim etmenlerini, başkalarının gereksinimlerini 

karşılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere uygun biçimde birleştiren 

kimsedir. Yirminci yüzyılda ortaya çıkan girişimcilik kuramına göre girişimci, 

risk alarak yenilik yapan kişidir. Girişimci, fırsatları gözleyen ve onları 

bulduğunda her türlü risk alarak gerçekleştirmeye çalışandır  (Çetindamar, 

2002). Yeni bir iş fikriyle işini kuran, yönlendiren, iş ile ilgili geleceğe yönelik 

kararlar alan ve yürüten kişi girişimci olarak tanımlanabilir.  

Girişimci, fırsatları sezen ve elde eden, bu fırsatları uygulanabilir ve 

pazarlanabilir düşünceler durumuna getiren; buna zamanı, çabası ve 

yetenekleri ile değer ekleyen, bunun için piyasadaki riskleri üstlenen ve bu 

çabalardan gelecek kazancı sezebilen gelişimci ve yenilikçi kişidir (TÜGİAD, 

1993, 3). Üretim etmenlerinin en önemlisi olan olarak görülen girişimci, 

kar/zarar riskini üstlenip, ürün ve hizmet üretmek veya pazarlamak amacıyla 

sermayesini yatırıma dönüştürür (Tutar ve Küçük, 2003, 25-28). İşini kurma 

isteklendirmesine sahip bir girişimci için başarının anahtarı potansiyeli yüksek 

bir iş düşüncesine sahip olmasından geçer. Littunen’e (2000, 298) göre 

girişimcilerin kendi işini kurma kararını vermelerindeki en önemli nedenler: 

o Kendisinin patronu olma, başkalarından emir almadan çalışma 

isteği, 

o Geleceğini şekillendirme isteği, 

o İşini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin azlığı, 

o Bağımsız veya esnek bir iş ortamında çalışma isteği, 

o Tinsel doyum sağlama isteği, 

o İş fırsatlarını değerlendirme isteğidir. 

Girişimcilik tanımlamalarda, girişimci bireylerin ortak bireysel özellikleri 

ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır (Tutar ve Küçük, 2003, 163). Erdoğmuş 
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(2000, 95) girişimci bireylerle ilgili en çok üzerinde durulan özellikleri; 

başarma gereksinimi ve risk almak olarak belirtirken Çelik ve Akgemci, 

(2007,  19)  öngörü yeteneği, çözümleme yapabilme yeteneği, çabuk karar 

verebilme, özgüvene sahip olma, güven verebilme ve akılcılık gibi niteliklerin 

girişimci olan kişilerde ön plana çıkan özellikler olduğunu belirtmektedirler.  

Karadeniz’e (2010, 43) göre, girişimcilik eğitimi ile girişimcilik 

etkinlikleri arasında olumlu bir ilişki olduğu ve bu nedenle girişimciliğin 

gelişiminde en önemli etmenlerinden birinin de bu konuda verilen eğitimlerin 

yaygınlaştırılması ve bireylerin girişimcilik özelliklerinin eğitim yolu ile 

geliştirilmek istenmesidir. 

Girişimcilik eğitiminin, Amerika’da ilk olarak 1947 yılında Harvard 

Business School’da verildiği bilinmektedir. Girişimcilik ile ilgili akademik 

programlar ise 1960’lı yıllarda başlamış ve günümüze kadar genişleyerek 

süregelmiştir. Günümüzde girişimcilik eğitimine Amerika, Avrupa ve 

ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda da yer verildiği bilinmektedir 

(Yelkikalan, ve diğerleri, 2010, 54). İlköğretimde verilen girişimcilik temalı 

eğitimin amacını; bireylere yeni bir iş düşüncesi için esin kaynağı oluşturma, 

yeni işin bulunduğu sektörlerle ilgili gerekli bilgileri verme ve risk alabilmeleri 

için yüreklendirmek gibi girişimcilikle ilgili yukarıda sayılan diğer özelliklerin 

bireylere kazandırılması olarak özetlenebilir. 

 

Tutumlu Birey 

Türkçe sözlüklerde tasarruf kavramı en yalın biçimde, sahip olmak 

anlamında tanımlanmıştır. Tasarruf, herhangi bir şeyi dilediği biçimde 

kullanma hakkı, kullanım yetkisi, para veya başka bir şeyi ekonomik 

harcama, dikkatle kullanma, para biriktirme, idareli kullanma, tutumlu olma, 

harcamalarda savurganlıktan ve cimrilikten kaçınıp orta yolu seçme gibi 

anlamlara gelmektedir (Ayverdi, 2005, 3039).  Tasarruf yapmak ise 

genellikle; yatırım yapmak ve yapılması, paranın işletilmeden saklanması 

şeklinde kullanılmaktadır (Yeni Türk Ansiklopedisi, 1985). Ekonomi 

alanyazınında ise tasarruf, gelirin tüketime ayrılmayan bölümü olarak 

tanımlanmaktadır. Gelirinin tümünü tüketim amacıyla kullanmayan kimse, 
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dönem sonunda daha varsıl olacaktır (Üstünel, 1997). Tanımlardan belirtildiği 

gibi tasarruf, gelirin tüketime ayrılmayan bölümü, herhangi bir şeyi kullanma 

hakkı ve yetkisi anlamına geldiği gibi para biriktirme anlamına da 

gelmektedir.  

Ekonomistler, tasarruf kavramı ve tasarrufların oluşumuna ilişkin 

tarihsel süreç içinde farklı düşünceler ortaya koymuşlardır. Bu anlamda 

Klasik ekonomistler tasarrufu artan gelirden ayrılan kısım ya da azalan 

tüketim şeklinde tanımlamaktadır. Klasik ekonomistlere (Smith, Richardo, 

Maltus) göre sermaye birikimi tasarrufla artar, sermaye tutumlulukla artırılır 

ve savurganlık ve yanlış yönetimle azaltılır, tasarruf yatırıma eşittir. 

Dolayısıyla sermaye etmenlerindeki artış tasarruf etkinliğinin sonucu olarak 

gerçekleşmektedir. Smith, tasarrufu, gelirin tüketilmeyen ve çeşitli amaçlar 

için ayrılan kısmı veya ertelenmiş, geciktirilmiş bir tüketim olarak 

tanımlamaktadır (Karakaş, 1986). Marx (1997, 553) ise artı değerin sermaye 

olarak kullanılmasına ve tekrar sermayeye dönüştürülmesine, sermaye 

birikimi‖  diyerek; tasarrufu, sermaye birikimi kavramı ile birlikte artı değer 

olarak açıklamaya çalışmıştır. Artı değerin bir bölümünün gelir olarak 

kapitalistin tüketimine gideceğini ve diğer bölümünün sermaye olarak 

kullanılıp biriktirileceğini söylemektedir (Marx, 1997, 565).  

İnsanlar tasarruf ettiklerinde daha az tüketirler. Tüketimdeki azalma ise 

yatırımları özendirir. Yatırım miktarını toplumca tasarruf edilmiş tutarlar 

belirler. Toplumda tasarruflar artmadıkça yatırımlar yapılmaz (Kurul, 2002, 

60). Bir toplumda, tasarruf bilinci ve tutumlu olma niteliklerinin yeni kuşaklara 

kazandırılmak istenmesinin nedeni, toplumun geleceğe yönelik yatırımlar 

yapma gereksinimidir. Başaran’a  (2008, 36) göre, insanlar geçimini 

sağlamak için üretmek ve kıt kaynakları tutumlu kullanmak isterler. 

Gereksinimlerin karşılanabilmesi için insanlar, gelirleri ile giderler arasında 

denge kurabilmelidirler. İnsanlar, kazançlarını ve doğal varlıkları, 

savurganlığa yer vermeden kullanabilmeli ve bu nedenle tutumlu olma 

becerisini daha çocuk yaşlardan itibaren kazanmaları gerekir.  
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Meslekleri ve Ekonomi Kavramlarını Tanıyan Birey 

Meslek, geçimini sağlamak amacıyla yapılan iş, gidiş, tutulan yol, 

zanaat anlamında kullanılmaktadır (Doğan, 1990, 768). Kuzgun’a (2000, 3) 

göre ise meslek, insanlara yararlı mal veya hizmet üretmek ve karşılığında 

para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve 

becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür. 

Özgüven’e (2000, 151-152) göre, çocukların meslekleri keşfetme 

dönemi, okulöncesinden başlayarak altıncı yılda öncelikle mesleklerin 

farkında olmalarıyle başlar. Meslekleri keşfetme ise daha sonra ilköğretim 

yedi ve sekizinci yılları ile ortaöğretimin ilk yılını kapsamaktadır. Çocukların 

bu dönemde, mesleklerin ortak ve farklı nitelikleri üzerinde ayrıntılı bilgi sahibi 

olmaya ve bazı meslekleri benimsemeye başladıkları belirtilmektedir. 

İlköğretimde çocuklar, çevresindeki insanların farklı uğraşıları olduğunu daha 

sonra da kendileriyle diğer insanlar arasındaki ilgiler, yetenekler ve amaçlar 

yönünden farklılar ve benzerlikler olduğunu keşfederler. 

Kuzgun’a (2000, 165-167) göre, çocukların ilköğretim dönemi, genel 

gelişim dönemi (7-12) olan “hayal dönemi”, çocukların oyunlardan sıyrılarak 

bir işe mesleğe yönelme düşüncesine geçerler. İkinci olarak “deneme 

dönemi” 11 ve 12 yaşlarından 18 yaşına kadar devam eder ve çocuk güçlü 

ve zayıf yönlerini, mesleklerin niteliklerini, sağladığı olanakları tanır. Eğitimde 

ilköğretim dönemiyle çakışan bu iki dönemde çocuklar, mesleğe yönelme 

düşüncesiyle, meslekleri tanıma ve kendi bireysel özellikleriyle eşleştirme ve 

kendi ilgi ve yeteneklerini keşfedecekleri süreçleri yaşarlar. 

Çocukların ekonomi anlamında toplumsallaşmaları ekonomiyle ilgili 

kavramaları iyi tanımalarından geçer. Günlük yaşamda ekonomik olayların ve 

ekonomi biliminin karmaşıklığı, ekonominin insanlar tarafından anlaşılmasını 

güçleştirmektedir. Ancak bu insanların ekonomi bilimiyle hiç ilgilenmemesi 

anlamına gelmemelidir. Günümüzde herkesin tüketici, üretici, tasarruf sahibi, 

yatırımcı, çalışan ve işveren kimliklerini veya bu kimliklerden birkaçını birlikte 

taşıyarak ekonomi içinde yer aldığı bir gerçektir (Gerek ve Kurt, 2010).  

Doğan (1983, 2) ilköğretim okullarındaki iş eğitimi dersinin, öğrencileri 

hayata hazırlama, iş alanları ve meslekleri tanıtma, onların bir mesleği 
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seçmelerine yardım edebilecek temel bilgi ve beceriler kazandırma ve 

teknolojik yaşama uyum sağlama konularında eğittiğini belirtmektedir. 

İlköğretimde öğrencilere meslekleri tanıtmanın yanısıra ilk yıllardan itibaren 

temel ekonomi kavramları da öğretilmektedir. 

Bilindiği gibi ilköğretim öğrencileri, üretici olmaktan çok tüketici olarak 

pek çok ekonomik etkinliğin içinde bulunurlar. Aile yaşantısı içinde de 

çocuklar istem ve beklentileri doğrultusunda anne-babalarının onlara 

verdikleri tepkiler aracılığı ile doğrudan ekonomiye yönelik kavramları 

öğrenmeye başlarlar. Her ne kadar çocukların ekonomiyle ilgili kavramlara 

yönelik algıları farklı yazarlar tarafından farklı şekilde basamaklandırılmış 

olsa da bir çocuğun “kâr” kavramını anlaması 11 yaşına kadar açık değildir 

(Bayhan, Yükselen ve Kaysılı, 2007, 4). Ancak çocuklar ekonomi ile ilgili 

kavramları daha küçük yaşlarda düşünmeye başlamaktadırlar. Schug (1987) 

öğrencilerin olgunlaştıkça ekonomideki nedenselliği kavramaya başlayarak 

düşüncelerinde belirginleşeceğini, bu nedenle eğitim programcılarının bu 

gerçekleri dikkate alarak ekonomi kavramlarının öğretimini yapmaları 

gerektiğini belirtmektedir. İlköğretimden, meslekleri ve ekonomiyle ilgili temel 

kavramları tanıtarak öğrencilerin bir anlamda ekonomik yönden 

toplumsallaşmalarını sağlaması yönünde kendisine yüklenen görevleri 

başarılı bir biçimde yerine getirmesi beklenmektedir.  

 

İlgili Araştırmalar 

Yazıcıoğlu, Erdoğan ve Gölge’nin (2000) yaptığı araştırmanın amacı, 

ilköğretim okulları dört, beş, altı, yedi ve sekizinci sınıflarında verilmekte olan 

iş eğitimi dersinin durumunu ortaya koymak ve varolan sorunları belirleyerek 

uygulanabilir çözüm önerileri sunmak olarak belirlenmiştir. Araştırmada 

veriler, Türkiye’nin tamamını temsil edecek biçimde seçilen toplam 16 ilden, 

öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilere uygun olarak hazırlanan anket 

aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada, iş eğitimi dersiyle, öğrencileri özde 

yaşama hazırlamak ve varolan meslekleri tanıtmanın yanı sıra öğrencilerin 

ilgi, beceri ve yeteneklerini en iyi şekilde yapabilecekleri bir mesleğe 

yöneltmenin ancak konusunda yeterli öğretmenlerce (yetişmiş iş eğitimi 
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öğretmenlerince) yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İlköğretimin 

zorunlu sekiz yıl olmasıyla iş eğitimi dersinin daha çok önem kazandığı, 

dersin başarıya ulaşabilmesi ve dersten istenen yararın elde edilebilmesi için 

iş eğitimi dersinin atölye ortamında, aktif yöntemlerin kullanılarak işlenmesi 

gereği, bu anlamda okullarda elverişli atölye ortamlarının hazırlanması 

gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Gülercan’ın (2007) yaptığı araştırmanın amacı, İstanbul İli ilköğretim 

okullarında uygulanan iş eğitimi ders programında uygulanan eğitimin, 

öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında; ilköğretim okulu 

öğrencilerinin beşte dörtlük bölümü iş eğitimi derslerinin yararına 

inanmaktadırlar. Öğrencilere göre iş eğitimi derslerinin en olumlu yanı 

uygulamaya dayalı bir ders olması en olumsuz yanı ise malzeme bulma ve 

taşıma zorluğu olması olarak ortaya konmuştur. İlköğretim okulu 

öğrencilerine göre, iş eğitimi öğretmenleri paket üniteleri saptarken, 

öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini yeterince dikkate almamaktadır. İlköğretim 

okullarında iş eğitimi dersleri öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarında, 

zaman, malzeme ve enerji tasarrufu gibi alışkanlıkları kazandırabilmede, iş 

yaşamı ile meslekleri tanımalarında, mesleki ilgi ve yetenekleri tanımalarında, 

karşılaşılan sorunlara pratik çözümler getirebilmelerinde, bir iş yapmanın 

hazzını ve gururunu duyabilmelerinde zevk geliştirme etkisi sağlamasında ve 

yapılan işleri günlük hayatta kullanabilmelerinde etkili olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, araştırma sonuçları ilköğretim okulu öğrencilerinin yarıdan fazlasının 

iş eğitimi derslerinin teknolojik gelişmelerinin birey ve toplum üzerindeki 

etkisinin anlama durumunda yararlı olduğunu düşündüklerini orataya 

koymuştur. 

Yazıcıoğlu, Erdoğan, Şanlı, ve Celep’in (2008) araştırmasında, 

ülkemizde ve dünya’daki teknoloji eğitimi uygulamalarına bakılarak yeni 

oluşturulan “teknoloji ve tasarım dersinin öğretmenlerini” yetiştirmeye dönük 

günümüz ve ülkemiz koşullarına uygun bir taslak programı oluşturmak 

amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, teknoloji ve tasarım dersinin 

ilköğretim öğrencileri için düzenlenmiş bir öğreti olduğu, dersin, öğrencinin 

karşılaştığı sorunlar ve çözmesi gereken problemler ve yakın çevresine ilişkin 
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olduğu; bu nedenle öğrenci evde, okulda ve boş zaman etkinliklerinde 

karşılaştığı sorunların çözümüne karşı çok daha duyarlı ve hazır duruma 

geldiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Pınarcı (2007) ilköğretim öğrencilerine farklı yöntemlerle verilen 

tüketici eğitiminin etkililiğini saptamak amacıyla deneysel desenli bir 

araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre; tüketici eğitiminin 

tüketim bilgi düzeyinin artırılmasını sağladığı, yanlış inanç ve tutumların 

değiştirilip düzeltilebilmesinde etkili olduğu, verilen eğitimin sık aralıklarla 

tekrar edilmemesi halinde her iki durumda da verilen bilgilerin ve 

davranışların etkisini kaybedebileceği, sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Akyüz’ün (2009) yaptığı araştırmada 11-15 yaş grubu arasındaki 

ilköğretim altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin tüketicilik bilinç düzeyini 

ölçmek amaçlanmıştır. Araştırmada keşifsel araştırma modeli kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin % 61,2’sinin alışverişe çıkmadan 

önce piyasa araştırması yaptıklarını, piyasa araştırması yapmalarının en 

önemli nedeninin bütçelerine uygun olup olmadığını anlamaktır. Öğrencilerin 

% 60,6’sının alışverişe çıkmadan önce liste yaptıkları ve liste hazırlamaktaki 

en önemli nedenleri ise gereksinim duyulan bir ürünü unutmamaktır. 

Ekonomik davranmanın da öğrenciler için oldukça önemli olduğu ve 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun bütçelerine göre alışveriş yaptıkları 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin önceden hazırladıkları alışveriş 

listesine bağlı kaldıkları ve plansız alışveriş yapma ve ortamın cazibesine 

kapılarak alışveriş yapma oranılarının oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin tüketicilik bilinç düzeyleri devam ettikleri sınıflara göre farklılık 

gösterdiği, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan özel okullardaki altıncı, 

yedinci ve sekizinci sınıflar arasında tüketicilik bilinç düzeyi açısından anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur. Yine araştırmaya göre, öğrencilerin tüketicilik bilinç 

düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi 

yüksek olan özel okullardaki kız öğrencilerin tüketicilik bilinç düzeyleri erkek 

öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır.  

Makela ve Peters (2004) tarafından, gençlerde tüketici bilincinin 

oluşturulmasında tüketici eğitiminin rolünü belirlemek amacıyla yapılan 

araştırmada, 3107 ikinci düzey ilköğretim öğrencisinin tüketici hakları ve 
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sorumlulukları konusunda bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Araştırma bulgularına 

göre tüketim bilinci cinsiyetlere göre farklılık göstermiş; tüketici olarak kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha çok tüketim bilincine sahip oldukları, 

alışverişlerinde fiyat ve nitelik açısından karşılaştırmalar yaptıkları, ürünlerin 

son kullanma tarihine dikkat ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu  

(% 80) sekiz temel tüketici hakkını bildiklerini belirtmişlerdir. 

Sert’in (2002) yaptığı araştırmada, Ankara İli’nin farklı sosyo-ekonomik 

bölgelerindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin tüketici 

davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; 

araştırma kapsamına alınan öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 70.3) tüketici 

eğitimi almadıklarını belirtilmişlerdir. Tüketimle ilgili eğitim alan öğrencilerin 

yine büyük çoğunluğunun (% 83,7) bu eğitimi okulda aldıklarını 

belirtmişlerdir. Öğrencilerden okullarında tüketiciyi koruma kulübünün 

olduğunu belirtenlerin oranı (% 23,6)  ile bu eğitsel kulübün olmadığını 

belirtenlerin oranı (% 27,6) yaklaşık olarak birbirine yakındır. Okullarında 

böyle bir eğitsel kulübün olup olmadığını bilmeyenlerin (% 48,8) oranı 

yaklaşık olarak öğrencilerin yarısıdır. Öğrencilerin % 60,5’i tüketici olarak 

haklarını bildiklerini, geriye kalan %39,5’inin ise bilmediklerini ifade 

etmişlerdir. Öğrencilerin satın aldığı bir ürünün ayıplı çıkması durumunda 

yapılması gerekenleri bilmeyenlerin oranı % 4,2 iken kısmen bilenlerin oranı 

ise % 95,8’dir. Okullarda tüketici eğitimi ile ilgili ayrı bir ders olmadığı ve bu 

eğitim ile ilgili konuların farklı derslerin bazı ünitelerinde dağınık bir şekilde 

verildiği, eğitsel kulüp etkinliklerinin öğrencilerin dikkatini çekecek düzeyde 

olmadığı ve gereken önemin verilmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Öktem’in (2006) yaptığı araştırmada, ilköğretim dört ve beşinci sınıftaki 

öğrencilerden ekonomiye ilişkin kavramları, yapılan tanımlamalardan 

tanımaları ve tanımlarla kavramları eşleştirmeleri istenmiştir.  Bu 

kavramlardan; “üretim”, “hizmet”, “mal”, “eşya”,  “gereksinim”, “bütçe”, “para” 

kavramlarını doğru olarak verilmiş tanımları ile yeterli düzeyde 

eşleştiremedikleri görülmüştür. Araştırmada amaçlanan öğrencilerin, yeni 

ilköğretim sosyal bilgiler ders programında geçen ekonomi ile ilgili kavramları 

tanıma kazanımına tam olarak erişemediği belirlenmiştir. 
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Bayhan, Yükselen ve Kaysılı’nın (2007) yaptığı araştırma, doğrudan 

tüketim etkinliği içinde olan çocukların oyunlarında ve toplumsal 

yaşamlarında, sıklıkla ekonomiyle ilgili kavramları kullandıklarından yola 

çıkarak çocukların ekonomiye ilgili kavramlara yönelik algıları incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada altı, sekiz ve on yaş grubu 240 çocuğun ekonomi 

ile ilgili kavramları nasıl algıladıkları dokuz hikaye sunularak 

değerlendirilmiştir. Çocukların ekonomiye ilgili kavramlara yönelik algılarının 

incelenmesinde veri toplama aracı olarak hikayeler kullanılmıştır. Hikayeler 

üç ayrı deney şeklinde düzenlenmiştir. Birinci deneyde istem, miktar, 

güdülenme, ahlak ve reklam değişkenleri; ikinci deneyde ahlakın ekonomik 

durum üzerindeki etkisi; üçüncü deneyde ise alım gücü, tutumluluk, pahalı-

ucuz değişkenleri ele alınmıştır. Çocukların bu hikayelerdeki bu değişkenlerle 

ilgili durumlara verdikleri cevaplar yaş gruplarına göre değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre ekonomiye yönelik kavramları algılamada 

yaşlara göre farklı basamaklar bulunmaktadır. Bu basamaklar somuttan 

soyuta, özelden genele doğru bir gelişim göstermektedir. Ekonomik 

kavramlarla ilgili çeşitlilik gösteren karmaşık cevaplar yaşla birlikte artmakta 

ve ‘bilmiyorum’ cevabı azalmaktadır. Yaş ilerledikçe ekonomiye yönelik bilgi 

düzeyinin arttığı belirlenmiştir. 

