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 KURULLAR 

Onur Kurulu  
KİŞİ KURUM ÜLKE 

Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı Türkiye 

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Türkiye 

Prof. Dr. Şahin Karasar Maltepe Üniversitesi Rektörü Türkiye 

Prof. Dr. Ramiz ASKER Bakü Devlet Üniveristes 
 

Azerbaycan 

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Kafkasya Üniversiteler Birliği 
Başkanı 

Türkiye 

Prof. Dr.Hüseynov Elxan Bahadur Sumqayıt Devlet Üniversitesi Azerbaycan 

Prof. Dr. Cəfər Cəfərov Azerbaycan Devlet Pedagoji 
Üniversitesi Rektörü 

Azerbaycan 

Prof. Dr. Fadıl HOCA Uluslararası Vizyon Üniversitesi 
Rektörü 

Kuzey Makedonya 

Prof. Dr. Muhsin KAR Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Rektörü 

Türkiye 

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL Biruni Üniversitesi Rektörü Türkiye 

Prof. Dr. Arif KARADEMİR Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Türkiye 
 
Düzenleme Kurulu Başkanları 

KİŞİ KURUM ÜLKE 

Prof. Dr. M. Engin DENİZ Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Ümit POLAT Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 
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Düzenleme Kurulu 
KİŞİ KURUM ÜLKE 

Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Erdal BAY Gaziantep Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Bülent ALCI Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK Gazi Üniversitesi Türkiye 

Dr.Michael ERSKINE Middle Tennessee State 
University 

ABD 

Dr.Olga Sopotsko National Transport University Ukraine 

Prof. Dr. Kadırali Konkabayev Türk Akademisi Kazakistan 

Prof. Dr. Fatoş Silman Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC 

Prof. Dr. Ramiz ASKER Bakü Devlet Üniversitesi 
Türkoloji Kürsüsü Başkanı 

Azerbaycan 

Naranstal DELGERKHUU Mongolian University of Science 
and Technology 

Mogolistan 

Prof. Dr. Sefa Bulut İbn Haldun Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Fadıl HOCA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya 

Prof. Dr. Abdülmecit NUREDİN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya 

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed 
SALMAN 

Kastamonu Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Emina KARO Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya 

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ Mersin Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Sadık Yüksel SIVACI Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi 

Türkiye 

Doç. Dr. Metin DENİZ Bartın Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Bülent Döş Gaziantep Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Recep 
Kahramanoğlu 

Gaziantep Üniversitesi Türkiye 
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 KİŞİ KURUM ÜLKE 

Dr. Mehmet Başaran Gaziantep Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Soylu Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Doç. Dr. Cihan Özdemir Bakü Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü 

Azerbaycan 

Sempozyum Sekreteryası 
KİŞİ KURUM ÜLKE 

Fadıl ŞİRAZ Gaziantep Üniversitesi Doktora 
Öğrencisi 

Türkiye 

Emre Aslan Gaziantep Üniversitesi Doktora 
Öğrencisi 

Türkiye 

Ökkeş Oflaz Gaziantep Üniversitesi Doktora 
Öğrencisi 

Türkiye 

Arş. Gör. Ahmet Kaysili Ankara Üniversitesi Türkiye 

Arş.Gör. E.Musa Turhan Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Ceyla Odabaş Gaziantep Üniversitesi Doktora 
Öğrencisi 

Türkiye 

Evrim Kocalar Gaziantep Üniversitesi Türkiye 

 
Bilim Kurulu 
KİŞİ KURUM ÜLKE 

Prof. Dr. Abdullah KARAÇAĞ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR Bursa Teknik Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Adnan BAKİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU Biruni Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU Biruni Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Namık Kemal Üniversitesi Türkiye 

Prof.Dr. Ali Fuat ARICI Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 
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 KİŞİ KURUM ÜLKE 

Prof. Dr. Asuman Seda 
SARACALOĞLU 

Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Bilal DUMAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Marmara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ Bartın Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Üniversitesi 

Türkiye 

Prof. Dr. Erdoğan KÖSE Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Erol YAŞAR Mersin Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Fırat Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Gencay ZAVOTÇU Kocaeli Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Hakan KIRIMLI Bilkent Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ Gazi Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU Ankara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İlhan ERDEM Ankara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İlyas DOĞAN Gazi Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL İstanbul Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. İsa KORKMAZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU Marmara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye 



 

 V 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

27-29 Haziran 2019/İstanbul 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
27-29 June 2019/İstanbul 
 

 KİŞİ KURUM ÜLKE 

Prof. Dr. Kürşat KARACABEY Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ Hitit Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. M. Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi 

Türkiye 

Prof. Dr. Mualla SELÇUK Ankara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Murat YAKAR Mersin Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa DAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Nevin ERGAN Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ Bartın Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Mustafa KOÇ Düzce Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Orhan DERMAN Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Recai DOĞAN Ankara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Sefa BULUT İbn Haldun Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Selahattin BEKKİ Kırşehir Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Sırrı AKBABA Üsküdar Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Tayyip DUMAN Bozok Üniversitesi Türkiye 
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 KİŞİ KURUM ÜLKE 

Prof. Dr. Tamara GURTUEVA Yeditepe Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Yavuz ERİŞEN Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ Gazi Üniversitesi Türkiye 

Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr.  Abdullah TEMİZKAN Ege Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Alper SİNAN Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Aslıhan SABAN Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

Türkiye 

Doç. Dr. Aydın BALYER Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Ayşe DEMİR Yıldırım Beyazit Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Bayram BIÇAK Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Birsen Bağçeci Gaziantep Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Bülent AKSOY Gazi Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Bülent ALCI Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Bülent BAYRAM Kırklareli Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Cavid ABDULZADE Ankara Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Cihan ÖZDEMİR Yunus Emre Araştırma Enstitüsü Türkiye 

Doç. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI Üsküdar Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Erdal AKSOY Gazi Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Erdal BAY Gaziantep Üniversitesi Türkiye 
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 KİŞİ KURUM ÜLKE 

Doç. Dr. Erhan GÖKSU Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Esme HACIEMİNOĞLU Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Ethem YEŞİLYURT Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK Gazi Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Fatma ÜNAL Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ Mersin Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Hakan KOÇ Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Hamdi DOĞAN Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Trakya Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. İbrahim ERDAL Bozok Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN Kocaeli Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Kenan SEBİN Atatürk Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM Sakarya Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Metin DENİZ Bartın Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Mücahit KAĞAN Erzincan Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Nevzat TOPAL Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Doç. Dr. Oğuzhan 
ÇOLAKKADIOĞLU 

Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Oğuzhan KARADENİZ Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi 

Türkiye 

Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye 
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 KİŞİ KURUM ÜLKE 

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI 19 Mayıs Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR Ankara Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Ramazan KARATAŞ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Ranatta GAFAROVA Ardahan Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Raşit KOÇ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Sadık Yüksel SIVACI Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi 

Türkiye 

Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA Mersin Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Suat ÜNLÜ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Tuncay SEVİNDİK Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Turgut KOCAOĞLU Erciyes Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Tülay ÖCAL Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN Ege Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Yalçın BAY Anadolu Üniversitesi Türkiye 

Doç. Dr. Yıldız KIZILABDULLAH Ankara Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah 
MELEKOĞLU 

KastamonuÜniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Ali DELİKARA Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Aydoğan Durmuş İstinye Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Aysun Hamzaoğlu 
BİRER 

Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Bumin 
ÖZASLAN 

Hacettepe Üniversitesi Türkiye 
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Dr. Öğretim Üyesi Bülent DÖŞ Gaziantep Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Burcu ŞENTÜRK Bartın Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Döndü Neslihan 
BAY 

Osmangazi Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Erdi ŞİMŞEK Bartın Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Erkan ÇALIŞKAN Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Ersen VURA Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Fuad Serkan SAY Mersin Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Halil UZUN Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim ÖZTÜRK Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Kaine GÜLÖZER Bartın Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmed SAĞ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet GÜRBÜZ Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet MUTLU Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
ÖZDEMİR 

Kocaeli Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet SAĞ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Zeki 
ILGAR 

Biruni Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt GÜLMEZ Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mihriay MUSA Uşak Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mine KIR Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Muammer 
ERGÜN 

Kastamonu Üniversitesi Türkiye 
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Dr. Öğretim Üyesi Murat ÖZTÜRK Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Murat YILMAZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ersoy Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Önder BİLGİN Akdeniz Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan 
ALABAŞ 

Kastamonu Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Recep 
KAHRAMAN 

Gaziantep Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Resul BAĞI Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Sami ACAR Gazi Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Serhat KUZUCU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Sevda 
ÇETİNKAYA 

Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Suna CANLI Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 

Dr. Öğretim Üyesi Şevket AYDIN Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

Türkiye 
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ÖZET 

 
Bu araştırmanın  amacı  ,okul  yöneticilerinin inisiyatif alma  düzeyleri ile sosyal zeka arasındaki  ilişkinin  

incelenmesidir.Okul  yöneticilerinin  kıdem,yaş,cinsiyet ,eğitim  durumları,eğitim yönetimi ve liderlik ile 

ilgili bilgileri,görev  aldıkları pozisyonlar açısından farklılık gösterip göstermediğine ,inisiyatif alma 

davranışları ve sosyal zeka  düzeyleri arasındaki  ilişkilerin önemini incelemektir. 

Bu  araştırmada  yordayıcı  ilişkisel tarama  modeli,nicel  araştırma  anket  yöntemi 5’li likert ölçek 

özellikleri olan İnisiyatif  Alma Ölçeği ve Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (TSZÖ;Silvera ve ark. 

,2001),araştırmacılar  tarafından hazırlanan veri toplama  araçları  olarak  kullanılmıştır.Araştırmada  

inisiyatif  alma ve sosyal zeka  kavramları ,kuramları ve bu  konuda yapılan  araştırmalar  incelenmiş ve  

araştırılmıştır.Araştırma 2017-2018  eğitim-öğretim  yılında İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde 46 kamu 

okullarından ilkokul ,ortaokul  ve lise kademelerinde görev yapan  152  okul  yöneticilerinin üzerinden 

gerçekleştirilmiştir.Okul  yöneticilerinin  inisiyatif  alma davranışları ve sosyal  zeka düzeyleri  

arasındaki  ilişkiler  analiz  edilmiştir. 

Araştırmanın  bulguları,inisiyatif alma ve sosyal zeka arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.İnisiatif 

alma ve sosyal zeka anket sonuçları incelendiğinde cinsiyet,eğitim durumu ile ilgili anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır.Bunun sonucu kadın ve erkek okul yöneticilerin eşit sayıda olmaması da bir etken 

olabilmektedir. 

Anahtar  Kelime: Okul  yöneticileri , ,inisiyatif  alma, proaktif,zeka, çoklu zeka ,sosyal  zeka ,sosyal 

beceri,sosyal farkındalık,IQ,EQ,SQ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study Scool manager of severance of relatıonship between school administrators to 

take the initiative levels and social intellegence ,age,sex,educatıon,educatıon management and 

informatıon releted to leadership,whether they Show differences  in the positions they are served,between 

initiative-takıng behavior and social intellegence levels the importance of the level and direction. 

Relation model preedicitive in this research,quantitative research methods with a 5 point scale which 

features the Tromso Social Initiative and  receiving.Intellegence Scale Umeda been applied in the data 

collection tools developrd by researchers take the initiative and asocial intellegence concepts,theories and 

issues in research were examined and renovation.Renovatiın 2017-2018 initiative-taking behavior of the 

academic year in Istanbul province Bayrampasa districts in 46 public schools in elemantery school and 

workıng at the high levels of public Office in elemantery school,take the initiavite of step out of 152 

school administrators who work in the realized.Scholl take the initiative analyzed the relationship 

between executive bahavior ens social intellegence levels. 

When the research findings and take the initiative to get none.Initiative a significant relationship between 

social intellegence and social intellegence survey results are analyzed gender,there is a significant 

difference related to education status.As a result of the lack of an equal number of male and female school 

administrators it many also be a factor. 

Key words:Scool adminis tratos,taking initiative, proak,multiple intekkilgence,social intelligence,social 

skills,social awereness,IQ,EQ,SQ. 

 

 

Giriş 
Yaşamakta olduğumuz  XXI.yy’da  gelişen  ve değişen  değerler başta olmak üzere 

teknolojik,kültürel,sosyal,ekonomik,politi açıdan kendini  yenileyebilen, geliştirebilen, evrensel boylam 

ve kişilik  özellikleriyle topluma yararlı  öğrenciler yetiştirecek olan en başta gelen örgüt olarak  okul ve 

onu amaçlarına ulaştıracak  olan yetkin yöneticilere  ihtiyaç  duyulmaktadır.Okul  yöneticilerinin  bireysel  

ihtiyaçtan çok örgütün ihtiyaçlarına cevap  verebilmesi gerekir.Örgütün ihtiyaçları ile kendi ihtiyaçları 

arasında çelişki  yaşamamalıdır.Örgütün  amaçlarını  gerçekleştirmede  kişilik özelliklerinin  yanı sıra , 

liderlik  özelliklerini de en iyi şekilde   taşımalıdır. 

Okul  yönetimi  sadece  bürokratik  işlerden  meydana gelmemektedir.Okul yaşayan ,gelişen, yeniliklere  

açık,sosyal  iletişimin  en fazla olduğu ve farklı  etnik kültürel ,sosyal ve ekonomik  topluluklarının bir  
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çatı  altında  toplandığı ,aynı  amaç doğrultusunda bir arada  oldukları  ,eğitim ve öğretim  yaptıkları  bir 

yerdir.Okul  yöneticileri  okulu yönetirken göstermiş oldukları davranışlar , kişilik  özelliklerini  

yansıtmaktadır.Bununla  birlikte  karmaşık  yapıdan oluşan okulu , yönetebilmek zor olduğu  kadar  

sorumluluk  ve  inisiyatif almakta bir o kadar önemlidir.Karşılaşılan  ve yaşanılan olay ve durumlarda  

kendi  kişilik  özellikleri yanı sıra  ,almış  olduğu  eğitimi,kişilerarası ilişkileri son  derece  önemlidir. 

Okul yöneticileri örgüt yapısını yönetirken bir çok farklı liderlik özellikleri göstermektedir.Bu 

özelliklerin bir çoğu doğuştan gelmektedir ve alınan eğitimlerle de geliştirmektedir.Örgüttün  havası  okul 

yöneticisinin sergilemiş olduğu liderlik özelliklerine ,tutumlarına ve davranışlarına yansımaktadır.Bu 

araştırmada okul yöneticilerini ziyaret ederken okulun ikliminin,okul yöneticisinin eğitime kattığı 

değerleri,önemi,sergilemiş olduğu rolleri okulun ilk giriş kapısından kendini  belli 

etmektedir.Araştırmam da bu gözlemlerimin çok büyük katkısı olmuştur.Her okulun kendine özgü bir 

kültürü,bir iklimi vardır. 

Okul yöneticisi uzman olmalı,yönetim süreçlerini ve yönetim kuramlarını iyi bilmeli,misyon ve vizyon 

sahibi olmalı,karar alma yetkisini ve etkisini okul örgütün amaçalarına göre uygulayabilmeli,inisiyatif 

alabilmeli,yetkisini aktarbilmelidir.Okul yöneticisi kriz durumlarını fırsata çevirebilmeli,durumların 

özelliklerine göre yapıcı,etkileyici,güvenli okul ortamı sağlayabilmelidir. 

Bolman & Deal ,2008:39 belirtmiş oldukları üzere,Yapısalcı Yaklaşım örgüt yapısına-birimlerin ve alt 

birimlerin düzenlenmesine,kurallar ve rollere,amaçlar ve politikalara odaklanır.İnsan kaynakları liderleri 

insanları güçlü ve zayıf yönleriyle ,mantık ve duygularıyla ,arzu ve kaorkularıyla birlikte anlamyı 

vurgular.Politik görüş örgütleri sınırlı kaynakların,rekabet eden çıkarların,güç ve avantaj sağlamak için 

mücadele alanları olarak görülür.Son olarak sembolik çerçeve anlam ve inanç konularına odaklanır.Adet 

ve törenleri seremonileri,hikayeleri,eğence ve kültürü örgütsel yaşamın kalbine yerleştirmektedir. 

Yapısalcı liderler taraf tutmazlar ve her zaman adil davranırlar.Örgütün amaç ve görevlerini açık hale 

getirerek çevreyele olumlu bir ilişki kurarlar.Gerekli gördükleri değişimleri nedenlerini inceleyerek 

değerlendirme sonucunda deneme yoluna gidebilirler.Her zaman otoriter olmayıp karşılaştıkları 

problemlere,krizlere,sorunlara göre olması gereken  en verimli ve en uygun  yapıyı  kurarlar.Astların 

bireysel özelliklerinin,sorumluluklarının ve görevlerinin farkındadır. 

İnsan kaynakları liderleri iyi dinleyici olup, astlarına rehberlik eden, çalışanlarının örgütte  karar 

sürecinde karara katılımlarını sağlamalarına fırsat verip,onların gelişmelerine destek 

vermektedir.Çalışanlarına gereken motivasyon ve güdülemeyle örgütün amaçlarına uygun ve örgütün 

güçlenmesine,ilerlemesine öncülük ederler.Bu liderler görevlerini,sorumluluklarını farkında 

olan,güçlerinin yeteneklerinden ,bilgisinden,anlayışından,analatik düşüncesinden ve duyarlıklarından 

ileri gelmektedir. 
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Politik liderler çevresinde farklı gruplarının varlığını kabul eden,insanların farklı düşüncelerinin,ilgisinin 

ve hedeflerinin olduğunu bilmektedirler.Bu farklı gruplarla örgütü güçlendirmek için pazarlık 

yapılmasının gerektiğini ve işbirlik içerisinde olması gerektiğini savunurlar. 

Öznelliği ön planda olan liderler ise; sembollere,aitlik duygusuna sahip,adanmışlık 

düşünceleriyle,ritüellere ve seremonileri kullanarak örgütün amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflerler.Bu 

semboller onlara anlam verirken bir taraftan da örgütün amaçlarına yön vermektedir.Örgütün misyonunu 

,yapısını,kültürünü önemserler. 

Chauhan'a(2016) göre XXI.yy.da sosyal zekanın ,insanların iyi ilişkiler içinde olabilmesi ve bu beceriye 

sahip olan bireylerin, yeterlilikleriye anlamlı hale geldiği ,anlamaya,yönetmeye,sorunları çözme 

becerisine  ve duruma  göre şekillenen hareketleri kontrol edebilme becerisidir. 

Sozyal zekanın bireyin kişiliğinin ve kendisine özgü  davranışlarının olduğu yapılan araştırmalarda 

belirtilmektedir.(Zirkel,2000).Sosyal zekaya sahip kişiler kendi yeterliliklerinin farkında olan çevresiyle 

uyumlu,duygularının kontrol edebilen,amaçlarına uygun kararlar alabilen 

kişilerdir.Phipps'in(2007)araştırmasında sosyal zeka iletişimin ve yenileşme arasında ilişki bulmuştur. 

Birinci  bölümde  araştırmanın  problem  durumuna  ,araştırmanın  amacına ,araştırmanın  

önemine,sayıtlılar  ve tanımlara yer verilmiştir.İkinci  bölümde  inisiyatif  alma  kavramı ,boyutları , 

yetkinlikleri ,kişilik  özellikleri ,zeka  kavramı  ,türleri, sosyal  zeka,sosyal  zeka kişilik özellikleri, 

boyutları, kavram ,kuram  ve literatür  bilgilerine  yer  verilmiştir.Üçüncü  bölüm yöntem kısmı olarak 

inisiyatif alma ve sosyal  zeka ölçeklerinin kullanılması araştırmanın modeline, araştırmanın 

katılımcılarına ,veri toplama araçlarına  ,verilerin toplanmasına , ve  verilerin analizi  araştırılmıştır. 

Dördüncü  bölüm  bulgular kısmı  yer  almaktadır. Beşinci  bölüm  sonuç ve  önerilerden oluşmaktadır. 

KURAMLAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.İnisiyatif Alma 

"İnisiyatif “kelimesi Fransızca bir kelime olup TDK’de belirtilen Türkçe anlamı ise; 

1. Öncecilik, üstünlük. 

2. Karar verme yetkisi. 

3. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği(TDK). 

Kelime, Fransızcaya XVIII yy. sonlarında Latince “başlamak “anlamında kullanılan  “iniktim” 

sözcüğünden türetilen “initiare” sözcüğü ile girmekte ve  bu haliyle dilde “initiative” biçiminde 

kullanılmaktadır. İngilizceye de Fransızcadan geçmakte olan  kelime, İngilizcede dört farklı anlamda 

kullanılmaktadır. Sözcüğün İngilizcedeki birinci şekliyle, “bir şeyleri bağımsız olarak değerlendirip 
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harekete geçme yeteneği” olarak bilinmektedir. İkinci şekli  ise “başkalarından önce harekete geçme ya 

da girişimde bulunma gücü ya da olanağı” biçimlenmektedir. Üçüncü şekli, “bir zorluğu aşmaya ya da 

bir durumu geliştirmeye yönelik bir davranış ya da strateji; bir şeye karşı yeni bir yaklaşım” olarak 

tanımlanmaktadır. Dördüncü anlam ise daha çok İsviçre ve Amerika Birleşik Devletlerinin bazı 

eyaletlerinde “yasama organı dışındaki yurttaşların yasa oluşturma hakkı” olarak tanımlanmaktadır 

(Oxford Dictionaries, 2011). Kavramın İngilizcedeki anlamları incelendiğinde, özellikle ilk üç anlamın 

kişisel inisiyatif kavramının üç boyutuyla ilgili olduğunu görmek olanaklıdır. “Bir şeyleri bağımsız olarak 

değerlendirip harekete geçme yeteneği” kendiliğinden başlamayla; “başkalarından önce harekete geçme 

ya da girişimde bulunma gücü ya da olanağı” proaktifl ikile ve “bir zorluğu aşmaya ya da bir durumu 

geliştirmeye yönelik bir davranış ya da strateji” engelleri aşmada ısrarcı olmakla yakından ilgilidir. 

"İnisiyatif " kelimesini Püsküllü oğlu(1999:811) şu şekilde açıklamaktadır. 

1.Bir şeyi yapmaya hazır öncelikli olarak  davranma şekli, öncelikli olma. 

2.Bir kişinin alınması gerekli kararlarını  öncelikli olarak  ve kendinden  alabilme becerisidir. 