Ertürk’ün (2006) yaptığı araştırmanın amacı, Türkiye’de 2004 yılında 

gerçekleştirilen ilkögretim program değişikliğinin hangi koşulların ürünü 

olarak ortaya çıktığını, ilköğretimin amaçlarında meydana gelen değişimlerin 

neler olduğunu ve bu değişimlerin program ve ders kitaplarındaki toplum, 

yurttaşlık ve yurtseverlik anlayışını, ekonomi ve ekonomik bir aktör olarak 

birey kurgusunu nasıl dönüştürdüğünü anlamaya çalışmak olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada ders kitapları, niceliksel ve niteliksel içerik 

çözümlemesi tekniği kullanılarak karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularında, 

ilköğretim ders kitaplarında ekonomi ile ilgili temalarda kullanılan kavramların 

kullanım sıklığı, “Üretim” 170 iken 240’a, “Tüketici” 31iken 105’e, “Ürün”, 102 

iken 215’e, “İşçi” 8 iken 29’a, “Alışveriş” 17 iken 56’ya, “para (Lira, Dolar, 

Euro)” 26 iken 103’e çıkmıştır. Araştırmaya göre almak, satmak, para, ithalat-

ihracat gibi ekonomiyle ve bilim ve teknolojiyle ilgili kavramların kullanım 

sıklığı büyük ölçüde artmıştır. Almak, satmak, para, ithalat-ihracat, alışveriş 
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gibi kavramların kullanım sıklığının artması, bu kavramların uluslararası 

ticareti anlatmak üzere kullanılıyor olmaları ile yakın bir ilişki kurulmuştur. 

Yine araştırmaya göre, ders kitaplarında ekonomik anlamda çalışma, iş, 

ürün, üretim gibi sözcüklerin kullanım sıklığı artmıştır. Yeni ilköğretim 

programları ve ders kitaplarında, ekonomi konuları ve ekonomik hedefler eski 

programa göre çok daha öncelikli bir noktaya gelmiş, bireyin iktisadi yönüne 

yapılan vurgu artmıştır. Bu doğrultuda, iki dönem ders kitaplarında hakim 

olan milliyetçi söylemin niteliği değişmiş ve bu, ders kitaplarındaki toplum, 

yurttaşlık, yurtseverlik anlayışını da farklılaştırmıştır.  

Böylece araştırmanın hipotezi olan yeni öğretim programlarıyla birlikte 

eğitimin amaçlarına ve ders kitaplarında ekonomik boyutun önem kazandığı 

savının doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada çocukların, 

ekonomiye yönelik kavramları algılamada yaşlara göre farklı basamaklar 

bulunduğu, bu basamakların somuttan soyuta, özelden genele doğru bir 

gelişim gösterdiği sonucuna varılmıştır. Çocuklarda yaş ilerledikçe 

ekonomiye yönelik bilgi düzeyinin arttığı gözlenmiştir. Ekonomiye ilişkin 

kavramların öğrenilmesinde bilgi ve gelişim düzeyine uygun eğitim vermenin 

önemine değinilmiştir. Yaşamın ayrılmaz parçası olan ekonomiyle ilgili 

etkinliklerin, çocuklar tarafından doğru algılanması ve yetişkinlik döneminde 

uygun tavır ve davranışlar geliştirmeleri açısından da önem taşımaktadır.  

İlgili araştırmalarda ayrı ayrı ele alınan eğitimin ekonomik işlevine 

yönelik olarak tanımlayabileceğimiz eğitimde ilköğretim düzeyinin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerin bütününe yönelik 

bir çözümleme yapılmadığı söylenebilir. Ancak ilgili araştırmalarda, bu 

araştırmanın aşağıda sözü geçen bazı boyutları ile ilişki kurulabilir. 

Araştırmanın alt amaçlarında ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı “üretken olma”, “tutumlu olma” ve “meslekleri tanıma” niteliklerinin 

edindirilmesiyle ilgili, Yazıcıoğlu, Erdoğan ve Gölge (2000), Yazıcıoğlu, 

Erdoğan, Şanlı ve Celep (2008) ve Gülercan’ın (2007) yapmış oldukları 

araştırmalar birbirleri ile ilişkilendirilebilir. İlgili olduğu düşünülen 

araştırmalarda, ilköğretimde verilen iş eğitimi ve ekonomiyle ilgili bazı 

niteliklerin kazandırılması konusunda çeşitli çözümlemeler yapılmıştır. 

Bunlar; iş eğitimi dersi öğretmeni yetiştirme, iş eğitiminde varolan sorunlar ve 
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iş eğitminde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki iş eğitimi uygulamalarıyla 

ülkemizdeki uygulamalar karşılaştırılmış ve bu dersin öğrencilere 

kazandırdıkları  ve araştırma bulgularında sözü geçen yararları ele alınmıştır. 

Araştırmalarda öğrencilerin iş eğitimi sayesinde ilgi ve yeteneklerini, iş 

yaşamını ve meslekleri tanıdıkları, zaman, malzeme ve enerji tasarrufu gibi 

alışkanlıklar edinmelerini sağladığı belirtilmektedir. Yine bu araştırmalara 

göre ilköğretimdeki iş eğitimi sayesinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara 

çözümler getirebildikleri, yaptıkları pratikleri günlük hayata aktarabildikleri 

biçiminde bu araştırmanın da konusu olan üretken olma, tutumlu olma, 

meslekleri tanıma gibi ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerle ilişkili sonuçlara 

ulaşıldığı söylenebilir. 

Bu araştırmanın diğer bir alt amacı olan ilköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı “tüketim bilincine sahip olma” niteliğiyle ilgili, 

Pınarcı (2007), Makela ve Peters (2004), Akyüz (2009) ve Sert’in (2002) 

yapmış oldukları araştırmalar ile ilişkilendirilebilir. İlgili araştırmalarda, 

ilköğretim öğrencilerinde tüketim bilincinin oluşmasında tüketici eğitiminin 

etkileri ve rolü, öğrencilerin tüketicilik bilinç düzeylerinin ve tüketicilik 

davranışlarının belirlenebilmesi bağlamında bazı çözümlemeler yapılmıştır.  

Bu araştırmanın diğer bir alt amacı olan ilköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı “meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma” 

niteliğiyle ilgili ise Öktem (2006), Bayhan, Yükselen ve Kaysılı (2007) ve 

Ertürk’ün (2006) yaptıkları araştırmalar bu araştırma ile ilişkilendirilebilir. 

Sözü edilen araştırmalar bu araştırmanın konusunu bütünüyle bütünüyle 

eşleşmedikleri ancak ancak bazı boyutları ile ilgilidir. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama 

aracının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve çözümlenmesine ilişkin bilgilere 

yer verilmiştir. 

 

Araştırma Modeli 

Ankara İli Merkez ilçe sınırları içinde yer alan, devlet ve özel 

okullarındaki ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırdığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusundaki görüşleri cinsiyet, 

devlet ve özel okul olma gibi değişkenlere göre belirlemek amacıyla yapılan 

bu araştırmada tarama modeli benimsenmiştir. Tarama modeli, geçmişte 

veya halen var olan durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır 

ve oradadır. Araştırmacının görevi, onu uygun bir şekilde “gözleyip” 

belirleyebilmektir (Karasar, 1995, 77). Bu çalışmayla ilgili veriler 

araştırmacının geliştirdiği bir anket uygulaması aracılığıyla belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni, 2011-2012 öğretim yılında, Ankara İli Merkez 

İlçeleri’nde (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Sincan, 

Etimesgut, Gölbaşı, Pursaklar) bulunan devlet ve özel ilköğretim okullarındaki 

sekizinci sınıf öğrencileri oluşmaktadır. Araştırmada, kaynakları ekonomik 

kullanmak veya zaman sınırlılığı nedeniyle tüm evrene ulaşmak yerine, 
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evrenden örneklem alınması yoluna gidilmiştir. Örneklem oluşturulurken 

olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden seçkisiz ve tabakalı örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme tekniği ile alt evrenlerin 

örneklemde temsil edilmesi güvence altına alınmış olur. Örneklem alınırken 

her alt tabaka ayrı bir basit yansız örnekleme gibi örneklenir (Balcı, 2001, 

96). Buna göre, tabakalı örnekleme tekniği uygulanarak, araştırma evreni ilk 

olarak ilçe düzeyinde dokuz alt tabakaya, daha sonra devlet ve özel okullar 

olmak üzere iki alt tabakaya ayrılmıştır.  

Örneklem belirlenme sürecinde sözü edilen dokuz ilçenin tamamından 

okulların seçilmesine dikkat edilmiştir. Bunu sağlamak için evren dokuz alt 

tabakaya ayrılmıştır. Daha sonra okullar devlet ve özel okullar olmak üzere iki 

tabakaya daha ayrılarak örneklemde bu alt grupların hepsinin temsil edilmesi 

sağlanmıştır. Örneklem seçiminin birinci aşamasında merkez ilçelerde 

bulunan devlet ve özel okullardaki öğrenci sayıları belirlenmiştir. Yaklaşık 

66.122 öğrenciden oluşan bu evreni α = .05 anlamlılık ve % 5 hoşgörü 

düzeyinde, ortalama ± 1 standart hata olmak üzere 382 kişiden oluşacak bir 

örneklemin temsil edebileceği varsayılmıştır (Balcı, 2001, 107). Araştırmanın 

evren ve örneklemi Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

İlçeler 

Okullara Göre Öğrenci 
Sayıları Evrendeki 

Öğrenci  
Sayısı 

Toplam 
İçindeki 

Oranı (%) 

Örneklemdeki 
Öğrenci 
Sayısı 

Özel Devlet  

Altındağ 25 6.118 6.143 9 35 

Çankaya 1.737 9.130 10.867 16 63 

Etimesgut 49 6.144 6.193 9 36 

Gölbaşı 788 1.677 2.465 4 14 

Keçiören 625 12.643 13.268 20 77 

Mamak - 8.212 8.212 12 47 

Sincan 188 8.122 8.310 13 48 

Yenimahalle 498 8.130 8.628 13 50 

Pursaklar 107 1.929 2.036 3 12 

Toplam 4.017 62.105 66.122 100 382 

Toplam (%) 6,1 93,9 100 
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Çizelge 1’e göre araştırma evreninde; Keçiören İlçesi’nde 13.268, 

Çankaya’da 10.867, Yenimahalle’de 8.628, Sincan’da 8.310, Mamak’ta 

8.212, Etimesgut’ta 6.193, Altındağ’da 6.143, Gölbaşı’nda 2.465 ve 

Pursaklar’da 2.036 öğrenci olmak üzere toplam 66.122 öğrenci olduğu 

saptanmıştır. Örneklemdeki öğrenci sayısı ise ilçelerin evrendeki oranına 

göre hesaplanmıştır. Buna göre örneklemde, Keçiören İlçesi’nde 77, 

Çankaya’da 63, Yenimahalle’de 50, Sincan’da 48, Mamak’ta 47, Etimesgut’ta 

36, Altındağ’da 35, Gölbaşı’nda 14 ve Pursaklar’da 12 öğrenci olmak üzere 

toplam 382 öğrenci olarak belirlenmiştir. Araştırma evreninde, devlet okulu 

öğrencilerinin görüşlerinin toplam içindeki oranı % 93,9 ve özel okul 

öğrencilerinin toplama içindeki oranı ise % 6,1’dir. Özet olarak araştırma 

evrenini ve örneklemini, 2011-2012 Öğretim Yılı, Ankara İli Milli Eğitim 

İstatistiklerine göre Ankara İli Merkez İlçeleri’nde yer alan devlet ve özel 

ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.   

Aşağıda, Çizelge 2’de araştırma örnekleminin cinsiyete ve ilçeler göre 

dağılımı verilmiştir.  

Çizelge 2. Örneklemin İlçelere ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

İlçeler 
Cinsiyete Göre Örneklemdeki Öğrenci Sayısı 

Erkek Kız Toplam 

Altındağ 18 17 35 

Çankaya 32 31 63 

Etimesgut 19 17 36 

Gölbaşı 8 7 14 

Keçiören 39 37 77 

Mamak 24 23 47 

Sincan 25 23 48 

Yenimahalle 26 24 50 

Pursaklar 6 6 12 

Toplam 196 186 382 

Toplam İçindeki Oranı (%) 51 49 100 

Çizelge 2 incelendiğinde, örnekleme giren öğrencilerin yaklaşık olarak 

yarısının (% 51) erkek, yarısının da (% 49) kız öğrenciden oluşması 
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öngörülmektedir. Araştırma örnekleminde en az 196 erkek ve 186 kız öğrenci 

olmak üzere toplam 382 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir.  

 

Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya, Ankara İli Merkez İlçelerine bağlı ilköğretim okullarından 

189 erkek (% 49,5) ve 193 kız (% 50,5) olmak üzere toplam 382 öğrenci 

katılmıştır.  

Araştırma anketinin uygulandığı devlet okulları ve ilçelere göre 

anketlerin dönüş oranlarına ilişkin bilgiler Çizelge 3’te görülmektedir. 

Çizelge 3. İlçelere Göre Devlet Okulları Anket Dönüş Oranları 

İlçeler Okul Adı 
Dağıtılan  

Anket 
Sayısı 

Dönen  
Anket 
Sayısı 

Dönmeyen 
Anket 
Sayısı 

Katılmayan 
Sayısı 

Altındağ Seymenler İ.O. 35 33 2 1 

Çankaya 

Akşemsettin İ.O. 24 24     

Dedeman İ.O. 24 22 2   

Ayten Tekışık İ.O. 17 15 2   

Etimesgut Dumlupınar İ.O. 40 34 4 2 

Gölbaşı İnönü İ.O. 14 13   1 

Keçiören 
Atapark İ.O. 37 35 2   

Ufuktepe İ.O. 40 37 2 1 

Mamak 

Açıkalın İ.O. 14 13   1 

Gülveren İ.O. 14 13 1   

Türkoğlu İ.O. 14 13   1 

Ali Kuşçu İ.O. 14 14     

Sincan Sincan İmkb İ.O. 48 45 1 2 

Yenimahalle Demetevler İ.O. 50 47 3   

Pursaklar Sirkeli İ.O. 12 11 1   

Toplam 397 369 20 9 
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Çizelge 3’de görüldüğü gibi devlet okullarında anketlerin dönüş oranı, 

% 92,9’dur. Araştırmaya, devlet okullarından 172 erkek (% 48,2), 197 kız (% 

51,8) olmak üzere toplam 369 öğrenci katılmıştır. 

Araştırma anketinin uygulandığı Ankara İli Merkez İlçelerine bağlı özel 

ilköğretim okullardan anketlerin dönüş oranlarına ilişkin bilgiler Çizelge 4’te 

görülmektedir. 

Çizelge 4. Özel Okullar Anket Dönüş Oranları 

Okul Adı 
Dağıtılan  

Anket 
Sayısı 

Dönen  
Anket 
Sayısı 

Dönmeyen 
Anket 
Sayısı 

Katılmayan 
Sayısı 

 Ö
z
e
l 
İl
k
ö

ğ
re

ti
m

  

O
k
u

ll
a
rı

 

Sıvav Koleji İ.O. 14 4 8 2 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İ.O. 14 0 14   

Ankara Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı Okulları Özel İ.O. 14 10 4   

Özel Arı İ.O. 14 8   6 

Özel Evrensel İ.O. 14 4 10   

Toplam 70 26 36 8 

Çizelge 4’e göre Ankara İli Merkez İlçelerine bağlı özel okullarından 17 

erkek, 9 kız olmak üzere toplam 26 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılımda 

gönüllülük esası olduğu için örneklemde belirtilen ilçelerdeki bütün özel 

ilköğretim okullarına ulaşılamamıştır. Ancak örneklemde belirtilen özel 

ilköğretim okullarının, Ankara İli Merkez İlçelerine göre toplam içindeki oranı 

kadar (% 6,1) ulaşılabilen özel ilköğretim okullarından dönen anketlerin temsil 

edebileceği varsayılmıştır. Araştırmaya katılan özel ilköğretim okullarındaki 

anket dönüş oranı % 37,1’dir. 

Araştırmada geri dönen anketlerden 20’si devlet ve 2’si özel ilköğretim 

okullarından olmak üzere 22 tanesi, araştırma anketine uygun cevaplar 

vermedikleri için elenerek 383 öğrenci anketi araştırma için değerlendirmeye 

alınmıştır. Araştırma için dönen anket sayısı, örneklemde öngörülen sayılar 

ve cinsiyet oranları ile örtüşmektedir.  
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Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Bu araştırmada, örnekleme giren öğrencilerin, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırdığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusundaki görüşlerini 

belirlemek için araştırmacı tarafından iki bölümden oluşan bir anket formu 

geliştirilmiştir. Anketin birinci bölümde katılımcılara cinsiyetleri sorulmuş, 

ikinci bölümde ise ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı 

ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklere ilişkin ifadeler yer almıştır.  

Anketin geliştirilme sürecinde araştırmanın amaçlarına uygun olacak 

biçimde yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili alanyazın taraması yapılmış ve bu 

alanda yapılmış çalışmalardan ve anket uygulamalarından yararlanılmıştır. 

İlgili alanyazın incelenmesi sonucunda 67 maddelik bir madde havuzu 

oluşturulmuştur. Anket taslağının oluşturulmasında bu havuzdan 

yararlanılmıştır. Hazırlanan ankete son biçimini vermeden önce çıkabilecek 

olası ifade yanlışları ve öğrenciler tarafından anlaşılması güç olabilecek 

terimlerin düzeltilmesi amacıyla Açıkalın İlköğretim Okulu’ndaki 30 öğrenciyle 

bir ön hazırlık çalışması yapılmıştır. Daha sonra yapılan ön çalışma sonuçları 

tez danışmanı ve ölçme değerlendirme uzmanlarıyla değerlendirilerek, anket 

taslağından 17 madde çıkarılmış ve bazı maddeler düzeltildikten sonra 50 

maddelik bir anket taslağı oluşturulmuştur (Ek 2). Bu anket taslağında 7.,15., 

21., 27., 33., 37. ve 44. maddeler olumsuz olarak ifade edilmiştir. Ayrıca 

hazırlanan anketin daha iyi anlaşılabilmesi için ankete yazılı bir yönerge 

eklenmiştir. 

Hazırlanan anket ön hazırlık çalışmasından sonra ölçme aracının 

ölçme yeterliğini saptamak amacıyla anketin pilot uygulaması evrende yer 

alan okullarla benzerlik gösteren ancak evrende yer almayan; Ankara İli 

Merkez İlçeleri’ndeki yedi ilköğretim okulunda 82 sekizinci sınıf öğrencisine 

uygulanmıştır. Pilot çalışma sonucunda elde edilen verilerle anketin yapı 

geçerliğini saptamak için SPSS 15 programı kullanılarak faktör analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce, faktör analizinin uygulanacağı 

örneklemin yeterliğinin ölçülmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 

yapılmıştır. KMO değeri 1.00’e ne kadar yakın ise sahip olunan örnekleme 

faktör analizinin yapılmasının o denli uygun olduğu söylenmektedir. KMO 

değeri 0,50’den küçük ise ilgili örnekleme faktör analizi yapılması uygun 
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değildir (Bayram, 2004, 137). Bu çalışmada KMO değeri 0,63 olarak 

bulunmuştur. Buna göre KMO değeri 0,50’den büyük olduğundan dolayı ilgili 

örnekleme faktör analizinin yapılmasının uygun olduğu kabul edilmiştir. 

Faktör analizinin yapılabilmesinin diğer bir ön şartı ise örneklemin normal 

dağılım göstermesi gereğidir. Dağılımın normal olup olmadığını test etmek 

için ise Barlett’s testi yapılmış ve dağılımın normal olduğu görülmüştür 

(3817.80,  p=0.000).  

Faktör analizine göre ölçme yeterliği olmayan maddelerin ayıklanması 

işleminde ve hangi maddelerin hangi faktör içinde yer alması gerektiği veya 

farklı faktörlerde yaklaşık aynı yük değere sahip olan maddelerin hangi 

faktöre eklenmesi gerektiği gibi durumlarda; Büyüköztürk’ün (2002, 118-119) 

belirttiği şekilde, maddenin iki ayrı faktör altında yüksek faktör yükü alması 

durumunda farkın en az 0,10 olması ve maddelerin faktör yüklerinin en az 

0,45 olması ve tek faktör altında bulunması ölçütlerine dikkat edilmiştir. Bu 

ölçütler ışığında faktör yükleri 0,45’in altında olan ve faktör yükleri yüksek 

olmakla birlikte iki ayrı faktör altında toplanan ve aralarındaki fark 0,10 olan 

maddelerin ölçekten çıkarılması gerekir. Öte yandan anketi oluşturan 

maddelerin tümünün anlamlı ve alt faktörlere ayrılıp ayrılmadığını görmek 

üzere yapılan asal eksenlere göre döndürme (varimax döndürme) tekniği 

sonrası yeniden faktör analizi yapılması gerekebilir. Madde faktör yük 

değerinin 0.45 ve daha yüksek olması, maddelerin seçiminde iyi bir ölçüttür 

(Büyüköztürk, 2006, 124). Bu nedenle asal eksenlere göre döndürme 

işleminden sonra yapılan faktör analizi sonuçlarında faktör yük değeri 0.45’in 

altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. 