Dijital-multimedya ansiklopedisinde yer almakta olan Encarta’ya göre, inisiyatif sözcğünün  

tanımı: “Başkalarının yardımı ya da önerisi olmaksızın kendi başına davranabilme ve karar verebilme 

yeteneği. Belirli bir sorunla ilgilenmek için tasarlanmış plan ya da strateji.” 

İnisiyatif almak; herhangi bir konuda hareket  üstünlüğünü sağlama, yönlendirmek ve yönetimi 

üstelenerek  ve gerekli olan  kararları verebilme,uygulama şeklidir. 

İnisiyatif kullanabilmek ise; bir konuda yapılması gereken kararları, kimseden yardım almadan , kendi 

iradesi ve yeteneğiyle öncü  olarak yön verebilmektir. 

İnisiyatif kelimesi sorumluluk kelimesinden çok farklı olarak geniş anlamlara sahip olup, girişimcilik ve 

liderlik kavramlarıyla bir arada kullanılmaktadır. Sorumluluk size verilen görevi yerine getirmekle 

yükümlüyken, inisiyatif alma ise kişinin kendi düşüncesiyle karar verebilmesidir. Sonuçlarının ne 

olacağını öngörerek bunu kabul ederek harekete geçmesi ve risk almasıdır. Oluşan olumsuz bir havada, 

poblem doğuran durumlar karşısında, kriz anlarında, örgütün yarına ve verimine uygun karar verebilmesi 

ve çözüm üretebilmesidir. 

M.Ö. IV. yy.da Eski Yunan´da Stoacılar ve ilk çağ düşünürlerinden Aristotales inisiyatif alma kavramını, 

insanların duygularını sorgulayarak gerekli  öğrenmeleri kazanmalarını ele alan  bir düşünce akımı olduğu 

bilinmekle  birlikte stoacılar kendine güvenen, kişinin mutluluğunun  kendi davranışlarında ve 

düşüncelerine olduğunu vurgulamaktadır. İnsanlar toplum içinde yaşarken her zaman bir lidere ihtiyaç 

duymaktadırlar. İnisiyatif alan kişiler kendilerini her yerde belli etmektedir. Lider özelliğine sahip bu 

kişiler ailede, iş yerinde, okulda, sınıfta, oyunda, toplumun her alanında kendilerini ön plana 

çıkarbilmektedirler. Bu kişilerin hızlı karar verebilmesi, harekete geçmesi en belirgin özellikleridir. 
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Bunların dışındaki kişiler çekingen, utangaç, bir işi başlatmak yerine uygulayıcısı olmayı tercih ederler. 

Sorumluluk alan, analatik düşünceye sahip, starteji belirleyen, misyon ve vizyonu olan, harekete geçen, 

amaçları ve idealleri olan bu doğrultuda karar verebilen, inisiyatif alan kişiler birer liderdir. 

Örgütte inisiyatif alma çalışan ve yöneticiler arasında problem olabilmektedir. Astlar üstlerin kendilerine 

yeterince sorumluluk yüklenmediğinden, fırsat verilmediğinden şikâyet ederken, üstler ise astların iyi bir 

performansa sahip olmadıklarını, inisiyatif almada başarısız olacaklarına inanmaktadırlar. Bu 

uyumsuzluk iş yaşamında verimin düşmesine, motivasyon kaybına, aitlik duygusunun yitirilmesine, 

öğrenilmiş çaresizliğe neden olmaktadır. Tarafların iş yerinde verimi artırabilmek için inisiyatif 

konusunda uzmanlaşması, astların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için gerektiğinde fırsat verilmelidir 

Bireysel inisiyatif kişinin eyleme dönüşen hareketlerinden sorumlu olduğu davranışlardır. (Podsakof & 

MacKenzie,1997). 

İnisiyatif alma, batılı toplumlar için son üç yüz yıldır yaşam biçimi haline gelmiştir. Bu eğilim, batı 

toplumlarının yaşamlarında çok büyük ilerlemeler kaydetmesine neden olmuştur. Hatta inisiyatif, batı 

toplumlarının gelişmesinde zekâdan önce gelen bir etkendir (Hoehne, 1990). 

2.1.2.İnisiyatif Sahibi Kişilerin Özellikleri 

1.Çalışmakta olduğu  işe kendini  verirler, 

2.Karşılaşmakta oldukları olaylara ve  durumlara  göre dikkatli olurlar. 

3.Karşılarında olan engelleri, durumu gözden geçirerek ,duruma uygun hale getirirler.  

4.Yerleşik kalıpların dışına çıkarlar, 

5.Yapacakları işe ve eyleme hazırdırlar. 

6.Hedeflerine ulaşma yönünde  harekete geçmekte  ve fırsatları değerlendirmektedir. 

7.Yaptıkları işi geliştirirler. 

8.Çaba ve kararlılıkla hareket ederler, 

9.İnisiyatifi gündelik işlere uygulayarak alışkanlık haline getirirler. 

10.Harekete geçerken yöneticilerinden “emir” beklemezler. Bir işin yapılması gerektiğini 

düşünüyorlarsa, yaparlar. Çevrelerine duyarlı olurlar ve proaktif hareket ederler. Örneğin, toplantı 

odasında yanmış lambaların olduğunu görürlerse ilgili birime haber verirler. (Ancak “Neme lazım” 

derseniz bu anlayış ile yerinizde sayarsınız.) 
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11.İşlerini sahiplenirler ve çok iyi yaparlar. (Yaptığınız işi çok iyi bilmeniz, sahiplenmeniz ve yapıyor 

olmanız sizi zamanla inisiyatif almaya götürecektir.) 

12.Öğrenmeye açıktırlar.  

13.İnisiyatif kullanırken üzerlerine vazife olmayan işlere karışmazlar (Ref: selinyetimoglu.com). 

“Zeki, iyi fikirlere sahip, her şeyi bilen biri olsanız da, insiyatif kullanmıyorsanız, patronunuzdan talimat 

bekliyorsunuz demektir. Bunun sonucunu tahmin etmeniz zor olmasa gerek…” Chi Jingxi 

2.1.İnisiyatifin Boyutları 

Kişisel inisiyatif, davranışları ifade eder ve ağırlıklı olarak iş ve örgütsel konulara doğru yönlendirir: 

kendinden başlatıcılık, proaktiviflik ve engelleri aşmada ısrarcılık yönleri ile karakterize olur. Kişisel 

inisiyatifin karşıtı reaktif yaklaşımdır. Reaktif yaklaşımda kişiye ne yapması gerektiği söylenir. Kişi 

engeller ve zorluklarla karşılaştığında hedefinden kolayca 

vazgeçer(Freese&Garst&Fay,2007:1085).Kişisel inisiyatifin üç boyutu bulunmaktadır: 

1.Kendiliğinden Başlama Davranışı  

2. Proaktif Yaklaşım  

3.Israrcılık  

2.2.1.Kendiliğnden Başlama Davranışı 

Kişisel inisiyatif kavramı; nasıl daha iyi üretim yapabileceğini düşünen işçi ile tam olarak emirleri 

uygulayan çalışma arkadaşı, kendi geliştirdiği yaklaşımı kullanan yönetici ile başkalarının geliştirdiği 

yaklaşımlarla kıyaslama (benchmarking) yapan yöneticiler, büyük zorluklara rağmen bir ürün geliştiren 

girişimci ile danışmanların anlattığını uygulayan girişimciler ve alanını etkileyen bilim insanı ile 

geleneksel araştırmaları sürdüren bilim insanları arasındaki farkı anlamak üzere tartışmaya açılmıştır 

(Frese ve Fay, 2001). 

2.2.2.Proaktif Yaklaşım 

Kişilik, kişiyi diğer bireylerden ayıran bütün yeteneklerinin, ilgilerinin, konuşma stillerinin, tutumlarının, 

dış görünümü ve bulunduğu ortama uyum sağlama şeklini içeren özellikler bütünüdür. Aynı zamanda 

kişilik bireyin hayat boyu göstermiş olduğu davranışların kaynağıdır (Güney, 2006: 15).Göstermiş 

oldukları davranışlar tutumlarını ve rollerine verdikleri değerleri etkiler. 

Proaktif kişilik ise çalışanlarda bulunmayan, özelliklerindem  proaktiviteye yönelik bir kişilik özelliği 

olduğunu belirtmektedir.(Bolino vd. 2010:327).Oluşan problemleri inceler, sorgular, analiz eder ve 

harekete geçerler. 
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Proaktif kişilik  çevresindeki  değişime etki ederek yön veren  kişilerdir. Proaktif bireyler; fırsatları 

kollayarak, inisiyatif alır, harekete geçer ve anlamlı bir değişim olana kadar kararlılıkla çaba gösteririler. 

(Bateman & Crant, 1993).İşe atılmadan önce, karar vermeden önce planlar yapar. Bu planların duruma 

uygun olanlarını bir kaç seçenek belirleyerek eyleme dönüştürürler. Planlama yaparken mutlaka alternatif 

seçenekleri bulunmaktadır. 

Durumsal olan engellere aldırış etmeden kendi çevresinde olumlu bir değişiklik yaratarak bireyleri  

proaktif kişi olarak tanımlamaktadır. (Seibert vd. 2001:850). Öte yandan proaktif davranışın en önemli 

öncüllerinden birisi olan proaktif kişilik proaktif davranışa yönelik bir kişisel eğilimdir (Crant, 1995; 

Crant, 2000).Proaktif kişiler reaktif kişilere göre daha olumlu yaklaşıma sahip, kendi ile barışık kişilerdir. 

Proaktif kişilerde içten gelen isteklendirme, dürtü, çalışma isteği, başarma duygusu ve sezgisi vardır. 

Reaktif kişilerde ise dışarıdan gelen tepkiden sonra etkileşimle harekete geçerler. Prokatif kişiler 

gerçeklerle yüzleşmekten çekinmezler ve başlarına gelen her olumsuzlukta başkalarını suçlamazlar. 

Proaktif bireyleri yönlendirerek bir değerler sistemini  oluşturur. Proaktif kişilik değerlerinin farkın olan 

ve eylemlerini bu doğrultuda gerçekleştirendir. Vizyonu sahibidir.  Hedefleri olan kişidir.Gelişmeye 

açıktır.   Proaktif kişilik koşulları  ne olursa olsun kişisel insiyatif alandır. Böyle bir kişiliği olan, çok 

kısıtlanmaz ve ortamda değişikliğe yol açar (Kaynak dergisi:129.sayı.11.Sh.1999). 

Reaktif kişilik özelliğine sahip kişiler  dış etkenlerden çok fazla etkilenirler,  panik olmaya ve depresyon 

gösterebilirler.. Diğer kişilerin  ne düşündüğüne çok önem verirler, gergindirler, olumsuzlukları çekerler. 

İnsan ilişkilerinde tereddütlü ve güvensiz hissederler.Reaktif kişiler başlarına gelen olaylardan   

başkalarını suçlamaa eylemindedirler. Özgüvenleri zayıftır. 

Proaktif kişilik ise kendi dışındaki olayları ,durumları ve süreci yönetebileceğin öz-güvenleri yüksektir. 