Ayrıca her bir maddenin ayırt ediciliğine ve madde toplam 

korelasyonlarına bakılmıştır. Bu konuda Büyüköztürk’e (2006, 170) göre 

genel olarak, madde-toplam korelasyonu 0.30 ve daha yüksek olan 

maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt edici olduğu, 0.20-0.30 arasında kalan 

maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği veya maddenin 

düzeltilmesi gerektiği, 0.20’den daha küçük maddelerin ise teste alınmaması 

gerektiği önerilmektedir. Bu anketteki maddelerin öğrenci görüşlerini iyi 

derecede ayırt etmesi için madde toplam korelasyonu 0.30’un altında kalan 

maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Araştırma anketinin, faktör analizi varimax 
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döndürmesi sonucunda temel bileşenler analizine göre maddelerin faktör 

yükleri Çizelge 5‘te yer almıştır. 

Çizelge 5. Araştırma Anketinin Faktör Analizi Sonucuna Göre Faktör Yükleri 

Madde No I. Faktör II. Faktör III. Faktör IV. Faktör V. Faktör 

17   0,14       
11   0,18       
16   0,21       
22   0,45       
20   0,52       
15   0,62       
30 

 
0,74 

   12   0,77       
19   0,78       
21   0,79       
14   0,81       
18   0,82       
13   0,85       
23     0,02     
24     0,46     
28     0,71     
29     0,79     
27     0,80     
25     0,82     
26     0,83     
48         0,26 
45         0,45 
49         0,63 
47         0,65 
46         0,79 
50         0,89 
34       0,04   
39       0,11   
35       0,13   
37       0,13   
41       0,17   
31       0,46   
32       0,52   
38       0,62   
42       0,62   
36       0,73   
40       0,74   
33       0,80   
44       0,82   
43       0,85   
1 0,12         
8 0,49         
5 0,70         
2 0,76         
9 0,78         
4 0,80         
7 0,80         

10 0,81         
3 0,81         
6 0,83         

Çizelge 5’te, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı 

ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler anketine ilişkin faktör analizi varimax 
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döndürmesi sonucunda temel bileşenler analizine göre maddelerin faktör 

yükleri görülmektedir. Faktör analizi sonucunda araştırma anketi 

maddelerinin özdeğeri 1’den büyük beş faktör altında toplandığı görülmüştür. 

Anketi oluşturan 50 maddenin, 10’u birinci faktör, 13’ü ikinci faktör, 7‘si 

üçüncü faktör, 14’ü dördüncü faktör ve kalan 6 maddenin de beşinci faktör 

altında toplandığı görülmektedir. Bu faktörlerin “eigen” değerleri sırasıyla 

şöyledir: 6.85, 4.53, 2.86, 1.59 ve 1,17’dir. Bu beş faktörün ankete ilişkin 

açıkladığı varyans ise % 61,26’dır. Ortaya çıkan beş alt boyut altındaki 

maddelerin içerikleri ve ölçülen özellikler dikkate alınarak isimlendirilmeye 

çalışılmıştır. Buna göre bu boyutlardan birincisine “üretken olma”, ikincisine 

“tüketim bilincine sahip olma”, üçüncüsüne “tutumlu olma”, dördüncüsüne 

“meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma” ve beşincisine “girişimci 

olma”  isimleri verilmiştir. Ölçeğin faktörlerinin isimleri ve bu faktörlere ilişkin 

madde numaraları ve her bir faktörün açıkladığı varyans değerleri Çizelge 

6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Araştırma Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Varyans Sonuçları 

Faktörler Madde No 
Açıklanan 
Varyans  

Değerleri (%) 

Faktör 1. Üretken Olma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 21,37 

Faktör 2. Tüketim Bilincine Sahip 
Olma 

12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30 19,62 

Faktör 3. Tutumlu Olma 24, 25, 26, 27, 28, 29 9,79 

Faktör 4. Meslekleri ve Temel 
Ekonomi Kavramlarını Tanıma 

31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 44 5,67 

Faktör 5. Girişimci Olma 45, 46, 47, 49, 50 4,81 

Toplam 39 61,26 

 

Çizelge 6 incelendiğinde, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler anketini oluşturan beş alt 

faktörün, tüm ölçek puanları içindeki varyansın % 61,26’sını açıkladığı 

görülmektedir. Bu beş faktör içinde dokuz maddeden oluşan en yüksek 
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varyans değerine sahip olan birinci faktör, toplam varyansın % 21,37’lik 

kısmını açıklamaktadır. Ölçeğin, “girişimci olma” boyutunu meydana getiren 

beşinci faktör ise beş maddeden oluşmaktadır. Bu faktörün açıkladığı % 

4,76’lık varyans, toplam varyans değeri içindeki en düşük değeri ifade 

etmektedir.  

Uzmanlar görüşleri alınarak yapılan faktör analizi sonucunda ölçülmek 

istenen alt boyutlarda, ölçme gücüne sahip olmayan 11 madde anket 

içerisinden çıkartılmıştır (Ek 2’deki, 1., 11., 16., 17., 23., 34., 35., 37., 39., 41. 

ve 48. maddeler). Ölçekten çıkarılan maddelerden bazıları şunlardır: “Bir 

sorunla karşılaştığımda nasıl çözebileceğimi bilirim” (1. madde), “Yaşamımı 

sürdürebilmek için neye gereksinimim olduğunu bilirim” (11. madde), 

“Varolan kaynaklarla gereksinimlerimi arasındaki ilişkiyi kolaylıkla 

açıklayabilirim” (23. madde) “Eğitimin meslek edindirme hedefi olduğunu 

bilirim” (35. madde). Yapılan bu düzenlemelerle 50 maddelik taslak anketten 

11 madde çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan anketin beş alt boyuttan ve toplam 

39 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. 39 maddelik yeni anketin (Ek 1) söz 

konusu madde analizleri ve alt boyutlarındaki her bir maddenin faktör yük 

ağırlıkları ayrıca incelenmiştir. 

Anket üzerinde gerekli analizler yapılıp uzman görüşleri alındıktan 

sonra çıkarılan 11 maddenin bir maddesi üretken olma boyutundan, üç 

maddesi tüketim bilincine sahip olma boyutundan, bir maddesi tutumlu olma 

boyutundan, beş maddesi meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma 

boyutundan ve bir madde de girişimci olma boyutundan çıkarılmıştır.  

Ankette yer alacak ifadeler belirlendikten sonra, anketin kapsam 

geçerliğinin belirlenmesi için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Hazırlanan 

anket taslağındaki her bir ifade, eğitim yönetimi ve politikası ile ölçme ve 

değerlendirme alanlarında uzman olan kişilerin (Prof. Dr. Kasım Karakütük, 

Prof. Dr. Nejla Kurul, Yrd. Doç. Dr. Kaan Zülfikar Deniz, Doç. Dr. Coşkun 

Kuş, Ölç. Değ. Uzm. Mustafa Gümüş, Yrd. Doç. Dr. Emin Baki Adaş, Dr. 

Müge Şen) görüşlerine sunulmuştur. Ölçek uzman kişilerin görüşleri 

doğrultusunda yeniden ele alınmış, bu haliyle ölçeğin araştırmanın amacına 

hizmet edebileceği kabul edilmiştir.  
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Ayrıca ölçeğin güvenirliğini saptamak için ise Cronbach Alpha 

katsayısına bakılmıştır. Burada Kalaycı’nın (2006, 405) alpha katsayısının 

değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütleri esas alınmıştır. Bu 

ölçütler aşağıda belirtilmiştir: 

0.00 ≤ α ≤ 0.40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0.40 ≤ α ≤ 0.60 ise ölçek düşük güvenirliktedir. 

0.60 ≤ α ≤ 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0.80 ≤ α ≤ 1 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Aşağıda, Çizelge 7’de ölçeğin alt faktörlere ayrılması sonucu alt 

faktörlerin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları görülmektedir. 

Çizelge 7. Araştırma Anketi Maddelerinin Alt Faktörlere Ayrılması ve Alt 

Faktörlerin Cronbach Alpha Katsayıları 

Alt Faktörler Madde No n Güvenirlik Katsayısı 

1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 0,84 

2 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30 10 0,83 

3 24, 25, 26, 27, 28, 29 6 0,82 

4 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 44 9 0,78 

5 45, 46, 47, 49, 50 5 0,92 

 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi araştırma anketine yapılan faktör analizi 

sonucu elde edilen beş alt boyutu içeren maddeler ve bu alt boyutların 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları görülmektedir. Ölçeğin tamamına ilişkin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α = 0.82 olarak bulunmuştur. Bu 

anlamda ölçek yüksek derecede güvenirli çıkmıştır. Ayrıca ölçme aracının 

her alt boyutu için iç tutarlılık katsayıları da incelenmiştir. Yapılan bu analizler 

sonunda, alt faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla; birinci 

faktör için 0.84; ikinci faktör için 0.83, üçüncü faktör için 0.82, dördüncü faktör 

için 0.78 ve beşinci faktör için 0.92 olarak hesaplanmıştır.  

Araştırma ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucu bulunan her bir alt 

boyut için madde toplam korelasyonları, faktör yük değerleri, her bir boyutun 
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ölçekte ölçülmek istenen özellikleri açıklama oranı ve yine her bir alt boyutun 

iç tutarlılığa sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekir. 

İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili 

eğitsel niteliklere ilişkin öğrenci görüşleri ölçeğinin birinci alt boyutu olan 

“üretken olma” boyutunda dokuz madde bulunmaktadır ve bunlar ölçeğin 2., 

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ve 10. maddeleridir. Birinci alt boyuta ait faktör yük 

değerleri ve madde toplam korelasyonları Çizelge 8’de gösterilmiştir. 

Çizelge 8. Araştırma Ölçeğinin Üretken Olma Alt Boyutunda Yer Alan 

Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları 

Üretken Olma Niteliği 
Madde-Toplam 
Korelasyonu 

Faktör Yükü 

M2 0,47 0,78 

M3 0,59 0,83 

M4 0,52 0,82 

M5 0,79 0,72 

M6 0,48 0,86 

M7 0,72 0,82 

M8 0,49 0,51 

M9 0,58 0,80 

M10 0,55 0,82 

Açıklanan Varyans: % 21.37 

Alfa Güvenirliği: 0.84 

 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi bu maddelerin faktör yük dağılımları 0.51 

ile 0.86 arasında değişmektedir. Bu boyut, ölçekte ölçülmek istenen 

özelliklerin % 21.37’sini açıklamaktadır. İlköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda 

öğrenci görüşleri ölçeğinin alt boyutu “üretken olma” alt boyutu için Cronbach 

Alpha Katsayısı α = 0.84’tür. Buna göre ölçekte bu alt boyutun iç tutarlılığa 

sahip olduğu kabul edilmiştir. Madde toplam korelasyonları da maddelerin 

ayırt edici güçlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu boyutun madde 

toplam korelasyon değerleri 0.47 ile 0.79 arasındadır. 

İlköğretimin kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel 

niteliklere ilişkin ilköğretim öğrencilerinin görüşleri ölçeğinin ikinci alt boyutu 

olan “tüketim bilincine sahip olma” boyutunda on madde bulunmaktadır ve 
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bunlar ölçeğin 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22. ve 30. maddeleridir. 

İkinci alt boyuta ait faktör yük değerleri ve madde toplam korelasyonları 

Çizelge 9’da gösterilmiştir. 

Çizelge 9. Araştırma Ölçeğinin Tüketim Bilincine Sahip Olma Alt Boyutunda 

Yer Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi 

Sonuçları 

Tüketim Bilincine Sahip 
Olma Niteliği 

Madde-Toplam 
Korelasyonu 

Faktör Yükü 

M12 0,56 0,79 

M13 0,39 0,85 

M14 0,57 0,82 

M15 0,59 0,72 

M18 0,46 0,83 

M19 0,72 0,81 

M20 0,55 0,56 

M21 0,49 0,81 

M22 0,65 0,45 

M30 0,65 0,78 

Açıklanan Varyans: % 19.62 

Alfa Güvenirliği: 0.83 

 

Çizelge 9’da görüldüğü gibi bu maddelerin faktör yük dağılımları 0.45 

ile 0.85 arasında değişmektedir. Bu boyut, ölçekte ölçülmek istenen 

özelliklerin % 19,62’sini açıklamaktadır. İlköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda 

öğrenci görüşleri ölçeğinin ikinci alt boyutu “tüketim bilincine sahip olma” 

boyutu için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı α = 0.83’tür. Buna göre 

ölçekteki bu alt boyutun iç tutarlılığa sahip olduğu kabul edilmiştir. Madde 

toplam korelasyonları da maddelerin ayırt edici güçlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. İkinci alt boyutun madde toplam korelasyon değerleri 0.39 ile 

0.72 arasındadır. 

İlköğretimin kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel 

niteliklere ilişkin ilköğretim öğrencilerinin görüşleri ölçeğinin üçüncü alt boyutu 

olan “tutumlu olma” boyutunda altı madde bulunmaktadır. Bunlar ölçeğin 24., 
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25., 26., 27., 28. ve 29. maddeleridir. Üçüncü boyuta ait faktör yük değerleri 

ve madde toplam korelasyonları Çizelge 10’da gösterilmiştir. 

Çizelge 10. Araştırma Ölçeğinin Tutumlu Olma Niteliği Alt Boyutunda Yer 

Alan Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi 

Sonuçları 

Tutumlu Olma Niteliği 
Madde-Toplam 
Korelasyonu 

Faktör Yükü 

M24 0,56 0,49 

M25 0,59 0,84 

M26 0,71 0,84 

M27 0,46 0,81 

M28 0,88 0,72 

M29 0,72 0,80 

Açıklanan Varyans: % 9,79 

Alfa Güvenirliği: 0.82 

 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi bu maddelerin faktör yük dağılımları 0.49 

ile 0.84 arasında değişmektedir. Bu boyut, ölçekte ölçülmek istenen 

özelliklerin % 9,79’unu açıklamaktadır. İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda öğrenci görüşleri 

ölçeğinin üçüncü alt boyutu “tutumlu olma” boyutu için Cronbach Alpha 

Güvenirlik Katsayısı α = 0.82 olarak belirlenmiştir. Buna göre ölçekteki bu alt 

boyutun iç tutarlılığa sahip olduğu kabul edilmiştir. Madde toplam 

korelasyonları da maddelerin ayırt edici güçlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu alt boyutun madde toplam korelasyon değerleri 0.46 ile 

0.88 arasındadır. 

İlköğretimin kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel 

niteliklere ilişkin ilköğretim öğrencilerinin görüşleri ölçeğinin dördüncü alt 

boyutu olan “meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma” boyutu 

altında dokuz madde bulunmaktadır ve bunlar ölçeğin 31., 32., 33., 36., 38., 

40., 42., 43. ve 44.  maddeleridir. Bu maddelerin faktör yük dağılımları 0.49 

ile 0.89 arasında değişmektedir. Bu boyut, ölçekte ölçülmek istenen 

özelliklerin % 5,67’sini açıklamaktadır. Dördüncü alt boyuta ait faktör yük 

değerleri ve madde toplam korelasyonları Çizelge 11’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 11. Araştırma Ölçeğinin Meslekleri ve Temel Ekonomi Kavramlarını 

Tanıma Alt Boyutunda Yer Alan Maddelerin Faktör Yük 

Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları 

Meslekleri ve Temel 
Ekonomi Kavramlarını 

Tanıma Niteliği 

Madde-Toplam 
Korelasyonu 

Faktör Yükü 

M31 0,46 0,49 

M32 0,49 0,58 

M33 0,56 0,81 

M36 0,59 0,72 

M38 0,67 0,65 

M40 0,44 0,79 

M42 0,37 0,68 

M43 0,63 0,89 

M44 0,72 0,84 

Açıklanan Varyans: % 5.67 

Alfa Güvenirliği: 0.78 

 

Çizelge 11’de görüldüğü gibi ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda öğrenci görüşleri 

ölçeğinin dördüncü alt boyutu olan “meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını 

tanıma” alt boyutu için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı α = 0.78 olarak 

belirlenmiştir. Buna göre bu alt boyutun iç tutarlılığa sahip olduğu kabul 

edilmiştir. Madde toplam korelasyonları da maddelerin ayırt edici güçlerinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. Bu boyutun madde toplam korelasyon 

değerleri 0.37 ile 0.72 arasındadır. 

İlköğretimin kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel 

niteliklere ilişkin ilköğretim öğrencilerinin görüşleri ölçeğinin beşinci alt boyutu 

olan “girişimci olma” alt boyutu altında  beş madde bulunmaktadır ve bunlar 

ölçeğin 45., 46., 47., 49. ve 50. maddeleridir. Bu maddelerin faktör yük 

dağılımları 0.57 ile 0.91 arasında değişmektedir. Bu boyut, ölçekte ölçülmek 

istenen özelliklerin % 4,81’ini açıklamaktadır. Beşinci boyuta ait faktör yük 

değerleri ve madde toplam korelasyonları Çizelge 12’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 12. Araştırma Ölçeğinin Girişimci Olma Alt Boyutunda Yer Alan 

Maddelerin Faktör Yük Değerleri ve Madde Analizi Sonuçları 

Girişimci Olma Niteliği 
Madde-Toplam 
Korelasyonu 

Faktör Yükü 

M45 0,66 0,57 

M46 0,57 0,89 

M47 0,76 0,84 

M49 0,59 0,73 

M50 0,62 0,91 

Açıklanan Varyans: % 4.81 

Alfa Güvenirliği: 0.92 

 

Çizelge 12’de görüldüğü gibi ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda öğrenci görüşleri 

ölçeğinin beşinci alt boyutu olan “girişimci olma” alt boyutu için Cronbach 

Alpha Güvenirlik Katsayısı α = 0.92 olarak belirlenmiştir. Buna göre bu alt 

boyutun iç tutarlılığa sahip olduğu kabul edilmiştir. Madde toplam 

korelasyonları da maddelerin ayırt edici güçlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu boyutun madde toplam korelasyon değerleri 0.62 ile 0.76 

arasındadır. 

Anketin birinci bölümünü kişisel bilgiler, ikinci bölümünü ise 

ilköğretimin öğrencilere kazandırdığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler 

konusundaki görüşlerinden oluşmaktadır. Hazırlanan anket son halini 

almadan önce ankette bulunan maddeler yeniden numaralandırılmıştır ve 

son durumda anketteki olumsuz ifadeler 7., 12., 16., 17., 21., 26. ve 34. 

maddelerinden oluşmaktadır. Ankette bulunan maddelerin 32’si olumlu, 7’si 

olumsuz düşünceleri yansıtmaktadır (Ek.1). 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 15 (Sosyal 

Bilimler İçin İstatistik Programı) istatistik paket programı kullanılmıştır. Ankara 

İli Merkez İlçeleri’ndeki devlet ve özel ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf 

öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırdığı ekonomiyle ilgili eğitsel 
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nitelikler konusundaki görüşlerini belirlenmesinde; aritmetik ortalama ( ) ve 

standart sapma (ss) değerlerine göre görüşlere katılma düzeyleri bulunmuş, 

bu değerlerle anketteki her ifadeye göre öğrencilerin görüşleri belirlenmiştir. 

Devlet ve özel ilköğretim okullarındaki sekizinci sınıf öğrencilerinin, 

ilköğretimin öğrencilere kazandırdığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler 

konusundaki görüşlerine ilişkin değerlendirmeler arasında; boyutlara göre 

cinsiyet, devlet ve özel okul değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılığın 

olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann-Whitney U ve T-testi kullanılmıştır. 

Araştırmada anlamlılık (manidarlık) düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 

İlköğretim öğrencilerine uygulanan, “İlköğretimin Öğrencilere 

Kazandırdığı Ekonomiyle İlgili Eğitsel Nitelikler Konusundaki Öğrenci 

Görüşleri Anketi”, öğrencilerin ilköğretimin kazandırdığı ekonomiyle ilgili 

eğitsel nitelikler konusundaki görüşlerini belirlemeye yarayan, 1-5 arası 

puanlanan Likert tipi derecelendirme ölçeğidir. Likert tipi derecelendirme 

ölçeğinde sorulara (1 puan) “hiç katılmıyorum”, (2 puan) “katılmıyorum”, (3 

puan) “kararsızım”, (4 puan) “katılıyorum” ve (5 puan) “tamamen katılıyorum” 

seçeneklerinden oluşmaktadır. Araştırmada yüksek puan görüşe yüksek 

düzeyde katılımı, düşük puanlar ise görüşe düşük düzeydeki katılımı ifade 

etmektedir. Araştırmada kullanılan beşli derecelendirme ölçeğine uygun 

olarak elde edilen ağırlıklı ortalama puanlarının derecelendirilmesi ve 

yorumlanması için 1.00 - 1.80 (hiç katılmıyorum); 1.81 - 2.60 (katılmıyorum); 

2.61 - 3.40 (kararsızım); 3.41 - 4.20 (katılıyorum); 4.21 - 5.00 (tamamen 

katılıyorum) puan aralıkları kullanılmıştır. Ölçekte bulunan maddelerin 32’si 

olumlu, 7’si olumsuz düşünceleri yansıtmaktadır. Olumlu ifadeli maddeler 

“Tamamen Katılıyorum” seçeneğine göre yorumlanırken, olumsuz ifadeli 

maddeler ters yönde işleyecek biçimde yorumlanmıştır.  
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde araştırmanın alt problemleri için toplanan verilerden elde 

edilen bulgular, çizelge ve açıklamalarıyla birlikte verilerek bunlara dayalı 

yorumlar yapılmıştır. 

 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Ekonomiyle İlgili 

Eğitsel Nitelikler 

İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı eğitsel nitelikler, 

ilköğretim programlarında; üretken olma, tüketim bilincine sahip olma, 

girişimci olma, tutumlu olma, meslekleri tanıma ve bireysel özellikleriyle 

ilişkilendirebilme, temel ekonomi kavramlarını tanıma nitelikleridir. 

İlköğretimde bu nitelikler ve bu niteliklerin edinilmesine ilişkin kazanımlar ana 

hatlarıyla ve sırasıyla aşağıdaki gibi verilmiştir.  