Risk alabilir kendileriyle barışık olup, problemlerle üstesinden gelebilirler. 

Proaktif kişilerinin özellikleri; 

⦁ Proaktif insanın farkındalığı yüksektir. Vizyon ve hedefleri vardır ve bu doğrultuda inisiyatif alır. 

⦁  Proaktif insan, öngörü yeteneğine sahiptir. 

⦁  Problemin kaynağı ne olursa olsun çözüme odaklanır. 

⦁  Özgüveni yüksektir. Olumlu düşünür ve çevreden etkilenmez. 

⦁  Lider bir ruha sahiptir. 

⦁  Çalıştığı şirketi kendi şirketi gibi görür ve benimser. 

⦁  Sürekli gelişime inanır ve kendi gelişiminden kendini sorumlu tutar. 
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⦁  Görev ve sorumluluk tanımını genişletecek yeni işler yaratır. 

⦁  Proaktif insan, olaylar gerçekleşmeden önce, araştırır, bilgi toplar, analiz eder, karar verir, planlar, 

hazırlanır ve harekete geçer. 

⦁ En önemlisi de, tüm bunlar kendi kişilik özellikleri olduğu için şirket yönetimi bunları 

söylemeden yapar. 

2.2.3.Israrcılık 

Israrcılık tanımını Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, “Yılmadan, bıkmadan, demoralize 

olmadan ısrar etmek başarılı olmanın en önemli unsurudur” diye açıklamaktadır. Başarıya giden yolun 

en önemli unsuru azim ve istikrarlı olmaktır. Zorluluklar ve engeller karşısında pes etmemektir. 

Yrd.Doç.Dr.Evrensel ısrarcı olan insanların hangi konuda   olursa olsun sonunda başarılı olacağını 

belirtmektedir. İstikrarlı ve disiplinli bir çalışmanın hedefe ulaşması başarılı olduğunun kanıtıdır. 

Israrcılık zihinsel bir durum olup öğrenilebilir.Israrcılık çeşitli nedenlere bağlıdır. Bunların arasında; 

Kararlılığın  kesinliği, insanın ne istediğini bilmesi, ısrarcılığın en doğru birinci ve en önemli basamağıdır. 

Güçlü bir irade  insanı her zorlukta üstesinden gelebilmeye teşvik eder. 

1. İstek 

2. Özgüven 

3. Planın kararlılığı 

4. Doğru bilgiye ulaşma 

5. İşbirliğine dayalı 

6. İrade gücü (Eren Sarı, Başarının Yolları, syf.207,2016). 

Teorik olarak inisiyatifin üç boyutu, kendiliğinden başaltıcılık, proaktiflik ve ısrarcılık, birbirini 

güçlendirir. Reaktif duruş kendiliğinden başlamış hedeflerin gelişimi ile ilişkilidir çünkü geleceğe dair 

aproactive yönelim büyük olasılıkla öngörülen hedef gelişiminin ötesine geçilmesine neden olur. 

Kendiğinden başlayan hedefler üstesinden gelmede ısrarcılıkla ilgilidir çünkü değişimler kendi 

uygulamasının özündedir. Engelleri aşmak ayrıca kendi kendine başlayan hedeflerine katkıda bulunabilir 

çünkü engellerin aşılmasında sıra dışı çözümler genellikle kendiliğinden başlatıcı lığı gerektirir(Frese 

&Garts &Fay,2007:1085-1086).Bir diğerinin göremediği fırsatları görebilmek, oluşacak sorunlara karşı 

da yapılan planlar, alınan önlemler ve alternatifleri içerir. 

2.3.İnisiyatif Almada Temel Yetenekler 
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Filozofik Boyut; liderin değer sistemlerini, psikolojik boyut; çeşitli kişilik özelliklerini, biyolojik boyut; 

güç, enerji, dayanma ve görüşünü, teknik boyut da bilgi ve becerilerini simgeler(Campbell-Gregg, 

s.154).Örgütün lider yöneticiden beklediği davranışlar, örgütün yapısında ve havasında önemli yer tutar. 

Eğitimde kalkınma ancak liderlik özelliklerine sahip olan ya da eğitime lider yetiştirilebilmesi için gerekli 

alt yapının olması, gerekli eğitimlerin, bilgilerin, fırsatların verilmesi, özendirmelerinin 

gerçekleştirilmesiyle olanaklıdır. (Yalova.edu.tr.). 

Okul Yönetiminde İnisiyatif Alma 

Yöneticilerinin davranış olarak  iki temel boyutu vardır : Birinci olarak, kendisiyle örgüt üyeleri 

arasındaki ilişkileri düzenleyip ikinci olarakta yöneticinin bu üyelerde dostluğu, güveni, saygıyı ve 

samimiyeti kurmaktır(Campbell-Greg, s.379-362).Yapıyı kurarken kendisi ve çalışanları arasındaki 

ilişkileri, kanalları, prosedürlerini belirtmektir. Anlayış boyutu ise, güven, arkadaşlık, saygıve içtenliği 

kapsamaktadır. Örgüt kriz durumlarında yöneticinin anlayış davranışı azalır, yapıyı kurması artar. 

Yönetimi ayakta tutan güçtür.  Yetki, örgüte yön verir. (Akın, 2012a). 

Yetki üç bölümde incelenmektedir. 

1. Geleneksel Yetki; üstün davranışlarını yasal görür ve astın mutlak itaatini bekler. 

2. Rasyonel Yetki; mantığa dönüktür ve demokratik ilkeleri izler. 

3. Karizmatik(Tabrı vergisi)Yetki; kişisel ve manyetik bir güçtür ki, daha çok büyük liderlerde 

görülebilir(Griffits, s.120-140). 

Yetkinin üç önemli görevi bulunmaktadır. 

1. Yetki kişiye sorumluluk sağlar. 

2. Yetki uzmanlık ister. 

3. Örgütte koordinasyonu sağlar.İşlerin koordineli bir şekilde yürütülmesine sağlar.(Simon, s.130-135) 

Sorumluluğu maddesel ve tinsel olmak üzere iki çeşittir. Birinci hukuksal, ikincisi ise 

töreseldir.Birincisinin kaynağını hiyerarşi, ikincisinin ise değer sistemini oluşrurur. Sorumluluk iki türlü 

kontrol edilir. Formal kontrol, yasal ve hiyerarşiden oluşur. (Simon-Smithburg-Thompson, s.514-548). 

Kamu yararı kuramlarından Rasyonalist kurama göre, yasalardaki bütün ilke ve kurallar yöneticiye 

verilir. Yöneticinin görevi ise uygulamada, gerektiği zaman bunları yorumlaması ve yönetici davranışının 

mantıksal olması ve yöneticinin ancak teknik takdir hakkını kullanması beklenir. Asıl amaç kamunun 

iyiliğidir. 
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İdealist kurama göre, sosyal sorunların açıklama ve çözülmesinde yönetici yetkisini kullanmalı ve sosyal 

planlamaya katılmalıdır. Yönetici bütün çıkar gruplarının karşısında ve yaratıcı 

olmalıdır(G.Schubert,1960).Bu kuramda iyi yetişen yöneticinin örgütün en yaralı olduğunu düşündüğü 

kararları vermesi gerektiğine inanan bir kavramdır. 

Realist kuramda ise, kamu politikası amaçlarının belli, fakat birçok durumlarda birbirine aykırı olduğunu 

ileri sürer. Yöneticinin görevi bu aykırı durumlarda arabuluculuk yapmaktır. Yönetici arabuluculuk 

görevini, değer sistemini kullanarak yapar fakat kendi kabul ettiklerinden çok kullanabileceği değerlere 

bağlı kalır(G.Schubert, s.7-26,1960).Okul yöneticisinin bu kuramlardan hangisini seçeceği, toplumun 

yapısına, eğitimin amaçlarına, yöneticinin statüsüne, mesleki gelişmişliğine, kendisine verilen eğitim 

planlamasındaki haklarına, okul ve çevre ilişkilerinin durumuna göre değişebilir. Okul yöneticisini lider 

olabilmesi çok güç olmasının yanı sıra bazı durumlarda gerçekleşebilir. 

Gerçek liderlik olabilmek problemleri cesaretle karşılayarak , örgütün yararına yönetebilmekle 

olur.(Dalton M,1959,s.257). İnisiyatif alan yönetici sorumluluklarının farkında olup yaşanılan durumlara 

karşı önceden  önlem alan kişidir. Yönetici örgüt liderliğinin yanonde  kurum liderdidir.Örgütün 

amaçlarına ve çalışanlarının gereksinimlerine denge içerisinde sağlamalı. Bireysel amaçların örgütün 

amaçlarının önüne geçmesine izin vermemelidir. 

Yönetici davranışları; 

⦁ Açık Davranış; Yöneticinin en çok gerek duyduğu fakat en zor gösterebildiği davranıştır. 

⦁ Yükselebilecek Yönetici Davranışı; Yükselebilme olasılığı olan yönetici, kuralları daha sıkı bie 

şekilde  uygular. Olasılığın kesinleştiğinde , hem kontrolünü  azaltır hem de yerine geçebilecek kişiyi 

bulmaya çalışır. 

⦁ Yükselen Yönetici Davranışı; Yeni gelen yöneticinin  başarılı olduğunu kanıtlamak için örgütte bir 

fayda sağlamak adına yeni, değişiklikler yapabilmektedir(Etzioni, s.260-275). 

⦁ Yükselemeyen Yönetici Davranışı; Astının yükselme olanaklarını daraltmış olur. Bu yönetici modeli 

başka bir örgüte geçmek, direnmeyi bırakmak ve duruma uymak, üstlerinin dikkatini çekecek yeni 

taklitlere başvurmak, üstünü devirip yerine geçmeye çalışmak. 

⦁ Merasim Sever Davranış; Yetkilinin makamına hakkıyla geldiğini göstermek, sembollerden 

yararlanma, prestij sağlamak, mesleki ve kişisel güvensizliği olan davranış biçimidir. 

⦁ Durumu Kurtarma Davranışı; Kendini üst teknik bakımından yeterli derecede iyi görmeyen, karar 

vermede çekinen, bilgisizliğini saklayan, sorunlardan kaçan davranış şekildir. 
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⦁ Suçu Yükleme Davranışı; Yetki aktarma sorumluluğu getirir ve yukarıdan aşağıya doğru işler. Suçu 

yükleme ise sorumluluktan kaçmayı öngörür ve aşağıdan yukarıya çalışır(Lane-Corwin-Monahan, s.251-

254). 

⦁ Bürokratik Davranış; Bu tür davranış hiyerarşik haklardan tam anlamı ile yararlanma sonunda 

meydana gelir(Thompson, s.94). 

Eğitimde genellikle sosyal, politik ve ekonomik olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır. Sosyal boyut; 

ilk olarak bulunduğu ortamı, sosyal değerleri ve demokratik yapı, okul yöneticilerinin bulunduğu makamı 

kapsar. Ayrıca okul yöneticisinin iş yaşamında toplum ve çevrenin kendisinden beklediği davranışlarda 

vardır. 

Örgüt politikası açısından bakıldığında, yönetici davranışının bu boyutunda önce yetki ve sorumluluk 

etkenlerinden başlamak gerekecektir. Bunlardan sonra örgütteki davranışa yön veren karar etkeni 

gelmektedir(Sayre W.S.1958,S.73-76).Eğitim yöneticisi politika yapıcı kadar uygulayıcıdır. 

Ekonomik boyutunda ise kıt kaynakların en verimli bir biçimde kullanılmasıdır. 

Ekonomik eğitim yöneticisinin dolaylı ve dolaysız olarak iki yoldan etkilemektedir. Ekonomik bilgi 

yöneticinin içinde çalıştığı ortamın bazı özelliklerine karşı uyanık bulunmasını sağlamaktadır. Dolaysız 

yoldan ise, ekonomik bilgi ve beceriler okul yöneticisinin işletme eylemlerinde daha başarılı olmasını 

sağlamaktadır(Lovenstein,1958).Yönetici davranışının bu üç boyutunda okul yöneticilerinde bulunması 

gereken beceriler ve kazandırılması gereken davranışlar vardır. Bu beceriler teknik, insancıl ve kavramsal 

olarak üçe ayrılır. 

Teknik becerileri ise; yöntemlerini, süreçlerini, ve teknikleri olan yetenektir. Sosyal beceriler iletişim, en 

önemli kavramsal beceri ise, örgütü bir bütün olarak görmektir. Örgütte çeşitli vazifelerin  birbirlerine 

bağlantılı olduğunu, parçalardan birinin eksikliği tüm bağlantıları olumsuz yönde etkilemektedir(Katz 

R.L.1955,S.33-42).Yeni yaklaşım olarak üçlü beceri yaklaşımı yeni bir davranış biçimidir. Beceri bilgiyi 

etkili bir biçimde kullanmaya bağlıyken, yöneticiyi başarıya götürecek olan nitelikleri veya yetenekleri 

değil, onun yönetim süreçlerinde ne yapacağına bağlıdır. 

Üçlü beceri yaklaşımı, değişik sorumluluk basamaklarındaki yöneticileri değerlendirmek ve başarılı 

yöneticiyi tanımlamak olmak üzere iki bakımdan kullanılabilir(Griffithts D.E.s.8-12).Bu konuda yapılan 

bir araştırma, başarılı ve başarısız eğitim yöneticileri arasında teknik beceriler bakımından çok az bir fark 

olduğunun göstermiştir. Bu fark insancıl beceriler bakımından fazla, kavramsal beceriler bakımından ise 

çok fazla görülmüştür. Böylece yönetici başarısının daha çok kavramsal ve insancıl becerilere dayalı 

olduğu anlaşılmaktadır(GriffithTs D.E.S.8-12).Okul yöneticileri yeni görevler almakta istekli olmaları, 

verdikleri kararlarda sorumluluğu sonuna kadar taşıma ve işleri zamanında bitirme, inisyatif alabilmeleri 

gibi yeten eneklere sahip olmalıdır. Doğru ve yanlış arasındaki farkı bilme yeteneğine sahip olmalı ve 

adil yargılarda bulunabilmelidir. Örgütte var olan sorunları bulma-çözme, planlama, kararlılık, risk alma, 
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ekip çalışması yapabilme, sorun olduğunda kaçmak yerine etkin çözümler bulma, analitik becerilere 

sahip, geri bildirimlere açık, etkili iletişim, duygudaşlık, sürekli öğrenme, duygusal denge, 

profesyonellik, özgüven, temel değerlere sahip eğitim yöneticilerinde olması gereken başlıca 

özelliklerdir. 

İnisiyatifin iş açısından sonuçlarını inceleyen araştırmalarda sıklıkla ele alınan değişkenlerden ikisi 

çalışan ve örgüt performansıdır (Baer ve Frese,2003; Daniels, Vimalasiri ve Cheyne, 2011). Çalışanın 

inisiyatif almasının örgütsel değişmeyi (Rank, Pace ve Frese, 2004) ve yenilikçiliği (Hakanen,Perhoniemi 

ve Toppinen-Tanner, 2008) destekleyeceği ve çalışanların yaratıcı katkılarını arttıracağı (Binnevies, Ohly 

ve Sonnentag, 2007) önermeleri de araştırma bulgularıyla desteklenmiştir. İnisiyatif almanın çalışanla 

ilgili sonuçlarını inceleyen araştırmalarda ise inisiyatifin stresi (Searle, 2008) ve tükenmişliği (Xue ve 

Wang, 2009) azalttığı, iyi olma halini (Hahn, Frese,Binnewies ve Schmitt, 2011; Taris ve Wielenga-

Meier, 2010) ve iş doyumunu (Gamboa, Gracia, Ripoll ve Peiro, 2009) artırdığı yönünde bulgular elde 

edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, çalışanın işi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması ve işinin karmaşık 

olması inisiyatif alma davranışını olumlu etkilemektedir (Daniels vd., 2011; Frese, Kring, Soose ve 

Zempel, 1996; Frese vd., 2007; Lisbona, Palaci, ve Aqullo, 2008; Speier ve Frese, 1997). İş ortamının 

çalışanın özerk hareket edebilmesine olanak tanıması da benzer etkiye sahiptir (De Dreu ve Nauta, 2009; 

Dobrodeeva, Kochina ve Osen, 2008). Yine örgütsel destek de inisiyatif almanın önünü açan bir değişken 

olarak saptanmıştır(Stroppa ve Speiss, 2011). 

Çalışanın örgütsel bağlılığı (Den Hartog ve Belschak, 2007; Hakanen vd.,2008), yaşı, cinsiyeti, 

sorumluluk alması, değişimi kendisinin başlatması, başarı gereksinimi, eylem yönelimli ve problem 

odaklı olması da çalışan özellikleri kapsamında incelenen değişkenlerdendir (Fay ve Frese, 1998; Frese 

vd. 1997; Frohman, 1997; War ve Fay, 2001). İnisiyatif almaya neden olan çalışan özellikleri kapsamında 

araştırmalara konu edilen en önemli değişkenlerden biri de öz-yeterliktir (Speier ve Frese, 1997; Utsch 

ve Rauch, 2000) 

3.1.Sosyal Zekâ Kavramı 

Thornike'a(1920)göre, sosyal zekâ, insanları anlayabilme, yönetme ve insan ilişkilerinde sağlılkı  bir 

iletilişim kurabilmaktir.Thornike’nın sosyal yeteneği tanımlarken "İnsan ilişkilerinde akıllıca davranmak 

“olarak belirtmektedir. Goleman’a(2006)göre, sosyal zekâ, dünyada daha mutlu ve iyi yaşayabilme  için 

gereken tüm becerisi olarak tanımlarken, Dong, Koper ve Collaço(2008) da sosyal zekânın problem 

çözebilme yeteneğini, liderlik ve olumlu duygusal tecrübelere dayandığını belirtmektir. Aman ve Verma 

ise(2015)sosyal zekânın uyumlu sosyal etkileşimde bulunma becerisi olarak nitelemekteyken 

Albert(2006)kişilerle iyi geçinebilmek, işbirliği içerisinde ikna gücü yüksek olan  kişiler oarak 

tanımlamaktadır. Olumsuz davranışlar gösteren insanların karşısındaki insanları üzmelerine, olumlu 

davranışta bulunanların karşısındaki insanları güçlendirdiği bilinmektedir. Olumsuz hareketlerin devam 
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etmesi  düşük düzeydeki sosyal zekâya, olumlu hareketlerin  devamlılığında yüksek sosyal zekâya işaret  

etmektedir. Tanımlara bakıldığında sosyal zekâ üzerine tam tanım yapmak mümkün değildir.1900'lü 

yılların başından beri sosyal zekânın ayrı bir zekâ türü olup olmadığı boyutları ve ölçülebilmesi ile ilgili 

konular devam etmiştir. Duygusal zekâ kitabının yazarı Daniel Goleman beyinlerimizin diğer beyinlerle 

ilişki kurabilmek üzere yaratıldığını, sosyal zekâ ve duygusal zekânın iç içe geçmiş iki kavram olduğunu 

belirtmektedir. İnsan ilişkilerinin yeni bilimi olarak sosyal zekâ, gerçek anlamda çevreye uyum ve 

çevreyle bütünleşmektir. 

Tablo 3.1. Sosyal Zekâ Yeteneklerinin Duygusal Zekâ Modeline Uyarlanmasaı 

DUYGUSAL ZEKÂ SOSYAL ZEKÂ 

 

Öz-bilinç 

 

 

Sosyal Bilinç 

 

-Temel empati Öz-bilinç 

-Empatik isabet 

-Sosyal biliş 

 

 

Öz-yönetim 

 

 

Sosyal Beceri (ya da ilişki yönetimi) 

-Eşzamanlılık Öz yönetim 

-Benlik sunumu 

-Nüfus 

-İlgi 

Kaynak: Goleman, Duygusal Zeka,2014: :404. 

 

3.2.Sosyal Zekâ Boyutları 

Sosyal zekâ tanımı üzerine yapılan araştırmalarında; bilişsel ve davranışsal olarak iki boyut 

bulunmaktadır. Marlowe(1986) çalışmalarında sosyal ilgi, sosyal kendine yeterlilik, empati yeteneği ve 

sosyal performans yeteneği olarak boyutlandırmaktadır. Sosyal zeka kavramı boyutlarında çeşitli 

sınıflandırmaları süreç içerisinde kazandıran Kosmitski ve 

John(1993),Silberman(2000),Buzan(2002),Goleman(2006) olmuştur. Bu araştırmada Silvera ve 

arkadaşlarının ortaya koydukları sosyal bilgi süreci, sosyal yetenek ve sosyal farkındalık olarak üç 

boyutta incelenmektedir. Sosyal zekâya sahip kişiler diğer insanlarla etkili iletişim kurabilir, onların ruh 

hallerini, kızgınlıklarını, sevinçlerini, isteklerini, iniş-çıkışlarını anlayabilme, iyi geçinebilme ve duruma 

göre davranışlarını ayarlayabilme becerisi güçlü kişilerdir. 

3.3.Sosyal Zekânın Ölçülmesi 
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Sosyal zekanın ölçülebilmesi için geliştirilen ölçekler  ise ilk olarak  bireyin bilişsel özelliklerini 

belirlerken  süreçte  başkalarının değerlendirmesinden kendisini değerlendirmeye kadar çeşitli ölçeklerle  

yapılmıştır(Kaukainen,Bjorkqvist,Lagerspetz,Osterman,Salmivalli ve Rothberg,1999).Uzun yıllar tanım 

üzerine araştırmalar yapılmasına sayesinde  gerek tanımlanmasında gerekse ölçülmesi konusunda  bir 

belirsizlik olduğu görülmektedir. Alan yazınına bakıldığında sosyal zekâ ile benlik saygısı(Doğan,Totan 

ve Sapmaz,2009)ve sosyal zekâ ile kültürel zekâ(İlhan ve Çetin,2014)arasındaki ilişkiyi araştırdığında 

kavramlar arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya çıkmıştır. Hançer ve 

Tanrısevdi'in(2003)çalışmasında empati ve performans arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak incelemiştir. 