1. Üretken Olma Niteliği 

o Ürünlerin üretim biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak. 

o Bedensel ve zihinsel çalışmayı bir arada kullanabilmek. 

o Üretim yapmak için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olmak. 

o İşle ilgili düşünce üretme ve araştırma becerisine sahip olmak. 

o İlgi ve yetenekleri doğrultusunda topluma üretken olarak katılma 

bilincine ulaşmak. 

o Günlük yaşamda karşılaşılan güçlükleri yenmek için çözümler 

üretebilmek. 

o Belirlenen sorunu çözmeye yönelik nesnelere değişik biçimler 

verebilmek. 

o Düşüncelerini teknolojinin kullandığı çizgi ve simgelerle 

açıklayabilmek. 

o Teknolojik gelişmeler karşısında kendisini yenileyebilmek. 
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o Üretim sürecinde yeterince özgüvene sahip olmak. 

o Ürettiği ürünü estetik, görsel ve teknolojik olarak değerlendirebilmek. 

o Çevresindeki gereksinimlerden yola çıkarak özgün ürün ve tasarımlar 

ortaya çıkarabilmek. 

o Bağımsız ve takım olarak bir tasarımı planlayabilmek ve 

açıklayabilmek. 

o Tasarımda kullanacağı yöntem ve teknikleri bilmek. 

o Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirleyebilmek. 

o Zaman içinde gelişen becerileri fark etmek. 

o Ürettiği ürüne etkili bir marka bulabilmek. 

o Üründe pazarlanabilirlik açısından değişiklik (inovasyon) yapabilmek. 

o Ürünün özelliğine göre logo ve ambalaj tasarlayabilmek. 

o Teknoloji aracılığıyla çözülebilecek günlük yaşamdaki sorunları 

belirleyerek, bunlar hakkında bilgi toplayıp çözüme yönelik 

düşünceler üretebilmek. 

o Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak için reklam senaryosu 

hazırlayabilmek. 

2. Tüketim Bilincine Sahip Olma Niteliği 

o Gereksinimler ile istekler arasındaki farkı açıklayabilmek. 

o İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için neye gereksinimleri 

olduğunu bilmek. 

o Bilinçli tüketici olmanın ayırt edici özelliklerini bilmek. 

o Kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklayabilmek. 

o Tüketici olarak haklarını bilmek ve kullanabilmek. 

o Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin gereğini 

bilmek. 

o Satın aldığı eşyanın garanti belgesini saklaması gerektiğini bilmek. 

o Medya ve iletişim araçlarının tüketim üzerindeki etkilerini 

değerlendirebilmek. 

o Parasını uygun biçimde ve önceliklerini belirleyerek harcayabilmek. 

o Reklamların insanları bilinçsiz tüketime özendirmek gibi bir işlev de 

üstlendiğini bilmek. 
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o Satın alınacak ürünleri belirlenen ölçünlere göre 

değerlendirebilmek. 

o Doğal kaynakları, yaşamın sürekliliği için nasıl kullanılması 

gerektiğini bilmek. 

3. Girişimci Olma Niteliği 

o Kaynakları doğal, insan ve kapital olarak sınıflandırma bilgisine 

sahip olmak. 

o Yenilikçi düşünceler sunma ve yeni ürünler tasarlama konusunda 

yeterli olmak. 

o Yeni düşüncelere, bilgi ve becerilere açık olmak. 

o Girişimci olarak yeni bir işi yürütmek ve geliştirmek için risk 

alabilmek. 

o Yeni bir işle ilgili sektör özelliklerini yeterince bilmek. 

o Yeni bir iş kurma düşüncesi ve cesareti edinmek. 

4. Tutumlu Olma Niteliği 

o Varolan kaynaklarla gereksinimleri ilişkilendirebilmek. 

o Alış-verişi zorunlu olmadıkça yapmamak ve alış-veriş yaparken aile 

bütçesini dikkate almak. 

o Enerjiden tasarruf etme yöntemlerini bilmek. 

o Varolan kaynakları yerinde ve gereğince kullanmak. 

o Para sınırlı bir kaynak olduğunun farkında olmak ve birikim 

yapabilmek.  

o Kaynakların bilinçli tüketilmesi ve verimli kullanılması gerektiğinin 

farkında olmak. 

5. Meslekleri ve Temel Ekonomi Kavramlarını Tanıma Niteliği 

o Gereksinimlerini giderme ile emek arasındaki ilişkiyi bilmek. 

o Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek 

herhangi bir mesleğin insanların hangi gereksinimlerini karşılamaya 

yönelik olduğunu bilmek. 

o İnsanlarla meslekler arasında ilişki kurabilmek. 

o Yaşadığı bölgedeki ekonomik etkinliklere ilişkin meslekleri 

belirleyebilmek. 
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o Yaşadığı bölgedeki ekonomik etkinliklerle ile coğrafi özellikleri 

ilişkilendirebilmek. 

o Meslek seçimini etkileyen etmenleri açıklayabilmek. 

o Kullanılan bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını 

oluşturabilmek. 

o Kişilik özellikleri ile meslek seçimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek. 

o Özel ilgileri ile ilgili bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini 

ilişkilendirebilmek. 

o İlgi ve yeteneklerine göre mesleki tercihlerine yönelik planlamalar 

yapabilmek. 

o Eğitimin meslek edindirme hedefini kavramak. 

o Farklı meslekler için farklı akademik becerilere sahip olmak 

gerektiğini bilmek. 

o Mesleklerin kendi aralarındaki bağlantıyı ve işbirliğini 

açıklayabilmek. 

o Kişisel özelliklerine göre meslek seçimi yapabilmek. 

o Gereksinim, bütçe, borç, para, hizmet, eşya, faiz,  gelir, gider gibi 

temel ekonomi kavramlarını tanımak.  

o Kalkınmada ve uluslararası ekonomik ilişkilerde ulusal ekonominin 

yerinin ve öneminin farkında olmak. 

o Paranın değişim aracı olarak işlevini bilmek. 

İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili 

eğitsel nitelikler, genel olarak ekonomik yaşamın bireyler için gerekli kıldığı 

yukarıda sözü geçen temel bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. 

İlköğretim programlarındaki son değişikliklere göre eğitimin amaçlarında 

ekonomik boyutun daha çok önem kazandığı belirtilebilir. Ayrıca, ilköğretimin 

öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerin 

(“tüketim bilincine sahip olma”, “girişimci olma” vb) kazandırılmak istenmesi 

ilköğretimde yeni liberal ekonominin etkileri olarak düşünülebilir. 
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İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Üretken Olma 

Niteliği Konusunda Öğrenci Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Üretken olma boyutunda yer alan dokuz görüşe ait aritmetik 

ortalamalar, standart sapmalar ve sıra değerler Çizelge 13’de gösterilmiştir. 

Çizelge 13. İlköğretim Öğrencilerinin Üretken Olma Niteliğine Yönelik 

Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Madde 
No 

İfadeler  ss Derecesi 

1 
Ürün tasarlama konusunda okuldaki 
etkinlikleri yeterli buluyorum. 

3,45 0,98 Katılıyorum 

2 
Üretim yapmak için gerekli bütün bilgi, 
beceri ve tutumu okulda edindiğimi 
düşünüyorum. 

3,49 1,03 Katılıyorum 

3 
Üretimde bilimsel bilgi ve teknolojinin 
oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 

4,30 0,84 Tamamen 
Katılıyorum 

4 
Bir şey üretirken kullanacağım yöntem ve 
teknikleri yeterince iyi öğrendim. 

3,73 0,95 Katılıyorum 

5 
Okulda öğrendiklerim sayesinde yeterince 
üretken olduğumu düşünüyorum.  

3,72 0,95 Katılıyorum 

6 
Üretim aşamalarını adım adım 
planlayabilecek kadar bilgi edindiğimi 
düşünüyorum. 

3,67 0,97 Katılıyorum 

7 
Üretim yaparken doğayı nasıl etkilediğimiz 
konusunda herhangi bir fikrim yoktur. 

1,71 0,87 Hiç 
Katılmıyorum 

8 
Okulu üretim için gerekli olan nitelikleri 
kazandırma konusunda yeterli görüyorum. 

3,53 1,03 Katılıyorum 

9 
Okulda yeterince çalışma alışkanlığı 
kazandığımı düşünüyorum. 

3,72 1,00 Katılıyorum 

 
Toplam Puan 31,34 

  

 
Toplam Puan Ortalaması 3,48 

 

Katılıyorum 

Çizelge 13’te görüldüğü gibi öğrencilerin üretken olma niteliğine ilişkin 

görüşleri ( =1,71) ile  ( =4,30) ortalama puanları arasında değişmektedir. 

 Öğrenciler, “Üretimde bilimsel bilgi ve teknolojinin oldukça önemli 

olduğunu düşünüyorum” ( =4,30) ifadesine, “Tamamen Katılıyorum” düzeyde 

görüş belirtmişlerdir. Bu öğrencilerin, üretimde teknolojinin ve bilimsel bilgiye 

verilmesi gereken öneminin yeterince farkında olduklarını göstermektedir. 
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 Çizelge 13’te görüldüğü gibi “Ürün tasarlama konusunda okuldaki 

etkinlikleri yeterli buluyorum” ( =3,45), “Üretim yapmak için gerekli bütün 

bilgi, beceri ve tutumu okulda edindiğimi düşünüyorum” ( =3,49), “Bir şey 

üretirken kullanacağım yöntem ve teknikleri yeterince iyi öğrendim” ( =3,73), 

“Okulda öğrendiklerim sayesinde yeterince üretken olduğumu düşünüyorum” 

( =3,72), “Üretim aşamalarını adım adım planlayabilecek kadar bilgi 

edindiğimi düşünüyorum” ( =3,67), “Okulu üretim için gerekli olan nitelikleri 

kazandırma konusunda yeterli görüyorum” ( =3,53), “Okulda yeterince 

çalışma alışkanlığı kazandığımı düşünüyorum” ( =3,72) ifadelerine ise 

“Katılıyorum” düzeyde görüş belirtmişlerdir. Okulun, öğrencileri üretken kılma 

ve üretken becerileri kazandırma konusundaki etkisi, yeri ve önemini belirten 

bu düşüncelere öğrencilerin yeterli düzeyde katılmaları, üretken olma ve 

üretimde okulun olumlu etkisini göstermektedir. Bu görüşlere göre ilköğretim 

okulları üretim ile gerekli bilgi beceri ve tutumu öğrencilere yeterli düzeyde 

kazandırdığı söylenebilir. 

Gülercan’ın (2007) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre ilköğretim 

okullarında iş eğitimi dersi ile karşılaşılan problemlere pratik çözümler 

getirebilmelerinde, bir iş yapmanın hazzını ve gururunu duyabilmelerinde 

zevk geliştirme etkisi sağlamasında ve yapılan işleri günlük hayatta 

kullanabilmelerinde etkili olduğu görülmüştür. Yazıcıoğlu, Erdoğan, Şanlı, ve 

Celep’in (2008) araştırmada ise iş eğitiminin, ilköğretim öğrencilerini üretken 

kılmak için düzenlenmiş bir öğreti olduğu, iş eğitiminin öğrencinin karşılaştığı 

sorunlar ve çözmesi gereken problemler yakın çevresine ilişkin olduğu ve bu 

nedenle öğrenci evde, okulda ve boş zaman etkinliklerinde karşılaştığı 

sorunların çözümüne karşı çok daha duyarlı ve hazır duruma getirdiği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmaların sonuçları ile bu araştırmanın bulguları 

olan öğrencilerin görüşlerinin uyumlu olduğu ve paralellik gösterdiği 

görülmektedir. 

 Öğrencilerin, “Üretim yaparken doğayı nasıl etkilediğimiz konusunda 

herhangi bir fikrim yoktur” ( =1,71) ifadesine verdikleri yanıtta ise “Hiç 

Katılmıyorum” düzeyde görüş belirtmişlerdir. Ters yönde yorumlanması 

gereken bu olumsuz ifadeye öğrencilerin verdikleri yanıta göre; öğrencilerin, 
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üretimin doğal çevreye olan olumlu/olumsuz etkilerinin bilincinde olduğunu 

göstermektedir.  

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Tüketim Bilincine 

Sahip Olma Niteliği Konusunda Öğrenci Görüşlerine İlişkin Bulgular 

 Tüketim bilincine sahip olma boyutunda yer alan 10 görüşe ait 

aritmetik ortalamalar, standart sapmalar ve sıra değerler Çizelge 14’te 

gösterilmiştir. 

Çizelge 14. İlköğretim Öğrencilerinin Tüketim Bilincine Sahip Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Madde 
No 

İfadeler  ss Derecesi 

10 
Ürün satın alırken son kullanma tarihini her 
zaman kontrol etmek gerekir. 

4,47 0,97 Tamamen 
Katılıyorum 

11 
Gereksinimlerimle isteklerimi birbirinden 
kolayca ayırt edebileceğimi düşünüyorum. 

3,98 1,04 Katılıyorum 

12 
Satın alınan eşyanın Garanti Belgesi’ni 
saklamak gereksizdir. 

1,92 1,39 Katılmıyorum 

13 
Alacağım ürünün ilk önce kalitesine 
bakmam gerekir. 

4,15 1,09 Katılıyorum 

14 
Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam 
Tüketici Hakları Derneği'ne bildirmem 
gerekir.  

4,25 1,08 
Tamamen 
Katılıyorum 

15 
Bir şeyi satın almadan önce fiyat 
araştırması yapmak gerekir.   

3,90 1,20 Katılıyorum 

16 
Medya ve iletişim araçlarının tüketim 
üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

2,37 1,29 Katılmıyorum 

17 
Bazı ürünleri gereksinimim olmasa bile 
reklamını beğendiğim için aldığım olur. 

2,53 1,36 Katılmıyorum 

18 
Okulda edindiğim kazanımlara göre 
tüketim konusunda bilinçli olduğumu 
düşünüyorum. 

3,61 1,20 Katılıyorum 

24 
Bir şey alacağım zaman aile bütçemizi 
dikkate almam gerekir. 

4,31 1,01 Tamamen 
Katılıyorum 

 Toplam Puan 35,47   

 Toplam Puan Ortalaması 3,55  Katılıyorum 

 Çizelge 14’te görüldüğü gibi öğrencilerin tüketim bilincine sahip olma 

niteliğine ilişkin görüşleri ( =1,92) ile  ( =4,47) ortalama puanları arasında 

değişmektedir. 
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 Öğrenciler, “Ürün satın alırken son kullanma tarihini her zaman kontrol 

etmek gerekir” ( =4,47), “Alacağım ürünün ilk önce kalitesine bakmam 

gerekir” ( =4,15), “Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam Tüketici Hakları 

Derneği'ne bildirmem gerekir” ( =4,25) ve “Bir şey alacağım zaman aile 

bütçemizi dikkate almam gerekir” ( =4,31) ifadelerine “Tamamen 

Katılıyorum” düzeyde görüş belirtmişlerdir. Bu görüşlerden yola çıkarak 

öğrenciler okulda edindikleri sayesinde; tüketici olarak haklarını bildikleri, 

aldıkları ürünlerin son kullanma tarihine çok dikkat ettikleri ve alışveriş 

yaparken aile bütçelerini önemsedikleri kolaylıkla söylenebilir. 

 “Gereksinimlerimle isteklerimi birbirinden kolayca ayırt edebileceğimi 

düşünüyorum” ( =3,98), “Bir şeyi satın almadan önce fiyat araştırması 

yapmak gerekir” ( =3,90) ve “Okulda edindiğim kazanımlara göre tüketim 

konusunda bilinçli olduğumu düşünüyorum” ( =3,61) ifadelerine ise 

“Katılıyorum” düzeyde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşleri, okulda 

verilen tüketim eğitiminin etkili olduğunu ve gereksinimleri ile isteklerini 

birbirinden ayırt edebilecek kadar bilinçli olduklarını biçiminde yorumlanabilir. 

 Ayrıca öğrenciler, “Satın alınan eşyanın Garanti Belgesi’ni saklamak 

gereksizdir” ( =1,92), “Medya ve iletişim araçlarının tüketim üzerinde hiçbir 

etkisi yoktur” ( =2,37) ve  “Bazı ürünleri gereksinimim olmasa bile reklamını 

beğendiğim için aldığım olur” ( =2,53) ifadelerine “Katılmıyorum” düzeyde 

görüş belirtmişlerdir. Ters yönde yorumlanması gereken bu olumsuz ifadelere 

öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre; öğrenciler, bu görüşlere katılmadıklarını 

belirterek; öğrencilerin, medya ve iletişim araçlarının tüketim üzerindeki 

etkilerini bildikleri, gereksinim duymadıkları bir ürünü almadıklarını ve satın 

aldıkları ürünün garanti belgesini saklamanın öneminin farkında oldukları 

söylenebilir.  

Pınarcı’nın (2007) yaptığı araştırmada, tüketici eğitiminin tüketim bilgi 

düzeyinin artırılmasını sağladığı, yanlış inanç ve tutumların değiştirilip 

düzeltilebilmesinde etkili olduğu, verilen eğitimin sık aralıklarla tekrar 

edilmemesi halinde her iki durumda da verilen bilgilerin ve davranışların 

etkisini kaybedebileceği sonuçları ile araştırma bulguları arasında benzerlik 
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olduğu söylenebilir. Akyüz’ün (2009) 11-15 yaş grubu arasındaki ilköğretim 

altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin tüketicilik bilinç düzeyini ölçmek için 

yaptığı araştırmada, öğrencilerin % 61,2’sinin alışverişe çıkmadan önce 

piyasa araştırması yaptıklarını, piyasa araştırması yapmalarının en önemli 

nedeninin bütçelerine uygun olup olmadığını anlamak için yaptıkları 

sonucuna varılmıştır. Sert’in (2002) yaptığı araştırmada, Ankara ilinin farklı 

sosyo-ekonomik bölgelerindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 

öğrencilerin tüketici davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğunluğunun (% 60,5’i) tüketici olarak 

haklarını bildiklerini ifade etmişlerdir. Yapılan araştırmaların bulguları ile bu 

araştırmanın bulguları arasında benzerlik olduğu söylenebilir. Ancak, Sert’in 

(2002) yaptığı araştırmanın, “öğrencilerin satın aldığı bir ürünün ayıplı 

çıkması durumunda yapılması gerekenleri bilen olmamıştır” bulgusu ile bu 

araştırmaya katılan öğrencilerin; “Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam 

Tüketici Hakları Derneği'ne bildirmem gerekir” ifadesine “Tamamen 

Katılıyorum” olarak yanıtlamaları, ilgili araştırmanın bulgusu ile bu 

bulgularının çeliştiğini göstermektedir. Bu durumu araştırma bulgularına göre 

yorumlamak gerekirse; aradan geçen on yıl içinde öğrencilerin tüketim 

konusunda daha çok bilinçlendikleri söylenebilir.  

 

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Tutumlu Olma 

Niteliği Konusunda Öğrenci Görüşlerine İlişkin Bulgular 

 Tutumlu olma boyutunda yer alan 6 görüşe ait aritmetik ortalamalar, 

standart sapmalar ve sıra değerler Çizelge 15’te gösterilmiştir. 

 Çizelge 15’te görüleceği üzere, öğrencilerin üretken olma niteliğine 

ilişkin görüşleri ( =2,01) ile  ( =4,48) ortalama puanları arasında 

değişmektedir. 

 Öğrencilerin, “Boşa akan su, çalışan lamba ve cihazlar kapatılarak 

enerjiden tasarruf edilebilir” ( =4,48) ifadesine “Tamamen Katılıyorum” 

biçimde verdikleri yanıtlar; öğrencilerin enerji tasarrufu konusunda okulda 

yeterince bilinçlendiklerini göstermektedir. 
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Çizelge 15. İlköğretim Öğrencilerinin Tutumlu Olma Niteliğine Yönelik 

Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Madde 
No 

İfadeler  ss Derecesi 

19 
Aldığım harçlıklardan bir bölümünü 
biriktirebilmem gerekir. 

4,09 1,17 Katılıyorum 

20 
Alışveriş zorunlu olmadıkça 
yapılmaması gerekir. 

3,30 1,40 Kararsızım 

21 
Para sınırlı bir kaynak olmadığı için 
istenildiği kadar harcanabilir. 

2,01 1,24 Katılmıyorum 

22 
Kaynaklarımı yerinde ve gereğince 
kullanmam gerekir. 

4,18 1,00 Katılıyorum 

23 
Boşa akan su, çalışan lamba ve cihazlar 
kapatılarak enerjiden tasarruf edilebilir. 

4,48 0,94 Tamamen 
Katılıyorum 

32 
Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına 
katılmak ve sözümün dinlenmesi 
önemlidir. 

3,96 1,39 Katılıyorum   

   

 Toplam Puan 
22,03  

   
   

 Toplam Puan Ortalaması 
3,67  

Katılıyorum   
   

 Çizelge 15’te görüleceği üzere, “Aldığım harçlıklardan bir bölümünü 

biriktirebilmem gerekir” ( =4,09), “Kaynaklarımı yerinde ve gereğince 

kullanmam gerekir” ( =4,18), ”Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılmak 

ve sözümün dinlenmesi önemlidir” ( =3,96) ifadelerine “Katılıyorum” olarak 

görüş belirtmişlerdir.  

Çizelge 15’te yer alan öğrencilerin diğer ifadelere verdikleri yanıtların 

yorumlanması gerekirse; öğrencilerin okulda öğrendikleri sayesinde; aile 

bütçesi hazırlama çalışmalarına katıldıkları, varolan kaynakları yerinde ve 

gereğince kullanma ve birikim yapma bilincine sahip oldukları söylenebilir. Bu 

duruma göre ilköğretimin, öğrencilere yeterince tutumlu olma niteliğine 

kazandırdığı söylenebilir. 

 Gülercan’ın (2007) yaptığı araştırmanın, ilköğretimin öğrencilerin ilgi 

ve yeteneklerini tanımalarında, zaman, malzeme ve enerji tasarrufu gibi 

alışkanlıkları kazandırabilmede etkili olduğu sonucu ile bu araştırmanın 

bulgularının uyumluluk göstermektedir. 
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 Öğrenciler, “Alışveriş zorunlu olmadıkça yapılmaması gerekir” 

( =3,30) ifadesine “Kararsızım” olarak görüş belirtmişlerdir. Buna göre, 

öğrenciler alışverişin zorunlu olmadığı durumlarda bazen yapılabileceğini 

düşündüklerini göstermektedir. 

 Öğrenciler yine “Para sınırlı bir kaynak olmadığı için istenildiği kadar 

harcanabilir” ( =2,01) ifadesine “Katılmıyorum” düzeyde görüş belirtmişlerdir. 

Ters yönde yorumlanması gereken bu olumsuz verilmiş ifadeye öğrenciler bu 

görüşe katılmadıklarını belirterek; öğrenciler, paranın sınırlı bir kaynak 

olduğunun farkında olduklarını düşündüklerini göstermektedir. Akyüz’ün 

(2009) çalışmasında, öğrenciler ekonomik davranmanın (tutumlu olma) 

oldukça önemli olduğu ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun bütçelerine göre 

alışveriş yaptıkları yönündeki sonuçlar ile yine bu araştırmanın bulgularının 

benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

  

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Girişimci Olma 

Niteliğine İlişkin Bulgular 

 Girişimci olma boyutunda yer alan 5 görüşe ait aritmetik ortalamalar, 

standart sapmalar ve sıra değerler Çizelge 16’da gösterilmiştir. 

Çizelge 16’da görüldüğü gibi öğrencilerin girişimci olma niteliğine 

ilişkin görüşleri ( =3,00) ile  ( =4,00) ortalama puanları arasında 

değişmektedir. 

 Öğrenciler, “Girişimci olarak yeni bir işi yürütmek ve geliştirmek için 

risk alabilmem gerekir” ( =4,00) ve “Okulda yeni düşüncelere, bilgi ve 

becerilere açık olarak yetiştiğimi düşünüyorum” ( =3,79 )  ifadelerine 

“Katılıyorum” düzeyde görüş belirtmişlerdir. Öğrenci görüşleri, girişimci olarak 

yeni bir işi yürütmek için risk alabilmeleri gerektiğini ve okulda yeni bir işle 

ilgili gereken bilgi ve becerileri öğrenmeye açık olarak yetiştiklerini 

belirtmişlerdir.  
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Çizelge 16. İlköğretim Öğrencilerinin Girişimci Olma Niteliğine Yönelik 

Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Madde 
No 

İfadeler  ss Derecesi 

35 
Bizlere yeni bir iş kurma düşüncesi ve 
cesareti kazandırmada okulu yeterli 
buluyorum. 

3,07 1,30 Kararsızım 

36 
Okulda yeni bir işle ilgili sektör özellikleri 
yeterince iyi tanıtılır. 

3,00 1,27 Kararsızım 

37 
Girişimci olarak yeni bir işi yürütmek ve 
geliştirmek için risk alabilmem gerekir. 

4,00 0,94 Katılıyorum 

38 
Okulda yeni düşüncelere, bilgi ve 
becerilere açık olarak yetiştiğimi 
düşünüyorum.  

3,79 0,96 Katılıyorum 

39 
Okul yenilikçi düşünceler sunma ve yeni 
ürünler tasarlama konusunda bizlere her 
zaman destek olur. 

3,33 1,31 Kararsızım   

   

 Toplam Puan 
17,20  

   
   

 Toplam Puan Ortalaması 
3,44  

Katılıyorum   
   

 Çizelge 16’da görüldüğü gibi öğrenciler, “Okul yenilikçi düşünceler 

sunma ve yeni ürünler tasarlama konusunda bizlere her zaman destek olur” 

( =3,33), “Bizlere yeni bir iş kurma düşüncesi ve cesareti kazandırmada 

okulu yeterli buluyorum” ( =3,07) ve “Okulda yeni bir işle ilgili sektör 

özellikleri yeterince iyi tanıtılır” ( =3,00) ifadelerine ise “Kararsızım” düzeyde 

görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu görüşlerine göre okullar, girişimcilik 

anlamında yeterince öğrencilerin düşüncelerini yeterince 

olgunlaştıramadığını ve bu konuda kendilerini yeterince desteklemediği 

ayrıca yeni bir işle ilgili sektör özelliklerinin de okulda yeterince tanıtılmadığı 

görüşündedirler.  

 Geçmişte girişimciliğin farklı bir içerikte olduğu bilinmektedir. Bugün 

ise Türkiye Ekonomisi’nde giderek yaygınlaşan liberal ekonomi sisteminin ve 

piyasa mekanizmalarının etkin olduğu bilinmektedir. Liberal ekonomilerde 

bireylerden, birer ekonomik aktör olarak ekonomik yaşama “üretici”, “tüketici” 

ve “girişimci” olarak katılmaları beklenir ve bu anlamda gerekli eğitsel 

niteliklerin öğrencilere kazandırılması yönünde eğitimin programlarının içeriği 

değiştirilmektedir. Özet olarak okulların, girişimci olma niteliğini öğrencilere 
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kazandırması bağlamında; öğrencilere yenilikçi düşünceler sunma ve yeni 

ürünler tasarlama konusunda kendilerine orta düzeyde destek olduğu ve yeni 

bir iş kurma düşüncesi kazandırmada ve yeni bir işle ilgili sektör özellikleri 

tanıtılması konularında ise yeterli olmadığını göstermektedir.  

   

İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Meslekleri ve Temel 

Ekonomi Kavramlarını Tanıma Niteliğine İlişkin Bulgular 

 Meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma boyutunda yer alan 

9 görüşe ait aritmetik ortalamalar, standart sapmalar ve sıra değerler Çizelge 

17’de gösterilmiştir. 

Çizelge 17. İlköğretim Öğrencilerinin Meslekleri ve Temel Ekonomi 

Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşlerine İlişkin 

Bulgular 

Madde 
No 

İfadeler  ss Derecesi 

25 
Gereksinimlerle meslekler arasında sıkı 
bir ilişki olduğunu düşünüyorum. 

3,68 1,01 Katılıyorum 

26 
Özel ilgilerimle bağlantılı olabilecek işlerin 
tam olarak neler olduğunu bilmiyorum. 

2,98 1,19 Kararsızım 

27 
Okulda öğrendiklerim sayesinde kişisel 
özelliklerime göre meslek seçimi 
yapabilirim. 

3,70 1,17 Katılıyorum 

28 
Mesleklerin kendi aralarındaki bağlantıyı 
ve işbirliğini kolayca açıklayabilirim. 

3,65 1,04 Katılıyorum 

29 
Farklı meslekler için farklı akademik 
becerilere sahip olmak gerekir. 

4,21 0,94 Tamamen 
Katılıyorum 

30 
Okulda meslek seçimi ve mesleklerle ilgili 
yeterince bilgi edindiğimi düşünüyorum.  

3,31 1,31 Kararsızım 

31 
Bütçe, borç, para ve faiz gibi ekonomiyle 
ilgili temel kavramları yeterince iyi 
öğrendim. 

3,51 1,21 Katılıyorum 

33 
Nitelikli insangücü Türkiye ekonomisinin 
gelişmesinde oldukça önemlidir. 

3,91 1,08 Katılıyorum 

34 
Hizmet, eşya, gereksinim, faiz, bütçe gibi 
iktisadi kavramları ilk kez duyuyorum. 

2,26 1,39 Katılmıyorum   
   

 Toplam Puan 31,21     
   

 Toplam Puan Ortalaması 3,47  Katılıyorum   
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 Çizelge 17’de görüleceği üzere öğrencilerin meslekleri ve temel 

ekonomi kavramlarını tanıma niteliğine ilişkin görüşleri ( =2,26) ile  ( =4,21) 

ortalama puanları arasında değişmektedir.  

 Öğrenciler, “Farklı meslekler için farklı akademik becerilere sahip 

olmak gerekir” ( =4,21) biçimindeki ifadesine “Tamamen Katılıyorum” 

düzeyde görüş belirtmişlerdir. Bu bulguya göre öğrenciler, okulda edindikleri 

bilgiler sayesinde; her bir mesleğin farklı bir akademik beceri gerektirdiğinin 

bilincinde oldukları söylenebilir. 

 Yine öğrenciler, “Nitelikli insangücü Türkiye ekonomisinin 

gelişmesinde oldukça önemlidir” ( =3,91), “Okulda öğrendiklerim sayesinde 

kişisel özelliklerime göre meslek seçimi yapabilirim” ( =3,70), 

“Gereksinimlerle meslekler arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünüyorum” 

( =3,68), “Mesleklerin kendi aralarındaki bağlantıyı ve işbirliğini kolayca 

açıklayabilirim” ( =3,65) ve “Bütçe, borç, para ve faiz gibi ekonomiyle ilgili 

temel kavramları yeterince iyi öğrendim” ( =3,51) biçimindeki ifadelere 

“Katılıyorum” düzeyde görüş belirtmişlerdir. “Okulda meslek seçimi ve 

mesleklerle ilgili yeterince bilgi edindiğimi düşünüyorum” ( =3,31) ifadesine 

“Kararsızım” düzeyde görüş belirtmişlerdir. Öğrenciler, nitelikli işgücünün ülke 

ekonomisindeki yerini öğrendiklerini, meslekleri tanıdıklarını ve meslek seçimi 

yapabilecek kadar bilgilendirildiklerini ve ekonomiyle ilgili kavramları 

yeterince iyi öğrendiklerini söyleyebiliriz. 

 Çizelge 17’de görüleceği üzere öğrenciler, “Hizmet, eşya, gereksinim, 

faiz, bütçe gibi iktisadi kavramları ilk kez duyuyorum” ( =2,26) ifadesine 

“Katılmıyorum” düzeyde ve “Özel ilgilerimle bağlantılı olabilecek işlerin tam 

olarak neler olduğunu bilmiyorum” ( =2,98) ifadesine ise “Kararsızım“ 

düzeyde görüş belirtmişlerdir. Ters yönde yorumlanması gereken bu iki ifade 

için öğrencilerin katılmıyorum ve kararsızım düzeyde verdikleri olumsuz 

yanıtları değerlendirmek gerekirse, öğrencilerin ekonomiyle ilgili kavramları 

duyduklarını ve yeterince öğrendiklerini ancak özel ilgileriyle bağlantılı olan 

işlerin tam olarak neler olduğu konusunda orta düzeyde bilgilendikleri 

söylenebilir. 
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 Çizelge 17’deki ifadeleri öğrencilerin yanıtlarına göre özet olarak 

yorumlamak gerekirse; okul, öğrencilere nitelikli insangücünün ülke 

ekonomilerinin gelişmesindeki önemini yeterince öğretmiştir. Okulun 

öğrencilerin kişisel özelliklerini keşfetmelerine yeterince yardımcı olduğunu 

ve bu özelliklere göre meslek seçimi yapabilecek yeterliği öğrencilere 

kazandırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca okulun, mesleklerin kendi aralarındaki 

bağlantıyı, gereksinimler ile meslekler arasındaki ilişkiyi ve ekonomiyle ilgili 

temel kavramları öğrencilere yeterince iyi öğrettiği söylenebilir. 

 Bayhan, Yükselen ve Kaysılı’nın (2007) yaptığı araştırmada, 

öğrencilerin ekonomiye yönelik kavramları algılamada yaşlara göre farklı 

basamaklar bulunduğu, bu basamakların somuttan soyuta, özelden genele 

doğru bir gelişim gösterdiği sonucuna varılmıştır. Yine aynı araştırmaya göre 

çocuklarda yaş ilerledikçe ekonomiye yönelik bilgi düzeyinin arttığı 

gözlemlenmiştir. Bayhan, Yükselen ve Kaysılı’nın (2007) araştırma bulguları 

ile bu araştırma bulgularının örtüştüğü ve benzer sonuçlara ulaşıldığı 

söylenebilir. Ancak, Öktem’in (2006) yaptığı araştırmada, ilköğretim dört ve 

beşinci sınıftaki öğrencilerden ekonomiye ilişkin kavramları yapılan 

tanımlamalardan tanımaları ve tanımlarla kavramları eşleştirmeleri 

istenmiştir. Öğrencilerin bu kavramları doğru olarak verilmiş tanımları ile 

yeterli düzeyde eşleştirememeleri bu araştırma bulguları ile çelişmektedir. 

Çünkü bu araştırma bulgularına göre öğrenciler, ekonomiyle ilgili kavramları 

okulda yeterince iyi tanıtıldığını ve öğretildiğini düşünmektedirler.  

 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Üretken Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına 

İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden üretken olma niteliğine ilişkin 

görüşleri arasında okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bu karşılaştırmalarda araştırmaya katılan 

özel ilköğretim okullarındaki öğrenci sayılarının parametrik bir analiz 

yapmaya elverişli olmaması nedeniyle parametrik olmayan bir istatistik 

kullanılmıştır. Bunun için bağımsız örneklemler için Mann-Whitney U 
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çözümlemesi yapılmıştır. Buna göre, devlet ve özel okul öğrencilerinin 

üretken olma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular 

Çizelge 18’de özetlenmiştir. 

Çizelge 18. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Üretken Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

          
Mann Whitney U 

Test 

İfadeler 
Okul 
Türü 

N S.O. S.T. U z p 

M1. Ürün tasarlama konusunda 
okuldaki etkinlikleri yeterli 
buluyorum. 

Devlet 357 190,38 67.967 
4064 -1,101 0,271 

Özel 26 214,19 5.569 

M2. Üretim yapmak için gerekli 
bütün bilgi, beceri ve tutumu okulda 
edindiğimi düşünüyorum. 

Devlet 355 189,20 67.166 
3976 -1,221 0,222 

Özel 26 215,58 5.605 

M3. Üretimde bilimsel bilgi ve 
teknolojinin oldukça önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Devlet 355 191,97 68.149 
4271,5 -0,686 0,493 

Özel 26 177,79 4.623 

M4. Bir şey üretirken kullanacağım 
yöntem ve teknikleri yeterince iyi 
öğrendim. 

Devlet 352 188,63 66.400 
4271,5 -0,254 0,799 

Özel 25 194,14 4.854 

M5. Okulda öğrendiklerim sayesinde 
yeterince üretken olduğumu 
düşünüyorum. 

Devlet 356 192,64 68.582 
4220,5 -0,781 0,435 

Özel 26 175,83 4.572 

M6. Üretim aşamalarını adım adım 
planlayabilecek kadar bilgi 
edindiğimi düşünüyorum. 

Devlet 349 188,76 65.876 
3924,5 -0,872 0,383 

Özel 25 169,98 4.250 

M7. Üretim yaparken doğayı nasıl 
etkilediğimiz konusunda herhangi 
bir fikrim yoktur. 

Devlet 357 192,70 68.793 
4392,5 -0,502 0,616 

Özel 26 182,44 4.744 

M8. Okulu üretim için gerekli olan 
nitelikleri kazandırma konusunda 
yeterli görüyorum. 

Devlet 352 188,41 66.321 
4192,5 -0,063 0,950 

Özel 24 189,81 4.556 

M9. Okulda yeterince çalışma 
alışkanlığı kazandığımı 
düşünüyorum. 

Devlet 355 191,36 67.934 
4486 -0,247 0,805 

Özel 26 186,04 4.837 

*P<0.05 

Çizelge 18’de görüldüğü gibi ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler ölçeğinin alt boyutlarından 

üretken olma niteliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin okul türü değişkenine göre 
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anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U testinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, devlet ve özel 

ilköğretim okulu öğrencilerinin üretken olma niteliğine ilişkin görüşlerinin sıra 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Bu görüşlerden bir kaçına örnek vermek gerekirse; “Üretim yapmak için 

gerekli bütün bilgi, beceri ve tutumu okulda edindiğimi düşünüyorum” 

(U=3976; z=-1,221; p=0,222), “Ürün tasarlama konusunda okuldaki 

etkinlikleri yeterli buluyorum” (U=4064; z=-1,101; p=0,271) ve “Bir şey 

üretirken kullanacağım yöntem ve teknikleri yeterince iyi öğrendim” 

(U=4271,5; z=-0,254; p=0,799). Bu alt boyuttaki bütün görüşlere ilişkin 

anlamlılık değerinin 0,05 ten büyük oldukları görülmektedir. Analiz 

sonucunda, devlet ve özel okul öğrencilerinin üretken olma niteliğine ilişkin 

görüşlerinin sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (p>0,05). 

 Çizelge 18’de görüleceği üzere devlet okulu öğrencileri ile özel okul 

öğrencilerinin üretken olma niteliğine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Başka bir deyişle, ilköğretimde üretken olma 

niteliğinin kazandırılmasıyla ilgili devlet ve özel okul öğrencilerinin görüşleri 

birbiriyle benzerdir.  

 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Tüketim Bilincine Sahip Olma 

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup 

Olmamasına İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden tüketim bilincine sahip olma 

niteliğine ilişkin görüşleri arasında okul türü değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bu karşılaştırmalarda 

araştırmaya katılan özel ilköğretim okullarındaki öğrenci sayılarının 

parametrik bir analiz yapmaya elverişli olmaması nedeniyle parametrik 

olmayan bir istatistik kullanılmıştır. Bunun için bağımsız örneklemler için 

Mann-Whitney U çözümlemesi yapılmıştır. Buna göre, devlet ve özel okul 

öğrencilerinin tüketim bilincine sahip olma niteliğine yönelik görüşleri 

arasındaki farklılığa ilişkin bulgular Çizelge 19’da özetlenmiştir. 
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Çizelge 19. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Tüketim Bilincine Sahip Olma 

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

          Mann Whitney U Test 

İfadeler 
Okul 
Türü 

N S.O. S.T. U z p 

M10. Ürün satın alırken son 
kullanma tarihini her zaman 
kontrol etmek gerekir. 

Devlet 352 190,34 67.001 
4279,5 -0,678 0,498 

Özel 26 178,10 4.631 

M11. Gereksinimlerimle 
isteklerimi birbirinden kolayca 
ayırt edebileceğimi 
düşünüyorum. 

Devlet 356 191,39 68.137 
4590,5 -0,073 0,942 

Özel 26 192,94 5.017 

M12. Satın alınan eşyanın 
Garanti Belgesi’ni saklamak 
gereksizdir. 

Devlet 356 189,56 67.485 

3938,5 -1,458 0,145 

Özel 26 218,02 5.669 

M13. Alacağım ürünün ilk önce 
 kalitesine bakmam gerekir. 

Devlet 356 191,45 68.156 
4609,5 -0,037 0,971 

Özel 26 192,21 4.998 

M14. Aldığım ürünle ilgili sorun  
yaşarsam Tüketici Hakları 
Derneği'ne bildirmem gerekir.  

Devlet 356 194,97 69.410 
3392 -2,539 0,011* 

Özel 26 143,96 3.743 

M15. Bir şeyi satın almadan önce  
fiyat araştırması yapmak gerekir.   

Devlet 354 191,27 67.709 
4330,5 -0,530 0,596 

Özel 26 180,06 4.682 

M16. Medya ve iletişim 
araçlarının tüketim üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. 

Devlet 352 190,11 66.918 
4010 -0,769 0,442 

Özel 25 173,40 4.335 

M17. Bazı ürünleri gereksinimim 
 olmasa bile reklamını 
beğendiğim için aldığım olur. 

Devlet 355 191,23 67.886 
4534,5 -0,153 0,878 

Özel 26 187,90 4.886 

M18. Okulda edindiğim 
kazanımlara göre tüketim 
konusunda bilinçli olduğumu 
düşünüyorum. 

Devlet 357 193,30 69.009 
4176,5 -0,883 0,377 

Özel 26 174,13 4.528 

M24. Bir şey alacağım zaman aile  
bütçemizi dikkate almam gerekir. 

Devlet 355 192,77 68.433 
3987 -1,302 0,193 

Özel 26 166,85 4.338 

*P<0.05 

Çizelge 19’da görüldüğü gibi ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler ölçeğinin alt boyutlarından 

tüketim bilincine sahip olma niteliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin, okul türü 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır.  
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Çizelge 19’da görüldüğü gibi, yapılan istatistik analiz sonucunda devlet 

ve özel okul öğrencilerinin tüketim bilincine sahip olma niteliğine ilişkin 

görüşlerinden sadece; “Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam Tüketici Hakları 

Derneği'ne bildirmem gerekir” (U=3392; z=-2,539; p=0,011) ifadesinin sıra 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

(p<0,05). Devlet okulu öğrencilerinin ifadeye ilişkin görüşlerinin ortalaması 

=4,27 ve bu görüşe ilişkin medyan değeri 5.00 iken özel okul öğrencilerinin 

görüşlerinin ortalaması =3,89 ve medyan değerinin 4.00 olması, öğrencilerin 

görüşleri arasındaki bu anlamlı farklılığın devlet okulu öğrencilerinin lehine 

olduğu biçiminde yorumlanabilir. Diğer bir deyişle devlet okulu öğrencileri 

satın aldıkları ürünle ilgili sorun yaşadıklarında Tüketici Hakları Derneği’ne 

bildirmeleri konusunda özel okul öğrencilerine göre daha çok 

bilinçlendirilmişlerdir. 

Çizelge 19’da görüldüğü gibi ölçekteki 14. ifade dışında, öğrenci 

görüşleri arasında tüketim bilincine sahip olma niteliğine ilişkin okul türü 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık yoktur. Anlamlı bir farklılık bulunmayan 

diğer görüşlerden birkaçına örnek vermek gerekirse; “Satın alınan eşyanın 

Garanti Belgesi’ni saklamak gereksizdir”   (U=3938,5; z=-1,458; p=0,145), 

“Alacağım ürünün ilk önce kalitesine bakmam gerekir”  (U=4609,5; z=-0,037; 

p=0,971) ve “Okulda edindiğim kazanımlara göre tüketim konusunda bilinçli 

olduğumu düşünüyorum” (U=4176,5; z=-0,883; p=0,377). Analiz sonucunda, 

devlet ve özel ilköğretim okul öğrencilerinin tüketim bilincine sahip olma 

niteliğine ilişkin görüşlerinin sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 

 Devlet ve özel ilköğretim okul öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden, tüketim 

bilincine sahip olma niteliğine ilişkin “Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam 

Tüketici Hakları Derneği'ne bildirmem gerekir” ifadesi dışında diğer dokuz 

ifade için belirttikleri görüşler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(P>0.05). Diğer bir deyişle okul türü değişkenine göre, ilköğretimin 

öğrencilere kazandırdığı tüketim bilincine sahip olma niteliğine ilişkin 

öğrencilerin belirttikleri görüşler birbirine benzerdir. Bu bulgulardan yola 
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çıkarak, devlet ve özel ilköğretim okulları, öğrencilere benzer düzeyde 

tüketim bilincine sahip olma eğitsel niteliği kazandırdığı söylenebilir. 