Yabancı alan yazınında ise sosyal zekanın;liderlik(Zaccoro,Gilbert,Thor ve Mumford,1999),ebeveyn-

çocuk iletişimi(Wallenius,Punamaki, ve Rimpel,2007),duygusal zeka(Birknerova,2011;Emmerling ve 

Boyatsiz,2012),iş doyumu(Yahyazadeh-Jelodarve Lotfi-Goodarzi,2012),kültürlerarası 

eğitim(Latsone,2013),üst biliş(Aman ve Verma,2015).Mevcut araştırmada alan yazında incelenen 

kavramlarla ilgili bir araştırma bulunmamaktadır. Kişilerarası ilişkilerde önemli bir kalite olarak sosyal 

zekanın ,inisiyatif alma arasında anlamlı bir şekilde değişken olabileceği düşünülmektedir. 

3.4.Sosyal Zekâya Sahip Kişilerin Özellikleri 

Sözlü veya sözsüz iletişimi yüksek yeteneğine sahip insanların bu zekâ türünün bireyleridir. 

• Sosyal zekâsı yüksek olan bireyler dışa dönüktürler. 

• Topluluk içerisinde aranan kişiler olurlar. 

• Canlı ve enerjiktirler. 

• İnsanlara enerji ve mutluluk verirler. Liderlik vasıfları yüksektir. 

• İkna kabiliyetleri yüksektir. 

• Başkalarının isteklerini ve ihtiyaçlarının çabuk fark ederler. 

• Empati sosyal zekânın alt boyutlarından biridir. Empati başkalarının anlama ve anladığını fark 

ettirme olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımı ise kendini başkalarının yerine koymaktır. Empati 

çatışmayı azaltır. 

• İçten olmak zekânın alt boyutlarından biridir. İçten olan insanlara güvenmek daha kolay olur. 

• Şevkatli, kucaklayıcıdır. 

• İşbirliğine açıktır. 

• Güven verirler. 
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• Kriz yönetimi yapabilirler. 

• Aktif dinleyicidirler. 

• Riskleri değerlendirebilirler. 

• Çözüm odaklı kararlar verebilirler (www.tuba-aydın.com/pozitif psikoloji). (www.bilim-

teknolji.com,2012). 

Öğretmenlik, rehberlik, politika, yönetim ve organizasyon uzmanlığı, danışmanlık, psikolog bu zekâ 

türüne sahip kişilerin yapabileceği mesleklerdir. 

3.5.Sosyal zekâ ile ruh sağlığı arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Sosyal zekâ, fizyolojik ve psikolojik olarak insanları doğrudan etkilelemektedir. Sosyal zekânın mutluluk 

ile iyi oluşun önemli birer unsurdur. Dr.Psk. Tayfun Doğan'ın yapmış olduğu çalışmalarda sosyal zekâ 

ile depresyon arasındaki ilişkileri incelediğinde bireylerin sosyal zekâsı arttıkça depresyon düzeylerinin 

azaldığı şeklinde bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Diğer bir araştırmasında ise, sosyal zekâ ile mutluluk 

arasındaki ilişkiler olup olmadığını incelendiğinde, sosyal zekânın mutluluğun önemli bir yor dayıcısı 

olduğunu ve sosyal zekâ arttıkça mutluluğun da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

3.6.Sosyal zekâ geliştirilebilir mi? 

Zekâ ve IQ büyük ölçüde doğuştan gelmektedir. Sosyal zekâ ise öğrenilerek, insanlarla iyi ilişkiler 

kuararak, karşımızdakini anlayarak, iyi bir dinleyici ve gözlemci olarak bu yetenekleri geliştirip uyumlu 

bir biçimde yaşantımızı devam ettirebilmek mümkündür. Sosyal zekâ, akademik zekâdan (IQ) farklı 

olarak büyük oranda geliştirilebilir. Elbette ki, sosyal zekânın genetik ve biyolojik yatkınlıkla da alakası 

vardır. Bazı insanlar doğuştan daha dışadönük ve sıcakkanlıdır. Bazıları ise, daha içedönük, kendi halinde 

ve soğuk bireylerdir. Ancak sosyal zekânın kapsamında bulunan pek çok özellik sonradan öğrenilebilen 

ve geliştirilebilecek özelliklerdir. Sözgelimi, dinleme becerileri, girişken davranışlarda bulunma, beden 

dilini etkili kullanma gibi beceriler öğrenilebilir ve geliştirilebilir özelliklerdir( 

http://www.tayfundogan.net/2016). 

Sosyal zekâ, diğer insanlarla güçlü ve etkili ilişkiler kurma yeteneğine bağlıdır. En önemli özelliği 

insanları anlama, duygularını hissetme, bilinçaltlarına nüfus etme şeklinde olmaktadır. Sosyal zekâsı 

gelişmiş insanlar toplulukları yönetme, anlama ve eğitme konusunda yetenekleri diğer insanlara göre 

fazladır. Empati kurmak sosyal zekâyı geliştirir. Aynı zamanda sosyal zekâ toplumsal davranışların 

altındaki nedenleri incelemek, ruh hallerini anlamakta geliştirme yollarından bazılarıdır. 

http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html 

3.7.Zeka  Kavramı 
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Zekâ ile ilgili bilimsel çalışmaların başahgıcı  XX. yy. başlarında sistemli olarak yapılsada  Zeka her 

zaman tartışılan, ilgilenilen bir olgudur.Descartes  zekâyı “iyi hüküm vermek ve doğruyu yanlıştan 

ayırmak yetisi” olarak tanımlarken, Terman vd. (1917) ise zekâyı soyut düşünebilme olarak 

tanımlamaktadır. Zekâ ile başarı arasında  ilişki olup olmaması konusunda birçok araştırma yapılmıştır. 

(Hunter, 1986; McClelland, 1993; Sternberg ve Wagner, 1993)Akademik zekaya sahip kişilerle,bu 

zekaya sahip olmayan kişiler arasında bir başarı olarak farklılık bulunmamaktır. 

Buna karşın, genel (bilişsel) zekâ seviyesinin mesleki başarı için iyi bir ölçek olduğunu gösteren 

çalışmalar da bulunmaktadır(Gottfredson, 1986).Pfeiffer,(2001)'e göre zekânın  etkin problem 

çözmebilme becerisi, eleştirel düşünebilme yetisi olarak belirtmektedir. 

Bilişsel zekâyı  1916 yılında ilk geliştiren  Stanford-Bilet testi ile ölçülebilmekteydi. Zekâ katsayısı 

(Intelligence Quotient-IQ) diye bilinmekte olan   bu ölçüm son yıllarda   zekânın ve kabiliyetin bilimsel 

olarak  tespit edildiğini göstermektedir. Son 20–30 yılda yapılmakta çeşitli deneysel çalışmalarla  IQ’nun 

aslında başarıya katkısının %10’dan fazla olmadığını göstermektedir (Erdoğdu ve Kenarlı, 2008: 297).  

Bireylerin iş ve sosyal yaşamında sağlıklı bir iletişim için bilişsel zekanın yanında sosyal zekasının da 

olmasını gerektirmektedir(Betal, 1999: 28; Damasio, 1999: 145; Ortony, Gerald ve Collins, 1998:178; 

Ekman ve Davidson, 1994: 16; Yavuz, 2002,13). 

Tablo 3. 2.Zekâ Kuramlarının Tarihsel Gelişimi 
Zekâ Kuramı 
 Kurumsal Görüşü 

İnsan Nefs-i Ameli ve Kuramsal Akıl Görüşü (İbn-i 
Sina) 
 

Zekâyı duyuların bir fonksiyonu olarak 
değerlendirmiştir. 

Kalıtsal Zekâ Yaklaşımı - Hereditary Genius 
Approach 
(Galton - 1869) 
 
 

Bireyin kalıtsal olarak taşıdığını düşündüğü 
bedensel  devinimsel davranışları, zekânın 
ölçüsü olarak görmüştür. 

Binet/ Simon Zekâ Testi -Binet /Simon Intelligence 
Scale (Binet - 1904) 
 
 

Doğru karar verme, kavrama ve mantık 
yürütmenin zekânın zorunlu aktiviteleri 
olduğunu savunmuştur. 

Psikometrik Yaklaşım - Psychometric Approach 
(Spearman – 1927) 
 

Bilişsel faktörleri ölçerek zekânın da 
ölçülebileceği görüşünü ileri sürmüş, belirli 
zihinsel yetenekleri ‘g’ ve ‘s’ faktörü olarak 
değerlendirmiştir 

Soyut, Mekanik ve Sosyal Zekâ Yaklaşımı -Abstract, 
Mechanical and Social Intelligence Approach 
(Thorndike - 1930) 
 
 

Zekâyı soyut, mekanik ve sosyal zekâ olarak üç 
temel zihin gücü çerçevesinde 
değerlendirmiştir. 

 
Zihnin Vektörleri Yaklaşımı - Vectors of Mind 
Approach (Thurstone - 1938) 
 

Sosyal zekânın, IQ’nun bir bileşeni olduğunu 
ileri sürmüştür. 

 
Cattell, ‘Mental Tests and Measurements,Mind’ 
- ‘Zihinsel Testler ve Ölçümler,Zihin’ adlı 
eserinde zihnin algısal boyutu üzerinde durarak, 
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Akıcı Zekâ ve Kristalize Zekâ Yaklaşımı -Fluid 
Intelligence and Cristalized Intelligence Approach 
(Cattell - 1963) 

zekâyı ‘akıcı zekâ’ ve ‘kristalize zekâ’ olmak 
üzere iki alt başlık 

 
Aklın Yapısı Yaklaşımı -Structure of Intellect  
Approach  (Guilford - 1967) 
 

Zekânın içerik, ürün ve işlemden oluşan üç 
boyutu olduğunu savunmuştur. 

Bilişsel Gelişim Kuramı -Cognitive Development 
Theory (Piaget - 1970) 
 
 

Zekâyı, değişme ve kendini yenileme gücü 
olarak tanımlamıştır. 

Duygusal Zekâ Kuramı -Emotional Intelligence 
Theory (Salovey ve Mayer - 1983) 
 
 

İlk kez duygusal yetenek olarak değerlendirilen 
özellikleri sıralayarak duygu ve duygu 
yönetimini kavramsallaştırmışlardır. Duygusal 
zekâyı; duyguları algılama, kullanma, anlama 
ve yönetme yeteneklerinden oluşan bir kavram 
olarak yorumlamışlardır. 

Çoklu Zekâ Kuramı -Multiple Intelligence Theory 
(Gardner - 1983) 
 

Tekli zekâ modelinin antitezi niteliğindedir. 
Farklı zekâ türlerinin varlığına dikkat çekmekte 
ve her insanın kendine özgü bir zekâ profiline 
sahip olduğu görüşünü savunmaktadır. 

Triarşik Zekâ Kuramı -Triarhic Intelligence Theory 
(Sternberg - 1985) 
 
 

Zekânın birbiriyle etkileşerek işleyen bileşimsel, 
bağlamsal ve deneyimsel üç alt alandan 
oluştuğunu ileri sürmektedir. 

Biyo Ekolojik Yaklaşım -Bio Ecological Approach 
(Ceci - 1990) 
 
 

Spearman’ın ‘g’ faktörüne karşı çıkmış ve 
zekâyı biyolojik temele sahip bilişsel potansiyel 
olarak ele almıştır. 