 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Tutumlu Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına 

İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden tutumlu olma niteliğine ilişkin 

görüşleri arasında okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla yapılacak karşılaştırmalarda, 

araştırmaya katılan özel okullardaki öğrenci sayılarının parametrik bir analiz 

yapmaya elverişli olmaması nedeniyle parametrik olmayan bir istatistik 

kullanılmıştır. Bu nedenle, bağımsız örneklemler için Mann-Whitney U 

çözümlemesi yapılmıştır. Buna göre, devlet ve özel okul öğrencilerinin 

tutumlu olma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular 

Çizelge 20’de özetlenmiştir. 

Çizelge 20’de görüldüğü gibi ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler ölçeğinin alt boyutlarından 

tutumlu olma niteliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin, okul türü değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U 

testinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, devlet ve özel okul 

öğrencilerinin tutumlu olma niteliğine ilişkin görüşlerinin sıra ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).  

Araştırma ölçeğinin bu boyutundaki görüşlerden birkaçına ve bu 

görüşlere ait değerleri vermek gerekirse; “Para sınırlı bir kaynak olmadığı için 

istenildiği kadar harcanabilir” (U=4206; z=-0,761; p=0,446), “Alışveriş zorunlu 

olmadıkça yapılmaması gerekir” (U=3811; z=-1,478; p=0,140), ve 

“Kaynaklarımı yerinde ve gereğince kullanmam gerekir” (U=4152; z=-0,854; 

p=0,393). Dikkat edilecek olursa öğrenci görüşlerine ait analizin anlamlılık 

değerleri 0,05’ten büyük değerler olarak ortaya çıkmıştır (p>0.05). 
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Çizelge 20. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Tutumlu Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

          Mann Whitney U Test 

İfadeler 
Okul 
Türü 

N S.O. S.T. U z p 

M19. Aldığım harçlıklardan  
bir bölümünü biriktirebilmem 
gerekir. 

Devlet 357 192,85 68.846 
4339 -0,600 0,549 

Özel 26 180,38 4.690 

M20. Alışveriş zorunlu 
olmadıkça yapılmaması 
gerekir. 

Devlet 353 192,20 67.848 
3811 -1,478 0,140 

Özel 26 160,08 4.162 

M21. Para sınırlı bir kaynak  
olmadığı için istenildiği kadar 
harcanabilir. 

Devlet 353 188,92 66.687 
4206 -0,761 0,446 

Özel 26 204,73 5.323 

M22. Kaynaklarımı yerinde ve  
gereğince kullanmam gerekir. 

Devlet 352 190,70 67.128 
4152 -0,854 0,393 

Özel 26 173,19 4.503 

M23. Boşa akan su, çalışan 
lamba ve cihazlar kapatılarak 
enerjiden tasarruf edilebilir. 

Devlet 357 191,33 68.306 
4403 -0,136 0,892 

Özel 25 193,88 4.847 

M32. Aile bütçesi hazırlama 
çalışmalarına katılmak ve 
sözümün dinlenmesi 
önemlidir. 

Devlet 350 189,73 66.406 
4119 -0,849 0,396 

Özel 26 171,92 4.470 

*P<0.05 

 Çizelge 20’deki analiz sonuçlarını özet olarak yorumlamak gerekirse; 

devlet ve özel ilköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden, tutumlu olma 

niteliğine ilişkin her altı ifade için de belirttikleri görüşler arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır (P>0,05). Okul türüne göre, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırdığı tutumlu olma niteliğine ilişkin öğrencilerin belirttikleri görüşler 

birbirine benzerdir. Buna göre devlet ve özel ilköğretim okulları, öğrencilere 

benzer düzeyde tutumlu olma niteliği kazandırdığı söylenebilir. 

 

 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Girişimci Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına 

İlişkin Bulgular 
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İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden girişimci olma niteliğine ilişkin 

görüşleri arasında okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla yapılacak istatistiksel 

karşılaştırmalarda araştırmaya katılan özel okullardaki öğrenci sayılarının 

parametrik bir analiz yapmaya elverişli olmaması nedeniyle parametrik 

olmayan bir istatistik kullanılmıştır. Bunun için bağımsız örneklemler için 

Mann-Whitney U çözümlemesi yapılmıştır. Buna göre, devlet ve özel okul 

öğrencilerinin girişimci olma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa 

ilişkin bulgular Çizelge 21’de özetlenmiştir. 

Çizelge 21. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Girişimci Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

          Mann Whitney U Test 

İfadeler 
Okul 
Türü 

N S.O. S.T. U z p 

M35. Bizlere yeni bir iş kurma  
düşüncesi ve cesareti 
kazandırmada okulu yeterli 
buluyorum. 

Devlet 354 191,55 67.810 

4229,5 -0,707 0,479 

Özel 26 176,17 4.581 

M36. Okulda yeni bir işle ilgili 
sektör özellikleri  
yeterince iyi tanıtılır. 

Devlet 350 189,35 66.274 
3901 -0,930 0,353 

Özel 25 169,04 4.226 

M37. Girişimci olarak yeni  
bir işi yürütmek ve geliştirmek 
için risk alabilmem gerekir. 

Devlet 352 190,46 67.041 
3887,5 -1,028 0,304 

Özel 25 168,50 4.213 

M38. Okulda yeni düşüncelere, 
bilgi ve becerilere açık  
olarak yetiştiğimi 
düşünüyorum.  

Devlet 357 190,51 68.011 

4107,5 -1,027 0,304 

Özel 26 212,52 5.526 

M39. Okul yenilikçi düşünceler 
sunma ve yeni  
ürünler tasarlama konusunda 
bizlere her zaman destek olur. 

Devlet 350 188,67 66.034 

4491 -0,113 0,910 

Özel 26 186,23 4.842 

*P<0.05 

Çizelge 21’de görüleceği üzere; ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler ölçeğinin alt boyutlarından 

girişimci olma niteliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin, okul türü değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 
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Whitney U testinden yararlanılmıştır. Çizelge 21’de öğrencilerin belirttikleri 

girişimci olma niteliğine ilişkin görüşleri arasında okul türü değişkenine göre 

yapılan istatistiksel analizin sonuçlarında, 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. Bu görüşlerden birkaçına örnek vermek 

gerekirse; “Bizlere yeni bir iş kurma düşüncesi ve cesareti kazandırmada 

okulu yeterli buluyorum” (U=4229,5; z=-0,707; p=0,479), “Girişimci olarak 

yeni bir işi yürütmek ve geliştirmek için risk alabilmem gerekir”   (U=3887,5; 

z=-1,028; p=0,304) ve “Okulda yeni düşüncelere, bilgi ve becerilere açık 

olarak yetiştiğimi düşünüyorum” (U=4107,5; z=-1,027; p=0,304). Analiz 

sonucunda, devlet ve özel okul öğrencilerinin girişimci olma niteliğine ilişkin 

görüşlerinin sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (p>0,05). 

Çizelge 21’i kısaca yorumlamak gerekirse, devlet ve özel ilköğretim 

okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı 

ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden, girişimci olma niteliğine ilişkin her beş 

ifade için de belirttikleri görüşler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(P>0.05). Diğer bir deyişle okul türüne göre, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırdığı girişimci olma niteliğine ilişkin öğrencilerin belirttikleri görüşler 

birbirine benzerdir. Buna göre devlet ve özel ilköğretim okullarının her ikisinin 

de öğrencilere orta düzeyde girişimci olma eğitsel niteliğini kazandırdığı 

söylenebilir. 

 

Okul Türü Değişkenine Göre Öğrencilerin Meslekleri ve Temel Ekonomi 

Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir 

Farklılık Olup Olmamasına İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden meslekleri ve temel ekonomi 

kavramlarını tanıma niteliğine ilişkin görüşleri arasında okul türü değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmek istenmiştir.  

 



89 
 

 
 

Çizelge 22. Devlet ve Özel Okul Öğrencilerinin Meslekleri ve Temel Ekonomi 

Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki 

Farklılığa İlişkin Bulgular 

          Mann Whitney U Test 

İfadeler 
Okul 
Türü 

N S.O. S.T. U z p 

M25. Gereksinimlerle 
meslekler arasında sıkı bir ilişki 
olduğunu düşünüyorum. 

Devlet 352 189,97 66.870 
4410,5 -0,322 0,747 

Özel 26 183,13 4.762 

M26. Özel ilgilerimle bağlantılı 
olabilecek işlerin tam olarak 
neler olduğunu bilmiyorum. 

Devlet 354 192,86 68.272 
3413,5 -1,980 0,048* 

Özel 25 149,54 3.739 

M27. Okulda öğrendiklerim 
sayesinde kişisel özelliklerime  
göre meslek seçimi yapabilirim. 

Devlet 353 191,21 67.499 
4160,5 -0,827 0,408 

Özel 26 173,52 4.512 

M28. Mesleklerin kendi 
aralarındaki bağlantıyı ve 
işbirliğini kolayca 
açıklayabilirim. 

Devlet 346 186,82 64.640 
4387,5 -0,218 0,827 

Özel 26 182,25 4.739 

M29. Farklı meslekler için  
farklı akademik becerilere sahip 
olmak gerekir. 

Devlet 355 189,22 67.175 
3984,5 -0,575 0,565 

Özel 24 201,48 4.836 

M30. Okulda meslek seçimi ve 
mesleklerle ilgili yeterince  
bilgi edindiğimi düşünüyorum.  

Devlet 356 193,23 68.792 
4010,5 -1,169 0,243 

Özel 26 167,75 4.362 

M31. Bütçe, borç, para ve faiz 
gibi ekonomiyle ilgili  
temel kavramları  
yeterince iyi öğrendim. 

Devlet 350 188,82 66.088 
4437 -0,219 0,827 

Özel 26 184,15 4.788 

M33. Nitelikli insangücü 
Türkiye ekonomisinin  
gelişmesinde oldukça  
önemlidir. 

Devlet 354 189,40 67.048 
4213 -0,755 0,450 

Özel 26 205,46 5.342 

M34. Hizmet, eşya, gereksinim, 
faiz, bütçe gibi iktisadi  
kavramları ilk kez  
duyuyorum. 

Devlet 356 190,27 67.737 
4191 -0,847 0,397 

Özel 26 208,31 5.416 

*P<0.05 

Araştırmaya katılan özel okullardaki öğrenci sayılarının parametrik bir 

analiz yapmaya elverişli olmaması nedeniyle yapılan karşılaştırmalarda 

parametrik olmayan bir istatistik kullanılmıştır.  Bu nedenle devlet ve özel 

okul öğrencilerinin meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma 
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niteliğine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

bulmak için bağımsız örneklemler için Mann-Whitney U çözümlemesi 

yapılmıştır. Devlet ve özel okul öğrencilerinin meslekleri ve temel ekonomi 

kavramlarını tanıma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa ilişkin 

bulgular Çizelge 22’de özetlenmiştir.  

Çizelge 22’de görüleceği üzere; ölçekteki 14. ifade dışında, 

ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel 

niteliklerden meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma niteliğine 

ilişkin öğrenci görüşleri arasında okul türü değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır.  

Çizelge 22’deki, okul türü değişkenine göre öğrenci görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmayan ifadelerden birkaçına örnek vermek 

gerekirse; “Mesleklerin kendi aralarındaki bağlantıyı ve işbirliğini kolayca 

açıklayabilirim”  (U=4387,5; z=-0,218; p=0,827) “Gereksinimlerle meslekler 

arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünüyorum”   (U=4410,5; z=-0,322; 

p=0,747), ve “Okulda meslek seçimi ve mesleklerle ilgili yeterince bilgi 

edindiğimi düşünüyorum” (U=4010,5; z=-1,169; p=0,243). Analiz sonucunda, 

devlet ve özel okul öğrencilerinin meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını 

tanıma niteliğine ilişkin görüşlerinin sıra ortalamaları arasında bir ifade 

dışında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. (p>0,05).  

 Devlet ve özel ilköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden, meslekleri ve 

temel ekonomi kavramlarını tanıma niteliğine ilişkin “Özel ilgilerimle bağlantılı 

olabilecek işlerin tam olarak neler olduğunu bilmiyorum”  dışındaki diğer 

dokuz ifade için de belirttikleri görüşler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (P>0.05). Diğer bir deyişle okul türüne göre, ilköğretimin 

öğrencilere kazandırmayı amaçladığı meslekleri ve temel ekonomi 

kavramlarını tanıma niteliğine ilişkin öğrencilerin belirttikleri görüşlerin 

çoğunluğu birbirine benzerdir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, öğrencilere 

benzer düzeyde meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma eğitsel 

niteliğini kazandırdığı söylenebilir. 
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Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Üretken Olma Niteliğine Yönelik 

Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına İlişkin 

Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden üretken olma niteliğine ilişkin 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

belirlenmek istenmiştir. Bunun için bağımsız örneklemler için t testi 

çözümlemesi yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre, öğrencilerinin üretken 

olma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular Çizelge 

23’te özetlenmiştir. 

Çizelge 23’te görüleceği üzere “Ürün tasarlama konusunda okuldaki 

etkinlikleri yeterli buluyorum” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin 

ortalaması ( =3,20), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,97) 

daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Bu farklılık erkek öğrencilerin 

lehinedir. Erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre “Ürün tasarlama konusunda 

okuldaki etkinlikleri yeterli buluyorum” ifadesine daha çok katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Bu duruma göre, ilköğretim okullarındaki ürün tasarlama 

konusunda etkinlikleri erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha çok yeterli 

bulmaktadırlar. 

Çizelge 23’te görülen ölçekteki ifadeler arasında, “Üretim yapmak için 

gerekli bütün bilgi, beceri ve tutumu okulda edindiğimi düşünüyorum” 

ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,32), kız 

öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,05) daha yüksektir. İstatistiksel 

olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (P<0,05). Bu farklılık erkek öğrencilerin lehinedir. Erkek 

öğrenciler, kız öğrencilerine göre “Üretim yapmak için gerekli bütün bilgi, 

beceri ve tutumu okulda edindiğimi düşünüyorum” ifadesine daha çok 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrenci görüşlerindeki bu farklılığa göre; 

ilköğretim okullarının, erkek öğrencilere kız öğrencilerden daha çok üretken 

olma niteliklerini kazandırdığı söylenebilir. 
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Çizelge 23. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Üretken Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

İfadeler Cinsiyet N  ss T Sd. P 

M1. Ürün tasarlama konusunda 
okuldaki etkinlikleri yeterli 
buluyorum. 

Kız 206 2,97 1,09 

-2,081 377 0,038* 

Erkek 172 3,20 1,07 

M2. Üretim yapmak için gerekli 
bütün bilgi, beceri ve tutumu okulda 
edindiğimi düşünüyorum. 

Kız 204 3,05 1,20 

-2,291 375 0,023* 

Erkek 172 3,32 1,02 

M3. Üretimde bilimsel bilgi ve 
teknolojinin oldukça önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Kız 204 4,17 0,96 

-0,127 375 0,899 

Erkek 172 4,18 1,09 

M4. Bir şey üretirken kullanacağım 
yöntem ve teknikleri yeterince iyi 
öğrendim. 

Kız 202 3,38 1,11 

-2,054 371 0,041* 

Erkek 170 3,61 1,06 

M5. Okulda öğrendiklerim 
sayesinde yeterince üretken 
olduğumu düşünüyorum. 

Kız 206 3,29 1,12 

-2,311 376 0,021* 

Erkek 171 3,56 1,09 

M6. Üretim aşamalarını adım adım 
planlayabilecek kadar bilgi 
edindiğimi düşünüyorum. 

Kız 202 3,41 1,06 

-1,838 368 0,067 

Erkek 167 3,61 1,07 

M7. Üretim yaparken doğayı nasıl 
etkilediğimiz konusunda herhangi 
bir fikrim yoktur. 

Kız 206 1,70 0,84 

-0,113 377 0,910 

Erkek 172 1,71 0,91 

M8. Okulu üretim için gerekli olan 
nitelikleri kazandırma konusunda 
yeterli görüyorum. 

Kız 204 3,04 1,20 

-1,173 370 0,242 

Erkek 167 3,18 1,10 

M9. Okulda yeterince çalışma 
alışkanlığı kazandığımı 
düşünüyorum. 

Kız 206 3,39 1,16 

-0,145 375 0,885 

Erkek 170 3,41 1,17 

*P<0.05 

 “Bir şey üretirken kullanacağım yöntem ve teknikleri yeterince iyi 

öğrendim” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,61), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,38) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Bu farklılık erkek öğrencilerin 

lehinedir. Erkek öğrenciler, kız öğrencilerine göre “Bir şey üretirken 

kullanacağım yöntem ve teknikleri yeterince iyi öğrendim” ifadesine daha çok 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu bulguya göre ilköğretim okulu, erkek 
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öğrencileri kız öğrencilerden daha çok üretim için gereken yöntem ve 

teknikleri konusunda bilgilendirdiğini göstermektedirler. Diğer bir deyişle 

erkek öğrenciler, üretimle ilgili yeterlikleri kazandırma konusunda okulu daha 

etkili buldukları söylenebilir. 

 “Okulda öğrendiklerim sayesinde yeterince üretken olduğumu 

düşünüyorum” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,56), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,29) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Bu farklılık erkek öğrencilerin 

lehinedir. Erkek öğrenciler, kız öğrencilerine göre “Okulda öğrendiklerim 

sayesinde yeterince üretken olduğumu düşünüyorum” ifadesine daha çok 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu duruma göre erkek öğrenciler, okulun 

kendilerini kız öğrencilerinden daha çok üretken kıldığını düşünmektedirler. 

 “Üretimde bilimsel bilgi ve teknolojinin oldukça önemli olduğunu 

düşünüyorum” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =4,18), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =4,17) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05).  

 “Üretim aşamalarını adım adım planlayabilecek kadar bilgi edindiğimi 

düşünüyorum” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,61), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,41) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Üretim yaparken doğayı nasıl etkilediğimiz konusunda herhangi bir 

fikrim yoktur” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =1,70), erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =1,71) daha 

düşüktür. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Okulu üretim için gerekli olan nitelikleri kazandırma konusunda yeterli 

görüyorum” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,18), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,04) daha 
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yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Okulda yeterince çalışma alışkanlığı kazandığımı düşünüyorum” 

ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,41), kız 

öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,39) daha yüksektir. İstatistiksel 

olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Üretim yapmak için gerekli bütün bilgi, beceri ve tutumu okulda 

edindiğimi düşünüyorum”, “Bir şey üretirken kullanacağım yöntem ve 

teknikleri yeterince iyi öğrendim” ve “Okulda öğrendiklerim sayesinde 

yeterince üretken olduğumu düşünüyorum” ifadeleri dışında, ilköğretimin 

öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden 

üretken olma niteliğine ilişkin öğrenci görüşleri arasında cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tüketim Bilincine Sahip Olma 

Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup 

Olmamasına İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden tüketim bilincine sahip olma 

niteliğine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bunun için bağımsız 

örneklemler için “t testi” çözümlemesi yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre, 

öğrencilerinin tüketim bilincine sahip olma niteliğine yönelik görüşleri 

arasındaki farklılığa ilişkin bulgular Çizelge 24’te özetlenmiştir. 

Çizelge 24’te görüldüğü gibi “Bir şey alacağım zaman aile bütçemizi 

dikkate almam gerekir” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin 

ortalaması ( =4,43), erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =4,18) 

daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Bu farklılık kız öğrencilerinin 

lehinedir. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre “Bir şey alacağım zaman aile 

bütçemizi dikkate almam gerekir” ifadesine daha çok katıldıklarını 
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belirtmişlerdir. Bu bulguya göre kız öğrenciler okulda öğrendikleri sayesinde, 

ürün satın alırken veya alışverişte aile bütçesine erkek öğrencilerden daha 

çok dikkat ettiklerini göstermektedirler. 

Çizelge 24. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tüketim Bilincine Sahip 

Olma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Bulgular 

İfadeler Cinsiyet N  ss T Sd. P 

M10. Ürün satın alırken son kullanma 
tarihini her zaman kontrol etmek 
gerekir. 

Kız 205 4,53 0,88 
1,099 372 0,272 

Erkek 168 4,42 1,05 

M11. Gereksinimlerimle isteklerimi 
birbirinden kolayca ayırt 
edebileceğimi düşünüyorum. 

Kız 205 3,98 1,09 
0,090 376 0,929 

Erkek 172 3,97 0,98 

M12. Satın alınan eşyanın Garanti 
Belgesi’ni saklamak gereksizdir. 

Kız 206 1,84 1,35 
-1,268 376 0,206 

Erkek 171 2,02 1,44 

M13. Alacağım ürünün ilk önce 
kalitesine bakmam gerekir. 

Kız 205 4,20 1,07 
0,804 376 0,422 

Erkek 172 4,11 1,08 

M14. Aldığım ürünle ilgili sorun 
yaşarsam Tüketici Hakları Derneği'ne 
bildirmem gerekir.  

Kız 206 4,35 1,00 
1,855 376 0,064 

Erkek 171 4,14 1,14 

M15. Bir şeyi satın almadan önce 
fiyat araştırması yapmak gerekir.   

Kız 204 3,94 1,22 
0,480 374 0,632 

Erkek 171 3,88 1,16 

M16. Medya ve iletişim araçlarının 
tüketim üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

Kız 203 2,34 1,30 
-0,461 371 0,645 

Erkek 169 2,40 1,30 

M17. Bazı ürünleri gereksinimim 
olmasa bile reklamını beğendiğim için 
aldığım olur. 

Kız 206 2,58 1,41 
0,726 375 0,469 

Erkek 170 2,48 1,29 

M18. Okulda edindiğim kazanımlara 
göre tüketim konusunda bilinçli 
olduğumu düşünüyorum. 

Kız 206 3,54 1,18 
-1,249 377 0,212 

Erkek 172 3,70 1,20 

M24. Bir şey alacağım zaman aile 
bütçemizi dikkate almam gerekir. 

Kız 205 4,43 0,92 

2,456 375 0,015* 

Erkek 171 4,18 1,09 

*P<0.05 

 Çizelge 24’te görüleceği üzere “Ürün satın alırken son kullanma 

tarihini her zaman kontrol etmek gerekir” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin 
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görüşlerinin ortalaması ( =4,53), erkek öğrencilerin görüşlerinin 

ortalamasından ( =4,42) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek 

öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

  “Gereksinimlerimle isteklerimi birbirinden kolayca ayırt edebileceğimi 

düşünüyorum.” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,98), erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,97) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Satın alınan eşyanın Garanti Belgesi’ni saklamak gereksizdir”  

ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =1,84), erkek 

öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,02) daha düşüktür. İstatistiksel 

olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Alacağım ürünün ilk önce kalitesine bakmam gerekir” ifadesine ilişkin 

kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =4,20), erkek öğrencilerin 

görüşlerinin ortalamasından ( =4,11) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız 

ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(P>0,05). 

 “Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam Tüketici Hakları Derneği'ne 

bildirmem gerekir” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =4,35), erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =4,14) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Medya ve iletişim araçlarının tüketim üzerinde hiçbir etkisi yoktur” * 

ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =2,34), erkek 

öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,40) daha düşüktür. İstatistiksel 

olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Bazı ürünleri gereksinimim olmasa bile reklamını beğendiğim için 

aldığım olur” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 
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( =2,58), erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,48) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Okulda edindiğim kazanımlara göre tüketim konusunda bilinçli 

olduğumu düşünüyorum” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin 

ortalaması ( =1,84), erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,02) 

daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden tüketim bilincine sahip olma 

niteliğine ilişkin bir ifade (“Bir şey alacağım zaman aile bütçemizi dikkate 

almam gerekir”) dışındaki diğer dokuz ifade için belirttikleri görüşler arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır veya öğrenci görüşleri birbirine benzerdir.  

Makela ve Peters’ın (2004) ve Akyüz’ün (2009)  yaptıkları 

araştırmalarda, gençlerde tüketici bilincinin oluşturulmasında tüketici 

eğitiminin rolünü ve öğrencilerin tüketicilik bilinç düzeylerini belirlemek 

amacıyla yapılan araştırmaların bulgularına göre tüketim bilinci cinsiyetlere 

göre farklılık göstermiş; kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha çok tüketim 

bilincine sahip oldukları, alışverişlerinde fiyat ve nitelik açısından 

karşılaştırmalar yaptıkları, ürünlerin son kullanma tarihine dikkat ettikleri 

belirlenmiştir. Ancak, bu araştırma bulgularında farklı olarak;  ilköğretimde 

tüketici eğitimi olarak nitelendirebileceğimiz, öğrencilere kazandırılması 

amaçlanan tüketim bilincine sahip olma niteliğine ilişkin öğrenci görüşleri 

arasında cinsiyete göre sadece “Bir şey alacağım zaman aile bütçemizi 

dikkate almam gerekir” ifadesinde kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre alışveriş yaparken daha 

çok aile bütçelerine dikkat ettikleri düşüncesindedirler. Ancak genel olarak bu 

araştırma bulguları, okullarda verilen tüketici eğitiminin her iki cinsiyeti de 

yaklaşık olarak eşit ve yeter düzeyde öğrencileri bilinçlendirdiği söylenebilir. 
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Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tutumlu Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına 

İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden tutumlu olma niteliğine ilişkin 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

belirlenmek istenmiştir. Bunun için bağımsız örneklemler için “t testi” 

çözümlemesi yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre, öğrencilerinin tutumlu 

olma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular Çizelge 

25’te özetlenmiştir. 

Çizelge 25. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Tutumlu Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

İfadeler Cinsiyet N  ss T Sd. P 

M19. Aldığım harçlıklardan bir 
bölümünü biriktirebilmem gerekir. 

Kız 206 4,18 1,08 

1,429 377 0,154 

Erkek 172 4,01 1,24 

M20. Alışveriş zorunlu olmadıkça 
yapılmaması gerekir. 

Kız 206 3,08 1,49 

-3,444 374 0,001* 

Erkek 169 3,57 1,22 

M21. Para sınırlı bir kaynak olmadığı 
için istenildiği kadar harcanabilir. 

Kız 205 1,96 1,25 

-0,985 373 0,325 

Erkek 169 2,09 1,25 

M22. Kaynaklarımı yerinde ve 
gereğince kullanmam gerekir. 

Kız 202 4,29 0,89 

2,254 372 0,025* 

Erkek 171 4,06 1,08 

M23. Boşa akan su, çalışan lamba ve 
cihazlar kapatılarak enerjiden tasarruf 
edilebilir. 

Kız 206 4,58 0,90 

2,169 376 0,031* 

Erkek 171 4,37 0,98 

M32. Aile bütçesi hazırlama 
çalışmalarına katılmak ve sözümün 
dinlenmesi önemlidir. 

Kız 201 3,97 1,05 

0,081 370 0,936 

Erkek 170 3,95 1,72 

*P<0.05 

Çizelge 25’te görüleceği üzere, “Alışveriş zorunlu olmadıkça 

yapılmaması gerekir” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin 

ortalaması ( =3,57), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,08) 
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daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Bu farklılık erkek öğrencilerinin 

lehinedir. Erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre “Alışveriş zorunlu olmadıkça 

yapılmaması gerekir” ifadesine daha çok katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu 

bulguya göre erkek öğrenciler okulda edindikleri bilgilere göre alışverişin 

gerekli olmadığı zamanlarda yapılmaması gerektiğini düşünmeleri anlamında 

kız öğrencilere göre daha çok tutum bilincine sahip oldukları söylenebilir. 

“Kaynaklarımı yerinde ve gereğince kullanmam gerekir” ifadesine 

ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =4,29), erkek öğrencilerin 

görüşlerinin ortalamasından ( =4,06) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız 

ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

(P<0,05). Bu farklılık kız öğrencilerinin lehinedir. Kız öğrenciler, erkek 

öğrencilere göre “Kaynaklarımı yerinde ve gereğince kullanmam gerekir” 

ifadesine daha çok katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu bulguya göre ilköğretim, 

kız öğrencileri, erkek öğrencilere göre daha çok varolan kaynakları yerinde 

ve gereğince kullanılması konusunda bilinçlendirmiştir. 

Çizelge 25’e göre, “Boşa akan su, çalışan lamba ve cihazlar 

kapatılarak enerjiden tasarruf edilebilir” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin 

görüşlerinin ortalaması ( =4,58), erkek öğrencilerin görüşlerinin 

ortalamasından ( =4,37) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek 

öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Bu 

farklılık kız öğrencilerinin lehinedir. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre 

“Boşa akan su, çalışan lamba ve cihazlar kapatılarak enerjiden tasarruf 

edilebilir” ifadesine daha çok katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu bulguya göre 

ilköğretimin, kız öğrencileri erkek öğrencilerden daha çok enerji tasarrufu 

konusunda bilinçlendirdiği söylenebilir. 

 “Aldığım harçlıklardan bir bölümünü biriktirebilmem gerekir” ifadesine 

ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =4,18), erkek öğrencilerin 

görüşlerinin ortalamasından ( =4,01) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız 

ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(P>0,05).  
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 “Para sınırlı bir kaynak olmadığı için istenildiği kadar harcanabilir” 

ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =1,96), erkek 

öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,09) daha düşüktür. İstatistiksel 

olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılmak ve sözümün dinlenmesi 

önemlidir” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,97), 

erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,95) daha yüksektir. 

İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden tutumlu olma niteliğine ilişkin, 

“Alışveriş zorunlu olmadıkça yapılmaması gerekir”,  “Kaynaklarımı yerinde ve 

gereğince kullanmam gerekir” ve “Boşa akan su, çalışan lamba ve cihazlar 

kapatılarak enerjiden tasarruf edilebilir”  ifadeleri dışındaki diğer üç ifade için 

belirttikleri görüşler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır veya 

görüşleri birbirine benzerdir.  

 

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Girişimci Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmamasına 

İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden girişimci olma niteliğine ilişkin 

görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

belirlenmek istenmiştir. Bunun için bağımsız örneklemler için “t testi” 

çözümlemesi yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre, öğrencilerinin girişimci 

olma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular Çizelge 

26’da özetlenmiştir. 

Çizelge 26’da görüldüğü gibi “Bizlere yeni bir iş kurma düşüncesi ve 

cesareti kazandırmada okulu yeterli buluyorum” ifadesine ilişkin erkek 

öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,21), kız öğrencilerin görüşlerinin 
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ortalamasından ( =2,97) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek 

öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05).  

Çizelge 26. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Girişimci Olma Niteliğine 

Yönelik Görüşleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

İfadeler Cinsiyet N  ss T Sd. P 

M35. Bizlere yeni bir iş kurma 
düşüncesi ve cesareti kazandırmada 
okulu yeterli buluyorum. 

Kız 204 2,97 1,30 

-1,751 375 0,081 

Erkek 171 3,21 1,28 

M36. Okulda yeni bir işle ilgili sektör 
özellikleri yeterince iyi tanıtılır. 

Kız 200 2,89 1,24 

-1,895 370 0,059 

Erkek 170 3,14 1,29 

M37. Girişimci olarak yeni bir işi 
yürütmek ve geliştirmek için risk 
alabilmem gerekir. 

Kız 205 4,05 0,89 

1,038 373 0,300 

Erkek 168 3,95 0,99 

M38. Okulda yeni düşüncelere, bilgi ve 
becerilere açık olarak yetiştiğimi 
düşünüyorum.  

Kız 206 3,71 0,97 

-1,722 378 0,086 

Erkek 172 3,88 0,93 

M39. Okul yenilikçi düşünceler sunma 
ve yeni ürünler tasarlama konusunda 
bizlere her zaman destek olur. 

Kız 202 3,30 1,34 

-0,498 372 0,619 

Erkek 170 3,37 1,28 

*P<0.05 

Çizelge 26’da görüldüğü gibi “Okulda yeni bir işle ilgili sektör özellikleri 

yeterince iyi tanıtılır” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin 

ortalaması ( =3,14), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,89) 

daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

Çizelge 26’da görüldüğü gibi “Girişimci olarak yeni bir işi yürütmek ve 

geliştirmek için risk alabilmem gerekir” ifadesine ilişkin kız öğrencilerin 

görüşlerinin ortalaması ( =4,05), erkek öğrencilerin görüşlerinin 

ortalamasından ( =3,95) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek 

öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

Çizelge 26’da görüldüğü gibi “Okulda yeni düşüncelere, bilgi ve 

becerilere açık olarak yetiştiğimi düşünüyorum” ifadesine ilişkin erkek 

öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,88), kız öğrencilerin görüşlerinin 



102 
 

 
 

ortalamasından ( =3,71) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek 

öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

Çizelge 26’da görüldüğü gibi “Okul yenilikçi düşünceler sunma ve yeni 

ürünler tasarlama konusunda bizlere her zaman destek olur” ifadesine ilişkin 

erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,37), kız öğrencilerin 

görüşlerinin ortalamasından ( =3,30) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız 

ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(P>0,05). 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden girişimci olma niteliğine ilişkin 

belirttikleri görüşler arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır veya öğrenci görüşleri birbirine benzerdir. Bu duruma göre 

ilköğretim, ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden girişimci olma niteliğini 

öğrencilere cinsiyetlerine göre benzer biçimde kazandırmaya çalışmaktadır. 

  

Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Meslekleri ve Temel Ekonomi 

Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşleri Arasında Anlamlı Bir 

Farklılık Olup Olmamasına İlişkin Bulgular 

İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden meslekleri ve temel ekonomi 

kavramlarını tanıma niteliğine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bunun için 

bağımsız örneklemler için “t testi” çözümlemesi yapılmıştır. Cinsiyet 

değişkenine göre, öğrencilerinin meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını 

tanıma niteliğine yönelik görüşleri arasındaki farklılığa ilişkin bulgular Çizelge 

27’de özetlenmiştir. 

Çizelge 27’de görüleceği üzere “Bütçe, borç, para ve faiz gibi 

ekonomiyle ilgili temel kavramları yeterince iyi öğrendim” ifadesine ilişkin 

erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,69), kız öğrencilerin 

görüşlerinin ortalamasından ( =3,39) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız 

ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
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(P<0,05). Bu fark erkek öğrencilerinin lehinedir. Erkek öğrenciler, kız 

öğrencilere göre “Bütçe, borç, para ve faiz gibi ekonomiyle ilgili temel 

kavramları yeterince iyi öğrendim” ifadesine daha çok katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Erkek öğrencilere göre ilköğretim, ekonomiyle ilgili temel 

kavramları daha yeterli düzeyde öğrettiğini düşünmektedirler veya kız 

öğrenciler ekonomiyle ilgili kavramları öğretme konusunda okulu erkek 

öğrencilere göre daha etkisiz bulmaktadırlar. 

Çizelge 27. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Meslekleri ve Temel 

Ekonomi Kavramlarını Tanıma Niteliğine Yönelik Görüşleri 

Arasındaki Farklılığa İlişkin Bulgular 

İfadeler Cinsiyet N  ss T Sd. P 

M25. Gereksinimlerle meslekler 
arasında sıkı bir ilişki olduğunu 
düşünüyorum. 

Kız 204 3,65 1,01 

-0,609 373 0,543 

Erkek 169 3,72 1,01 

M26. Özel ilgilerimle bağlantılı 
olabilecek işlerin tam olarak neler 
olduğunu bilmiyorum. 

Kız 204 3,97 1,18 

-0,190 374 0,850 

Erkek 170 3,99 1,20 

M27. Okulda öğrendiklerim 
sayesinde kişisel özelliklerime göre 
meslek seçimi yapabilirim. 

Kız 203 3,68 1,16 

-0,283 374 0,777 

Erkek 171 3,72 1,19 

M28. Mesleklerin kendi aralarındaki 
bağlantıyı ve işbirliğini kolayca 
açıklayabilirim. 

Kız 199 3,64 1,05 

-0,052 367 0,959 

Erkek 168 3,65 1,02 

M29. Farklı meslekler için farklı 
akademik becerilere sahip olmak 
gerekir. 

Kız 204 4,26 0,92 
1,207 374 0,228 

Erkek 170 4,14 0,97 

M30. Okulda meslek seçimi ve 
mesleklerle ilgili yeterince bilgi 
edindiğimi düşünüyorum.  

Kız 206 3,40 1,35 

-1,702 377 0,090 

Erkek 171 3,63 1,26 

M31. Bütçe, borç, para ve faiz gibi  
ekonomiyle ilgili temel kavramları  
yeterince iyi öğrendim. 

Kız 203 3,36 1,29 

-2,623 372 0,009* 

Erkek 169 3,69 1,08 

M33. Nitelikli insangücü Türkiye  
ekonomisinin gelişmesinde oldukça 
önemlidir. 

Kız 205 3,90 1,08 

-0,391 376 0,696 

Erkek 171 3,94 1,09 

M34. Hizmet, eşya, gereksinim, faiz, 
bütçe gibi iktisadi kavramları ilk kez 
duyuyorum. 

Kız 206 2,15 1,36 

-1,915 377 0,056 

Erkek 171 2,42 1,41 

*P<0.05 
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Çizelge 27’de görüleceği üzere “Gereksinimlerle meslekler arasında 

sıkı bir ilişki olduğunu düşünüyorum” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin 

görüşlerinin ortalaması ( =3,72), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından 

( =3,65) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05).  

Çizelge 27’de görüleceği üzere “Özel ilgilerimle bağlantılı olabilecek 

işlerin tam olarak neler olduğunu bilmiyorum” * ifadesine ilişkin kız 

öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =2,97), erkek öğrencilerin görüşlerinin 

ortalamasından ( =2,99) daha düşüktür. İstatistiksel olarak kız ve erkek 

öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

Çizelge 27’de görüleceği üzere “Okulda öğrendiklerim sayesinde 

kişisel özelliklerime göre meslek seçimi yapabilirim” ifadesine ilişkin erkek 

öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =3,72), kız öğrencilerin görüşlerinin 

ortalamasından ( =3,68) daha yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek 

öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Mesleklerin kendi aralarındaki bağlantıyı ve işbirliğini kolayca 

açıklayabilirim” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,65), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,64) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Farklı meslekler için farklı akademik becerilere sahip olmak gerekir” 

ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması ( =4,26), erkek 

öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =4,14) daha yüksektir. İstatistiksel 

olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Okulda meslek seçimi ve mesleklerle ilgili yeterince bilgi edindiğimi 

düşünüyorum” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,63), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,40) daha 
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yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Nitelikli insangücü Türkiye ekonomisinin gelişmesinde oldukça 

önemlidir” ifadesine ilişkin erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =3,94), kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =3,65) daha 

yüksektir. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 “Hizmet, eşya, gereksinim, faiz, bütçe gibi iktisadi kavramları ilk kez 

duyuyorum” * ifadesine ilişkin kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması 

( =2,15), erkek öğrencilerin görüşlerinin ortalamasından ( =2,42) daha 

düşüktür. İstatistiksel olarak kız ve erkek öğrencilerinin görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). 

 İlköğretim okulu öğrencilerinin, ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerden meslekleri ve temel ekonomi 

kavramlarını tanıma niteliğine ilişkin görüşleri arasında sadece “Bütçe, borç, 

para ve faiz gibi ekonomiyle ilgili temel kavramları yeterince iyi öğrendim”  

ifadesinde erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P>0.05).  

Bu ifade dışında diğer sekiz ifade için belirttikleri görüşler arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır (P>0.05) veya görüşleri birbirine benzerdir. Bu 

duruma göre ilköğretimde verilen eğitim, öğrencilere meslekleri ve temel 

ekonomi kavramlarını tanıma niteliğini kazandırma konusunda her iki cinsiyet 

içinde de yaklaşık olarak eşit düzeyde bilinçlendirmektedir. 
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BÖLÜM V 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Araştırmanın bu bölümünde ilköğretimin öğrencilere kazandırmayı 

amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda öğrenci görüşleriyle 

doğrultusunda elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen 

önerilere yer verilmiştir.  

 

Sonuçlar 

 Bu başlık altında araştırmanın amaçları doğrultusunda ulaşılan 

sonuçlar sırasıyla sunulmuştur. 

1. İlköğretimin, öğrencilere kazandırmayı amaçladığı; üretken olma, tüketim 

bilincine sahip olma, meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını tanıma, 

tutumlu olma ve girişimci olma niteliklerini öğrencilere hangi düzeyde 

edindirdiğine ilişkin araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir: 

o Öğrencilerin görüşlerinden yola çıkarak ilköğretimin, öğrencilere 

kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerinden 

“üretken olma” niteliğini öğrencilere yeterince kazandırdığı ifade 

edilebilir. Bu anlamda ilköğretimin, amacına ulaştığı ve başarılı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim, bir yandan öğrencilerin üretken 

özelliklerini ortaya çıkarırken diğer yandan bilimsel bilgi ve teknolojinin 

önemini de öğrencilere yeterince öğrettiği söylenilebilir. Ayrıca 

ilköğretimin, öğrencilere temel üretim becerileri ve iş alışkanlığı 

kazandırma konusunda da amaçlarına yeterince ulaştığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Bilindiği gibi ilköğretim okulları, doğrudan bir mesleğe yönelik mesleki 

eğitim veren eğitim kurumları değildir fakat öğrencilerin ilköğretimde 

edindikleri ekonomiyle ilgili bütün nitelikler yaşamları boyunca geçerli 
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olmaktadır. Bu nedenle bireylere kazandırılmak istenen temel üretim 

becerilerinin, eğitim yaşamında ilköğretim düzeyinden başlanarak 

verilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmaya göre ilköğretimin, 

öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler getirebilmeleri ve 

yapılan işleri günlük yaşamda kullanabilmelerinde oldukça etkili olduğu 

söylenilebilir. Sonuç olarak ilköğretim, bir yandan öğrencilere temel 

üretim becerileri kazandırırken diğer yandan öğrencileri yeterince 

üretken olarak yetiştirmektedir ve bu anlamda ilköğretim öğrencilere 

üretken olma niteliğini kazandırmakta başarılıdır. 

o İlköğretim okulları yine öğrencilerin görüşlerine göre, tüketim bilinci 

kazandırma konusunda başarılıdır ve bu anlamda amaçlarına ulaştığı 

sonucuna varılmıştır. İlköğretim programlarında yer alan tüketim 

temaları çocuklar için erken yaşlarda verilen bir tüketim eğitimi olarak 

değerlendirildiğinde; bu eğitimin yeterince başarılı olduğu söylenebilir. 

Ayrıca, tüketim temasının ilköğretimde yer almasından bugüne kadar 

geçen zaman temel alındığında, öğrencilerde tüketim bilincinin 

oluşturma ve kazandırılma düzeyinin zamanla daha çok arttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre ilköğretim, eğitim 

süreci boyunca öğrencileri tüketim bilincine sahip olarak yetiştirdiği ve 

bu konuda amaçlarına ulaştığı görülmektedir. 

o Araştırma bulgularından yola çıkarak ilköğretimin öğrencileri yeterince 

tutumlu olma niteliğine göre yetiştirdiği sonucuna varılmıştır. 

Öğrencilerin; enerji tasarrufu konusunda yeterince duyarlı olduklarını, 

kaynakları yerinde ve gereğince kullandıklarını ve birikim 

yapabildiklerini belirtmeleri öğrencilerin tutumlu olma niteliğine sahip 

olarak yetiştiklerini göstermektedir. Araştırmaya göre ilköğretimin, 

öğrencilere tutumlu olma niteliği kazandırma konusunda yeterli olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

o İlköğretimin, öğrencilere girişimci olma niteliğini kazandırması 

konusunda ise orta düzeyde başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İlköğretim, öğrencilere girişimci olma niteliğiyle ilgili daha çok 

girişimcilik kültürü edindirme çerçevesinde; öğrencilere yeni bir iş 
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düşüncesi verme, yeni bir iş kurma ve yeni bir ürün tasarlama gibi 

konularda ilham verici, destekleyici ve özendirici olmaya çalışmaktadır.  

o Araştırmaya göre ilköğretimde öğrencilerin, meslekleri ve temel 

ekonomi kavramlarını okulda yeterince iyi öğrendikleri ortaya çıkmıştır. 