Duygusal Yetenek Çerçevesi - Emotional 
Competence Framework (Goleman - 1998) 
 
 

Bir bireyin IQ testinde sözel ve sayısal beceriler 
bağlamında gösterdiği başarının gelecekteki 
yaşam başarısını öngörmede yeterli 
olmayacağını savunmuş ve en az IQ kadar 
önemli olan duygusal tepki düzenleme, duygusal 
uyum gibi yeteneklere dikkat çekmiştir. 

Kaynak:Gürel, E., Tat, M, (2010), Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayışından Çoklu Zekâ Yaklaşımına, 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2010: 342-343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3.3. Eski ve Yeni Zekâ Anlayışlarının Karşılaştırılması 
Zekaya  İlişkin Eski Anlayış Zekaya  İlişkin Yeni  Anlayış 
-Zekâ doğuştan kazanılır, sabittir ve bu nedenle asla 
değiştirilemez. 
 
 

-Bir bireyin genetiksel olarak kalıtımla birlikte 
getirdiği zekâ kapasitesi iyileştirilebilir, 
geliştirilebilir ve değiştirilebilir. 

-Zekâ niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya 
indirgenebilir. 

-Zekâ herhangi bir performansta üründe veya 
problem çözme sürecinde sergilendiğinden 
sayısal olarak hesaplanamaz. 

-Zekâ tekildir. -Zekâ çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. 
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-Zekâ gerçek hayattan soyutlanarak (belli zekâ testleri 
ile)ölçülür. 

-Zekâ gerçek hayat durumlarından veya 
koşullarından soyutlanamaz. 

-Zekâ öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak 
ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için 
kullanılır. 

-Zeka  öğrencilerin  sahip oldukları gizli  
güçlerin  veya doğal  potansiyellerini anlamak 
ve onların başarmak için uygulayabilecekleri  
farklı  yolları keşfetmek için kullanılır. 

Kaynak: Saban A (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf  Öğretmeni Adaylarının“Öğretmen Kavramına İlişkin İleri 
Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 4. 

3.8.Çoklu Zekâ Kavramı ve İlkeleri 

Harvard Üniversitesi nde görev alan  öğretim üyelerinden Harvard Partner tarafından 1983 yılında 

geliştirilmiştir.Gardner zekanın tanımını “içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme 

kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü olduğunu” dile getirmektedir. 

Çoklu Zekâ Kuramının insanların, sadece bir zekâ sahip olmadığını ,yeteneklerinin ve becerilerinin 

birden  farklı zekâyla ilişkili olduğunu açıklamaktadır. Zekânın birden fazla bileşenlerden meydana 

geldiğini savunurken, Gardner kuramının temelinde, biyolojik etkenler ve kültürel boyutların da 

varlığından söz etmektedir. Değişik öğrenme biçimlerinin, beynin farklı bölgelerinde gerçekleştiğini 

savunmaktadır. Biyolojik faktörlere ilişkin zekâ gelişiminin kültür  faktörle içiçe olduğunu , kültürlerin 

değerlerle birlikte zekanın geliştiğini ileri sürmektedir.  Gardner, zekâ olabilmesi için dört biçimin 

olduğunu savunmaktadır: Bunlar, sembollerin olması, kültürün değer vermesi, mal yada hizmet üretmeye 

aracı olması ve problem çözebilmesidir (Bellenka, 1997). Gardner (1993), Çoklu Zekâ Kuramında sekiz 

çeşit zekânın varlığından bahsedilmektedir. 

1. Sözel  Zekâsı  

2.Matematiksel zekâ  

3. Görsel  zekâ  

4. Bedensel zeka 

5. Müzik zekâsı  

6. Sosyal zekâ  

7. Özedönük zekâ  

8. Doğa zekâ 
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Şekil 1. Çoklu zekâ türleri 

Çoklu Zeka  Teorilerinin İlkeleri 

• İnsanların birden fazla zekası vardır. 

• Her insanın kendine özgü bir zekası vardır. 

• Zekâların her biri insanda farklı bir gelişim süreci göstermektedir. 

• Bütün zekâ türleri canlıdır. 

• Zekâ türleri  geliştirilebilmektedir. 

• Her bir zekânın gelişimini kendi içerisinde değerlendirilmektedir. 

• Her bir zekâ hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından faklı bir sisteme sahiptir. 

• Bir zekâ türü kullanılırken diğier zeka türlerinden de yararlanılır. 

• Kişisel özellikler, kültür, biyolojik, inançlar ve değerler zekâların gelişiminde etki 

göstermektedir. 

• İnsan gelişimini değerlendiren tüm bilimsel teoriler çoklu zekâ teorisini desteklemektedir. 

•  Bilinen zekâ türlerinden daha  farklı birçok zeka türü olabilir. (http://cokluzeka.com) 
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3.9.Zekâ Türleri ve Özellikleri 

3.9.1.Sözel – Dilsel Zekâ 

Zeka araştırmacılarına göre öncelikle insan konuşma yesiyle dünyaya gelmektedir.Çevreden gelen seslere 

beyin tanımakta eyleme dönüştürmektedir. Sözel zekâ, dille gerçekleşen tüm çalışmalarda 

etkendir.Okumak, yazı yazmak, şiir okumak, dilekçe ve mektup yazabilme yeteneği, insanlarla iletişim 

kurabilme, konuşma yapabilme sohbet edebilme ,dinleyebilmek ve ne söylediğini , nasıl bir mesaj vermek 

istediğini anlayabilmek  olarak sözel zeka tanımlanabilmektedir.(Morgan, 1996). 

Sözel – Dilsel Zekâ Sahibi İnsanın Özellikleri; 

⦁  Güçlü bir hafızaya vardır. 

⦁  Yabancı dil öğrenmenleri kolaydır. 

⦁  Durum  ve olayları anlatma becerisine sahiptirler. 

⦁  Hayal güçleri gelişmiştir. Masalları akıcı bir dille anlatabilir ve  yazma becerisine sahiptirler. 

⦁  Taklit etme yetileri vardır. 

⦁ Öğrenmelerini  okuyarak, yazarak, ve konuşarak yaparlar. 

⦁  Kelimeleri  dinleyip, yorumlama ve farklı şekilde telefuz edebilirler. 

⦁ Etkili iletişime sahiptirler. 

⦁   Sözcük bilgisi geniş olup,dilbilgisi kurallarına uyarlar. 

⦁   İyi bir dinleyicidir. Dinlediğini anlar ve yorumlar. 

(http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html). 

 

 

3.9.2. Görsel– Mekânsal Zekâ 

Çevresini etkili inceleyen ,hatırlayan ve yorumlayandır. Ressamlar, heykeltıraşlar,mimar, 

tasarımcılar ve grafikerlerde görsel zekâ yüksek olduğu belirtilmektedir. 
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Görsel olarak gördüğü dünyayı şekillerle,renklerle,çizgilerle kendisini yorumlayan zeka türüdür.Kişinin 

hayal etmesi, soyut düşündüğünü somut olarak gösterebilmesidir.  

Görsel Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri; 

⦁  Görerek ve gözlemleyerek öğrenirler. 

⦁  Yön bulma becerisi yüksektir. 

⦁  Grafik ve  haritaları iyi yorumlarlar. 

⦁ Dinlediklerini hayal edip resme yansıtabilirler..  

⦁  Çizmeyi , resim ve boyama yapmaktan zevk alırlar. 

⦁ Üç boyutlu düşünebilme yetenekleri vardır. Bir unsurun  farklı biçimlerde olduğunu düşünebilirler. 

⦁  Fotoğraf  çekmek ve  kamera kullanmayı severler.  

⦁  Gördüklerini unutmazlar ve hatırlarlar. 

 (http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html). 

3.9.3. Bedensel – Motor(Kinetiksel) Zeka 

Aklını ve bedenini bir bütün olarak çok iyi kullanırlar.İnce ve kaba motor yetenekleri  çok iyidir. 

Bedensel – Kinestetik Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri; 

⦁  Aklını vücudunu birleştirerek koordinasyonu oluştururlar. 

⦁  Her çeşit spor dalında başarı göstermektedir. 

⦁  Fiziksel güzelliğine ve sağlıklığına  önem verir 

⦁  Çevresindeki , objeleri,dokunarak ve hareket ederek incelemektedir. 

⦁   Enerjiktir.Beden dilini iyi kullanır. 

⦁  Rol yapma, atletizm, dans, dikiş nakış gibi alanlarda yeteneği vardır 

⦁Konuşulandan  daha çok yaptığıyla öğrenir 

⦁  Organizasyonu sağlama  yeteneği gelişmiştir. 
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 (http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html) 

3.9.4.Mantıksal – Matematiksel Zekâ 

Sayılarla  ve matematiğe karşı iligildirler. Tümden gelme ve tüme varım yetenekleriyle   yapılacak işleri 

sıraya koyma ve neden sonuç ilişki kurabilmede beceriklidirler. Matematiksel zekâ, sınıflandırabilme, 

öngörüde bulunma, öncelik verme, neden-sonuç ilişkisini anlama becerilerini kapsamaktadır. Edebiyattan 

sosyal derslere,fen bilimlerinden müziğe tüm derslere etki edebilmektedir. 

 Mantıksal – Matematiksel Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri; 

⦁  Neden – sonuç ilişkisini iyi kullanabilmektedir. 

⦁  Somut düşünceleri soyut şekillere dönüştürebilmektedir. 

⦁   Mantıksal işlemlerde başarı gösterirler. 

⦁   Hipotez kurmakta ve savunmaktadırlar. 

⦁   Bulmaca çözmeyi ve zekâ oyunlarını oynamayı severler. 

⦁   Grafik ve şekilleri yorumlayabilir 

(http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html) 

3.9.5.Sosyal – Kişilerarası Zekâ 

Sosyal zekaya sahip kişilerin,kişilerarası ilişkileri her zaman güçlüdür.Bu kişilik özelliklerinden bazıları 

empati kurabilme,duygu ve düşünceleri doğru ifade edebilme,etkili iletişim kurabilme,dinleme,yardım 

sever,sözlerinde ve davranışlarında karşındakiyle olumlu bir iletişim kurabilen kişidir. 

Karşısındaki kişinin beden dilini yorumlayabilme, iyi bir dinleyici, çatışmaları yönetebilen, düzgün 

telaffuz yetisine sahip bireylerdir.Sosyal zekası yüksek bireyler öğretmen,psikiyatrist 

avukat,muhabir,gazeteci  gibi birçok mesleği seçerler. 

Sosyal  Zekâya Sahip Kişilerin Özellikleri; 

⦁ Her yaş grubundan kişilerle iletişim kurabilir. 

⦁ Karşısındaki kişiyi yargılamadan dinler,yol gösterir. 

⦁ Konuşmalarında etkili olduğu için etkileme gücü yüksektir. 

⦁ Beden dilini iyi kullanır. 



 
 

 24 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

⦁ Takım çalışmalarında liderlik özelliği gösterir. 

⦁ Organize etme yeteneği vardır. 

⦁ Empati özelliği geliştiği için kişilerin sözel veya sözel olmayan davranışları anlayabilme 

yeteneği vardır. 

http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html 

3.9.6.İçsel – Kişisel Zekâ 

Platon, “Öğrenmenin temelinde duygusallık hakimdir"duygusal zekânın önemini belirtmektedir. 