İlköğretim, öğrencilerin, meslekleri ve temel ekonomi kavramlarını 

tanıma niteliğini öğrencilere kazandırma konusunda yeterli düzeyde 

başarılı olduğu ve bu anlamda amaçlarına ulaştığı sonucuna 

varılmıştır.  

2. İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı; üretken olma, tüketim 

bilincine sahip olma, tutumlu olma, girişimci olma, meslekleri ve temel 

ekonomi kavramlarını tanıma niteliklerine yönelik öğrenci görüşlerinin okul 

türü değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar: 

o Devlet okulları, özel okullara göre öğrencilere tüketim bilincine sahip 

olma niteliğini kazandırma konusunda daha yeterli olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Devlet ilköğretim okullarındaki öğrenciler, aldıkları 

ürünle ilgili sorun yaşadıklarında Tüketici Hakları Derneği'ne 

bildirmeleri gerektiği konusunda özel ilköğretim okullarındaki 

öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olumlu görüş belirtmiş olmaları; 

devlet okullarının, özel okullara göre öğrencilere tüketim bilinci 

kazandırma konusunda daha çok yeterli olduğu söylenebilir.  

o Araştırmada, özel ilköğretim okulları, devlet ilköğretim okullarına göre 

öğrencilerin özel ilgileriyle bağlantılı olan işleri öğrenmeleri konusunda 

daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bu sonuçlara rağmen devlet ve özel ilköğretim okulları öğrencilere, 

ekonomiyle ilgili sözü edilen tüm eğitsel nitelikleri yaklaşık olarak eşit 

düzeyde kazandırdıkları ve amaçlarına ulaştıkları sonucuna varılmıştır. Diğer 

bir deyişle, devlet ve özel ilköğretim okulları, ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikleri 

öğrencilere kazandırma konusundaki amaçlarına benzer düzeyde ulaştıkları 

söylenebilir. 

3. İlköğretimin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı; üretken olma, tüketim 

bilincine sahip olma, tutumlu olma, girişimci olma, meslekleri ve temel 
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ekonomi kavramlarını tanıma niteliklerine yönelik öğrenci görüşlerinin 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar: 

o İlköğretimin, erkek öğrenciler tarafından kız öğrencilere göre daha çok 

üretim becerilerini geliştirme diğer bir deyişle öğrencilere üretken olma 

niteliğini kazandırma konusunda başarılı bulunduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda ilköğretimde, üretken olma niteliğinin 

kazandırılması konusunda, erkek öğrencilerin okuldan daha çok 

yararlandıkları söylenebilir. Özellikle erkek öğrenciler tarafından kız 

öğrencilere göre daha çok yeterli bulunan; okullardaki ürün tasarlama 

etkinlikleri ve bir şey üretirken kullanılacak yöntem ve tekniklerin 

okulda yeterince öğretildiğine ilişkin görüşlere verilen yanıtlar dikkate 

değerdir.  

o İlköğretimin öğrencilere tüketim bilincine sahip olma niteliğini 

kazandırması konusunda; aile bütçesini dikkate alma bağlamında kız 

öğrencileri, erkek öğrencilere göre daha çok bilinçlendirdiği sonucu 

ortaya çıkmıştır. Tüketim bilincine sahip olma niteliğinin kazandırılması 

konusundaki diğer bir sonuç ise ilköğretimin, alışverişin zorunlu 

olmadıkça yapılmaması konusunda erkek öğrencileri, kız öğrencilere 

göre daha çok bilinçlendirmesidir.  

o Yine ilköğretimde, kaynakların yerinde ve gereğince kullanılması ve 

enerji tasarrufu konularında kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre 

daha çok bilinçlendirilmiştir.  

o İlköğretim, ekonomiyle ilgili temel kavramları öğretme konusunda kız 

öğrencilere göre erkek öğrenciler üzerinde daha çok başarılı olduğu 

söylenebilir. 

 İlköğretim öğrencileri öncelikle iyi birer yurttaş daha sonra ise iyi üretici 

ve iyi tüketici olarak yetiştirebilmelidir. Araştırmanın konusu olan ilköğretimin 

öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler özetle, 

ilköğretim düzeyini bitiren öğrencileri iyi birer üretici ve tüketici olmalarına 

yardımcı olmalarını sağlamak anlamına gelir. Bu nitelikleri kazanarak 

ekonomi anlamında toplumsallaşan bireyler, hem kişisel hem de toplumsal 

gelişmişliğe katkıda bulunurlar. Bu anlamda yaşamsal öneme sahip olarak 
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değerlendirebileceğimiz öğretim düzeyi olarak ilköğretim, ekonomiyle ilgili 

amaç ve hedeflerine ulaşmaktadır. 

 

Öneriler 

Bu araştırma ile ulaşılan sonuçlara dayalı olarak sırasıyla aşağıdaki 

öneriler ileri sürülebilir: 

1. Araştırma bulguları ilköğretimin, girişimci olma niteliğini öğrencilere 

kazandırma konusunda; yenilikçi düşünceler sunma ve yeni ürünler 

tasarlamada yeterince destek olmadığını, yeni bir iş kurma düşüncesi 

kazandırmada ve yeni bir işle ilgili sektör özellikleri tanıtılması konularında 

da okulların yeterli olmadığını göstermektedir. Buna göre ilköğretimin, 

öğrencilere iş piyasalarının özelliklerini daha iyi tanıtması ve öğrencilerin 

zihinlerinde yeni bir iş kurma düşüncesi oluşturma ve onlara yenilikçi 

düşünceler sunma konularında daha etkili olmalıdır.  

2. Özgün ürünler tasarlamaya yönelik okullarda yapılan etkinliklerin 

öğrenciler tarafından yeterli bulunmaması, bu etkinliklerin yeniden ele 

alınmasını gerekmektedir. Bunun yanı sıra girişimci olma niteliğini 

edinmek ile girişimciliğin farklı anlamlara geldiği, bireylerin aldıkları 

eğitimden başka sosyo-ekonomik ve kültürel dinamiklere de bağlı olduğu 

unutulmamalıdır. Bu nedenle öğrenciler, okulda edindikleri girişimcilik ile 

ilgili nitelikleri pratik yaşamla ilişkisini kurmakta zorlanabilecekleri 

unutulmamalıdır. 

3. Araştırmaya katılan özel okul öğrencileri, bireysel ilgileriyle bağlantılı olan 

işleri, devlet okulu öğrencilerine göre daha iyi tanımaktadırlar. Devlet 

okulları bu durumda öğrencilerine, kendilerini tanımalarında ve özel 

ilgileriyle meslekleri ilişkilendirebilmeleri konusunda daha çok destek 

olması gerekir. 

4. Özel okullar, öğrencilere tüketim bilincine sahip olma niteliğini kazandırma 

konusunda devlet okullarına göre daha az yeterli olması bağlamında; 

tüketici haklarını ve Tüketici Hakları Derneği’nin işlevlerini öğrencilere 

öğretmede en az devlet okulları kadar etkili olmalıdır ve bu anlamda varsa 

eksiklerini gidermelidir.  
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5. Ürün tasarlama konusunda ilköğretim okuldaki etkinlikler, erkek 

öğrencilerin lehine görünmektedir. Başka bir deyişle kız öğrencilerin, 

okullardaki ürün tasarlama konusundaki etkinlikleri erkeklere göre daha az 

yeterli bulmamaktadırlar. İlköğretim okulları, ürün tasarlama etkinliklerinin 

varsa cinsiyetçi yönüne dikkat etmelidirler ve bu durumu cinsiyetler 

arasında eşitlikçi bir yaklaşımla yeniden değerlendirmelidir. 

6. İlköğretimin amaç ve hedeflerini gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesi 

açısından yapılacak benzer araştırmalar için eğitsel göstergeler 

oluşturulabilir. Oluşturulacak bu eğitsel göstergeler sayesinde hem 

eğitimin hem de ülkenin gerekli hedeflerine ulaşma düzeyi belirlenmiş olur. 

Ayrıca böylece eğitimde gerekli görülen alanlarda yenilikler ve eksiklikler 

giderilebilir ve bu yönde yeni eğitim politikaları geliştirilebilir. 
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EKLER 

Ek 1. İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Ekonomiyle İlgili 
Eğitsel Nitelikler Konusunda Öğrenci Görüşleri Anketi 

Sevgili Öğrenci, 
İlköğretimin amaçları dikkatle incelendiğinde, eğitimin siz öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle 

ilgili eğitsel nitelikler kolaylıkla göze çarpar. Bu amaçların genel olarak eğitimin hem bireyi hem de toplumu 
ekonomik yönden geliştirmeye yönelik bir içerik ve özellik taşıdığı görülür. Bu amaçlara göre eğitim, bireyin ilgi ve 
yeteneklerini geliştirerek ona uygun bir meslek kazandırmayı, onu üretken duruma getirerek topluma yararlı 
olmayı, ekonomik kalkınmayı sağlamayı ve Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

Bu araştırmanın amacı ilköğretimin, sizlere kazandırdığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda görüş 
ve önerilerinizi belirlemektir. 

Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise ilköğretimin, 
ekonomiyle ilgili sizlere kazandırdığı eğitsel niteliklere ilişkin görüşleriniz ve varsa konu ile ilgili diğer görüş ve 
önerilerinizi belirtmeniz istenmiştir. 

Bu ankette sizden toplanan veriler, yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir kişi ya 
da kuruma verilmeyecektir. Araştırmaya sağlayacağınız katkıdan dolayı teşekkür ederim. 

 
Hakkı Toy 

Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı   
Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

BÖLÜM I: KİŞİSEL BİLGİLER 

Cinsiyetiniz         Kız                                Erkek    

 
BÖLÜM II:     İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Ekonomiyle İlgili  

Eğitsel Nitelikler Konusunda Öğrenci Görüşleri; 

 

 Açıklama:  Anketteki maddeleri işaretlerken sadece okuldan edindiğiniz bilgi, beceri ve 
davranışları göze alarak doldurunuz. 
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1. Ürün tasarlama konusunda okuldaki etkinlikleri yeterli buluyorum.      

2. Üretim yapmak için gerekli bütün bilgi, beceri ve tutumu okulda edindiğimi düşünüyorum.      
3. Üretimde bilimsel bilgi ve teknolojinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.      
4. Bir şey üretirken kullanacağım yöntem ve teknikleri yeterince iyi öğrendim.      
5. Okulda öğrendiklerim sayesinde yeterince üretken olduğumu düşünüyorum.       
6. Üretim aşamalarını adım adım planlayabilecek kadar bilgi edindiğimi düşünüyorum.      
7. Üretim yaparken doğayı nasıl etkilediğimiz konusunda herhangi bir fikrim yoktur.      
8. Okulu üretim için gerekli olan nitelikleri kazandırma konusunda yeterli görüyorum.      
9. Okulda yeterince çalışma alışkanlığı kazandığımı düşünüyorum.      
10. Ürün satın alırken son kullanma tarihini her zaman kontrol etmek gerekir.      
11. Gereksinimlerimle isteklerimi birbirinden kolayca ayırt edebileceğimi düşünüyorum.      
12. Satın alınan eşyanın Garanti Belgesi’ni saklamak gereksizdir.      
13. Alacağım ürünün ilk önce kalitesine bakmam gerekir.      
14. Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam Tüketici Hakları Derneği'ne bildirmem gerekir.       
15. Bir şeyi satın almadan önce fiyat araştırması yapmak gerekir.        
16. Medya ve iletişim araçlarının tüketim üzerinde hiçbir etkisi yoktur.      
17. Bazı ürünleri gereksinimim olmasa bile reklamını beğendiğim için aldığım olur.      
18. Okulda edindiğim kazanımlara göre tüketim konusunda bilinçli olduğumu düşünüyorum.      

E-posta: hakkitoy@hotmail.com   Tel: 0505 299 09 22 
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ANKETİ CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 

 

 

 
 
BÖLÜM II:     İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Ekonomiyle İlgili  

Eğitsel Nitelikler Konusunda Öğrenci Görüşleri; 

 

 

Açıklama:  Anketteki maddeleri işaretlerken sadece okuldan edindiğiniz bilgi, beceri ve 
davranışları göze alarak doldurunuz. 
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19. Aldığım harçlıklardan bir bölümünü biriktirebilmem gerekir.      
20. Alışveriş zorunlu olmadıkça yapılmaması gerekir.      

21. Para sınırlı bir kaynak olmadığı için istenildiği kadar harcanabilir.      
22.  Kaynaklarımı yerinde ve gereğince kullanmam gerekir.      

23. Boşa akan su, çalışan lamba ve cihazlar kapatılarak enerjiden tasarruf edilebilir.      
24. Bir şey alacağım zaman aile bütçemizi dikkate almam gerekir.      

25. Gereksinimlerle meslekler arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünüyorum.      
26. Özel ilgilerimle bağlantılı olabilecek işlerin tam olarak neler olduğunu bilmiyorum.      

27. Okulda öğrendiklerim sayesinde kişisel özelliklerime göre meslek seçimi yapabilirim.      
28. Mesleklerin kendi aralarındaki bağlantıyı ve işbirliğini kolayca açıklayabilirim.      

29. Farklı meslekler için farklı akademik becerilere sahip olmak gerekir.      
30. Okulda meslek seçimi ve mesleklerle ilgili yeterince bilgi edindiğimi düşünüyorum.       

31. Bütçe, borç, para ve faiz gibi ekonomiyle ilgili temel kavramları yeterince iyi öğrendim.      
32. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılmak ve sözümün dinlenmesi önemlidir.      

33. Nitelikli insangücü Türkiye ekonomisinin gelişmesinde oldukça önemlidir.      
34. Hizmet, eşya, gereksinim, faiz, bütçe gibi iktisadi kavramları ilk kez duyuyorum.      

35. Bizlere yeni bir iş kurma düşüncesi ve cesareti kazandırmada okulu yeterli buluyorum.      
36. Okulda yeni bir işle ilgili sektör özellikleri yeterince iyi tanıtılır.      

37. Girişimci olarak yeni bir işi yürütmek ve geliştirmek için risk alabilmem gerekir.      

38. Okulda yeni düşüncelere, bilgi ve becerilere açık olarak yetiştiğimi düşünüyorum.       
39. Okul yenilikçi düşünceler sunma ve yeni ürünler tasarlama konusunda bizlere her zaman 
destek olur. 

     

Yukarıda belirtilenlerin dışında ilköğretimin ekonomiyle ilgili sizlere kazandırdığı nitelikler konusunda başka görüşleriniz ve önerileriniz 
varsa lütfen yazınız. 
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Ek 2. İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Ekonomiyle İlgili 

Eğitsel Nitelikler Konusunda Öğrenci Görüşleri Taslak Anket Formu 

Sevgili Öğrenci, 
 

İlköğretimin amaçları dikkatle incelendiğinde, eğitimin siz öğrencilere kazandırmayı amaçladığı ekonomiyle 
ilgili eğitsel nitelikler kolaylıkla göze çarpar. Bu amaçların genel olarak eğitimin hem bireyi hem de toplumu 
ekonomik yönden geliştirmeye yönelik bir içerik ve özellik taşıdığı görülür. Bu amaçlara göre eğitim, bireyin ilgi ve 
yeteneklerini geliştirerek ona uygun bir meslek kazandırmayı, onu üretken duruma getirerek topluma yararlı 
olmayı, ekonomik kalkınmayı sağlamayı ve Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

Bu araştırmanın amacı ilköğretimin, sizlere kazandırdığı ekonomiyle ilgili eğitsel nitelikler konusunda görüş 
ve önerilerinizi belirlemektir. 

Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise ilköğretimin, 
ekonomiyle ilgili sizlere kazandırdığı eğitsel niteliklere ilişkin görüşleriniz ve varsa konu ile ilgili diğer görüş ve 
önerilerinizi belirtmeniz istenmiştir. 

Bu ankette sizden toplanan veriler, yalnızca araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacak, başka bir kişi ya 
da kuruma verilmeyecektir. Araştırmaya sağlayacağınız katkıdan dolayı teşekkür ederim. 
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Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

BÖLÜM I: KİŞİSEL BİLGİLER 

I. Cinsiyetiniz      Kız                         Erkek 

 

BÖLÜM II:   İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Ekonomiyle İlgili Eğitsel 

Nitelikler Konusunda Öğrenci Görüşleri; 

 
 Açıklama:  Anketteki maddeleri işaretlerken sadece okuldan edindiğiniz bilgi, beceri ve 
davranışları göze alarak doldurunuz. 
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1. Bir sorunla karşılaştığımda nasıl çözebileceğimi bilirim.      

2. Ürün tasarlama konusunda okuldaki etkinlikleri yeterli buluyorum.      
3. Bir şey üretirken kullanacağım yöntem ve teknikleri yeterince iyi öğrendim.      
4. Üretimde bilimsel bilgi ve teknolojinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.      
5. Üretim aşamalarını adım adım planlayabilecek kadar bilgi edindiğimi düşünüyorum.      
6. Okulda öğrendiklerim sayesinde üretken olduğumu düşünüyorum.      
7. Üretim yaparken doğayı nasıl etkilediğimiz konusunda herhangi bir fikrim yoktur.      
8. Okulda yeterince çalışma alışkanlığı kazandığımı düşünüyorum.      
9. Okulu üretim için gerekli olan nitelikleri kazandırma konusunda yeterli görüyorum.      
10. Üretim yapmak için gerekli bütün bilgi, beceri ve tutumu okulda edindiğimi düşünüyorum.      
11. Yaşamımı sürdürebilmek için neye gereksinimim olduğunu bilirim.      
12. Gereksinimlerimle isteklerimi birbirinden ayırt edebilirim.      
13. Okulda edindiğim kazanımlara göre tüketim konusunda bilinçli olduğumu düşünüyorum.      
14. Alacağım ürünlerinin son kullanma tarihini kontrol ederim.      
15. Aldığım eşyanın Garanti Belgesi’ni saklamamın bir anlamı yoktur.      
16. Alışverişten önce gereksinimlerimi liste halinde yazarım.      
17. Aldığım ürün bozuk çıktığında iade ederim.      
18. Aldığım ürünle ilgili sorun yaşarsam Tüketici Hakları Derneği'ne bildiririm.      

E-posta: hakkitoy@hotmail.com   Tel: 0505 299 09 22 
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ANKETİ CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 

 

 
 
BÖLÜM II:   İlköğretimin Öğrencilere Kazandırmayı Amaçladığı Ekonomiyle İlgili Eğitsel 

Nitelikler Konusunda Öğrenci Görüşleri; 

 

Açıklama:  Anketteki maddeleri işaretlerken sadece okuldan edindiğiniz bilgi, beceri ve 
davranışları göze alarak doldurunuz. 
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19. Bir şeyi satın almadan önce fiyatını araştırırım.      
20. Medya ve iletişim araçlarının tüketim üzerindeki etkilerini değerlendirebilirim.      
21. Reklamlarda gördüğüm bir ürünü, gereksinimim olmasa bile almak isterim.      

22. Alacağım ürünün ilk önce kalitesine bakarım.      

23. Varolan kaynaklarla gereksinimlerimi arasındaki ilişkiyi kolaylıkla açıklayabilirim.      

24. Kaynaklarımı yerinde ve gereğince kullanmam gerekir.      

25. Aldığım harçlıklardan bir bölümünü biriktirebilmem gerekir.      

26. Alışveriş zorunlu olmadıkça yapılmaması gerekir.      

27. Para sınırlı bir kaynak olmadığı için istenildiği kadar harcanabilir.      
28. Boşa akan su, çalışan lamba ve cihazlar kapatılarak enerjiden tasarruf edilebilir.      

29. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılmak ve sözümün dinlenmesi önemlidir.      
30. Bir şey alacağım zaman aile bütçemizi dikkate almam gerekir.      

31. Gereksinimlerle meslekler arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünüyorum.      

32. Mesleklerin kendi aralarındaki bağlantıyı ve işbirliğini kolayca açıklayabilirim.      

33. Özel ilgilerimle bağlantılı olabilecek işlerin tam olarak neler olduğunu bilmiyorum.      

34. İlgi duyduğum mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve kişilik özelliklerini bilirim.      

35. Eğitimin meslek edindirme hedefi olduğunu bilirim.      

36. Farklı meslekler için farklı akademik becerilere sahip olmak gerekir.      
37. Kişisel özelliklerime ilgili olan mesleğin özelliklerini tam olarak bilmiyorum.      

38. Okulda öğrendiklerim sayesinde kişisel özelliklerime göre meslek seçimi yapabilirim.      
39. Parayı ve paranın ne işe yaradığını bilirim.       

40. Bütçe, borç, para ve faiz gibi ekonomiyle ilgili temel kavramları yeterince iyi öğrendim.      
41. Gelir ve gider kavramlarının anlamlarını bilirim.      

42. Okulda meslek seçimi ve mesleklerle ilgili yeterince bilgi edindiğimi düşünüyorum.      

43. Nitelikli insangücü Türkiye ekonomisinin gelişmesinde oldukça önemlidir.      

44. Hizmet, eşya, gereksinim, faiz, bütçe gibi iktisadi kavramları ilk kez duyuyorum.      

45. Bizlere yeni bir iş kurma düşüncesi ve cesareti kazandırmada okulu yeterli buluyorum.      
46. Okulda yeni bir işle ilgili sektör özellikleri yeterince iyi tanıtılır.      
47. Okul yenilikçi düşünceler sunma ve yeni ürünler tasarlama konusunda bizlere her zaman 
destek olur.  

     

48. Yeni düşüncelere, bilgi ve becerilere yeni ürünler tasarlayabilirim.       

49. Okulda yeni düşüncelere, bilgi ve becerilere açık olarak yetiştiğimi düşünüyorum.      

50. Girişimci olarak yeni bir işi yürütmek ve geliştirmek için risk alabilmem gerekir.      
Yukarıda belirtilenlerin dışında ilköğretimin ekonomiyle ilgili sizlere kazandırdığı nitelikler konusunda başka görüşleriniz ve önerileriniz 
varsa lütfen yazınız. 

 
 