Dr.Reuven Bar-On Duyusal zekâyı“bir kişinin çevresel baskılarla ve isteklerle başa çıkmak için başarılı 

olma yetisinde; duygusal, kişisel ve sosyal yeteneklerinin bütünü “olarak tanımlamaktadır. Kendimiz 

hakkındaki duygu – düşünceleri şekillendirebilen, yaşamını sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan ders 

çıkarabilme, hayat felsefesini oluşturma ve yaşamını o felsefe doğrultusunda planlayabilen, kişisel istek 

ve hayalleri oluşturabilen zekâ çeşididir. Psikiyatristlerde ve filozoflarda bu zekânın katsayısı yüksektir. 

Gardner, öze dönük zekânın, zevk duygusunu acı veren duygulardan ayır edebilme kapasitesinden daha fazla 
olduğunu ileri sürmekte ve böyle bir ayrıştırmanın temelinde, bir duruma daha fazla karışmak yada kendini geri 
çekebilme kapasitesinin yattığını belirtmektedir. Bu zekâ türü, öğrenenlerin, kendi yaşantılarında ve kendi 
öğrenmelerinde daha fazla sorumluluk almalarına yol açacağı belirtilmektedir. Gardner, öğrencilerin çok azının, 
kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabildiğini ileri sürmektedir (Gardner,1983) 

Tablo 4-   Duygusal Zekâ Modellerinin Karşılaştırılması 
Salovey ve Mayer (1990) Bar-On (1997) Goleman (1995) Cooper ve Sawaf (1997) 
Tanım 
“..Duyguları doğru olarak 
algılama, değerlendirme ve 
ifade etme yeteneği; 
duyguyla düşünceyi 
kaynaştırmak, duyguları 
anlamak ve analiz etmek, 
duyguları kontrol etmek 
yetenekleridir.” 
Temel Boyutları 
1-Duyguları Algılama, 
Değerlendirme ve İfade 
Etme 
• Kendi ve 
başkalarının duygularını 
anlama ve ifade etme . 
• Duyguların tam 
ifadesi ve gereksinimlerin 
iletimi. 
• Farklı duygusal 
ifadeleri ayırt etme. 
2. Duyguların Kullanımı 
• Duygular dikkati 
yönetir ve düşünmeyi 
sağlar. 

Tanım 
“..Bireyin çevresinden 
gelen baskı ve taleplerle 
başarılı şekilde baş 
edebilmesinde bireye 
yardımcı olacak, kişisel, 
duygusal ve sosyal 
yeterlilik ve beceriler 
dizinidir.” 
Temel Boyutları 
1-Kişisel Beceriler 
• Duygusal 
benlik bilinci 
• Kendine güven 
Kendine saygı 
• Kendini 
gerçekleştirme 
Bağımsızlık 
 
2-Kişilerarası Beceriler 
Bireyler arası ilişkiler 
Sosyal sorumluluk 
Empati 
 

Tanım 
“..Kendimizin ve 
başkalarının 
hislerini tanıma, 
kendimizi motive 
etme, içimizdeki ve 
ilişkilerimizdeki 
duyguları iyi 
yönetme yetisidir.” 
Temel Boyutları 
1-Kişisel Yeterlilik 
• Öz bilinç 
(Duygusal bilinç, Öz 
değerlendirme, 
Özgüven) 
• Kendine 
Yön Verme 
(Özdenetim, 
Güvenilirlik, 
Vicdanlılık, 
Uyumluluk, 
Yenilikçilik) 
• Motivasyon 
(Başarma güdüsü, 

Tanım 
“.Duygusal zekâ, duyguların 
gücünü ve hızlı algılayışını, 
insan enerjisi, bilgisi, 
ilişkileri ve etkisinin bir 
kaynağı olarak duyumsama, 
anlama ve etkin bir biçimde 
kullanma yeteneğidir.” 
Temel Boyutları 
1-Duyguları Öğrenmek 
• Duygusal dürüstlük 
• Duygusal enerji 
• Duygusal 
geribildirim 
• Pratik sezgi 
 
2-Duygusal Zindelik Öz 
varlık 
Güven Çember 
İ Yapıcı hoşnutsuzluk 
Esneklik ve yenileme 
 
3-Duygusal Derinlik 
• Özgün potansiyel 
ve amaç Adanmışlık 
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• Ruh hali kişinin 
algılamasını değiştirir ve 
değişik bakış açılarından 
anlamaya neden olur. 
3. Duyguyu Anlamak ve 
Muhakeme Etmek 
• Duyguları 
nitelendirmek ve farklı 
duygular ile anlamları 
arasındaki ilişkiyi 
tanımlamak 
• Duyguların 
içeriğini ve karşılıklı 
ilişkilerinin sahip olduğu 
bilgiyi anlamak 
• Karmaşık 
duyguları yorumlamak ve 
farklı duyguların bileşimini 
anlamak ile duygular 
arasındaki geçişleri 
anlamak 
4. Duyguyu Yönetme ve 
Düzenleme 
• Hoş ve hoş 
olmayan duygulara açık 
olmak, duyguları ayırt 
edebilmek . 
• Olumsuz 
duyguların etkisini 
azaltarak ve olumlu 
duyguların etkisini 
artırarak, kendinin ve 
başkalarının duygularını 
yönetmek 

3. Uyumluluk Boyutu 
Problem çözme 
Gerçeklik Testi 
Esneklik 
 
4. Stresle Başa Çıkma 
Boyutu Stres toleransı 
Dürtü kontrolü 
 
5.Genel Ruh Durumu 
Mutluluk 
İyimserlik 

Bağlılık, İnisiyatif, 
İyimserlik) 
 
2. Sosyal Yeterlilik 
• Empati 
(Başkalarını 
anlamak,başkalarını 
geliştirmek, hizmete 
yönelik olmak, 
çeşitlilikten 
yararlanma, politik 
bilinç) 
• Sosyal 
beceriler (etki, 
iletişim,çatışma 
yönetimi, liderlik, 
değişim 
katalizörlüğü, bağ 
kurmak, işbirliği ve 
dayanışma, takım 
yetenekleri) 

• Dürüstlüğü 
yaşamak 
• Yetki olmadan etki 
 
4-Duygusal Simya 
 
Sezgisel akış 
Düşünsel zaman değişimi 
Fırsatı sezinlemek 
Geleceği yaratmak 

Model Türü 
Yetenek Tabanlı Duygusal 
Zekâ Modeli 

Model Türü 
Karma Duygusal Zekâ 
Modeli 

Model Türü Karma 
Duygusal Zekâ 
Modeli 

Model Türü Karma 
Duygusal Zekâ Modeli 

Kaynak:S Doğan, F Şahin,(2007)Duygusal zekâ: tarihsel gelişimi ve örgütler için önemine kavramsal bir bakış 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1),237. 

 

 

 

 

Goleman (1998: 50) kavramı  "kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, 

dürtüleri kontrol ederek doyumu erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, silkintilerin düşünmeyi 

engellemesine izin vermeme, kendini başkalarının yerine koyabilme ve umut besleme... " olarak 

açıklamıştır. Goleman’ın  ardından birçok kitap yazılmıştır., (Sapır i998; Reisinler i998; Cooper ve Sahaf 

i997). 
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Partner önceilkle zekanın yedi ve sonra sekiz zekâ türü olarak sözel ve matematiksel zekalardan 

oluşmadığını,kişilerarası zeka türünün ve duygusal zekanın da olduğunu ifade etmiştir (Gardner 1997; 

1999).Sonraki yıllarda  duygusal zekâ üzerinde yapılan  çalışanlarında, Gönder’in bu iki kişisel zeka 

türünü içine alan beş yeteneği içermekte olan bir model oluşturdu (Gole Man 1998; Laza Rus 1999; 

Reisinler 1998):Liderlik üzerine ve duygusal zekaya yönelik birçok araştırma yapılmıştır.Bunlar 

duygusal zekanın liderlik arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koymaktadır(Bardzil ve Slaski,2003; 

Bass, 1998; Cherniss, 2001; Dulewicz ve Higgs, 2003). Elde edilen verilerde liderlik özelliğinin 

karşısındaki kişilerle iletişimde duygusal zekanın en önemi zeka türü olmuştur (Carmeli, 2003; Malek, 

2000; Sivanathan ve Fekken, 2002; Stubbs, 2005). Dugusal zeka aslında zihinsel bir beceri olmakla 

birlikte etkili iletişimde de önemli bir etkendir(Epstein, 1999 

İçsel  Zeka Sahip  İnsanların Özellikleri; 

⦁ Duygularını günlük tutarak saklarlar.Kimsenin bilmesini istemezler. 

⦁ Yalnız başına olmaktan sıkılmazlar.Kendi başına da yürüyüş yapabilirler. 

⦁ Sessizlikten hoşlanırlar. 

⦁ Hedefleri doğrultusunda ilerlerler. 

⦁ Hayatta yaşadıkları olay ve durumlar hakkında düşünürler.  

⦁ Motivasyonu kendi içinde hedefleridir. 

⦁ Kendini eksik veya artı yönde geliştirmeye çalışır ve değerlendirme yaparlar. 

⦁ http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html 

3.9.6.1.  IQ (Zihinsel )  Zekâ 

Wchslere  IQ’yu  bir amaç doğrultusunda davranmak,gerçekçi düşünebilmek ve çevresindekilerle etkili 

bir  etkileşimde bulunmak olduğunu belirtmiştir. Doğuştan gelen en önemli bir özellik olmakla birlikte 

diğer zeka türleri gibi sonradan geliştirmek pek mümkün değildir.Başarı için her zaman IQ önemli iken 

son yıllarda yerini EQ’sunun yüksek olmasıyla yer değiştirmiştir. İş yaşamında  ve sosyal ilişkilerinde 

kişilerarası ilişkilerinde duyguları iyi anlamk ve yönetmek önem kazanmıştır. 

http://forum.ogretmenplatformu.com. IQ zekası  bireyin akademik başarısında yüksek ilişkisi bulunmakta 

olduğu bilinmektedir(Weiter,1992). XX. yy.ın başlarında bu yana işe alımlarında IQ testleri kullanıldığı 

bilinmektedir. 

3.9.6.2. EQ (Duygusal ) Zekâ 
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Goleman EQ’yu “bireylerin kendi ve diğer kişilerin duygularını idrak edebilme, farklı duyguları 

birbirinden ayırıp doğru tanımlayabilme ve bu veriler ışığında kendi davranış ve düşüncelerini 

yönlendirebilme” şekliye tanımlamaktadır. Duyguları doğru algılayabilme, değerlendirme yapabilme ve 

ifade edebilme yeteneği olarak yanımlanmaktadır (Salovey&Mayer)Genel zekâ türlerinde  farklı olarak 

duygusal zekâ duyguları yönetebilme ve yön verebilme becerisine sahiptir. 

EQ (Emotional Quotient) aslında , duygusal zekâdır. Kişinin kendi duygularını ne kadar anlayabildiğine, 

karşısındakinin duygularını ne kadar anlayabildiğine ve bunlar arasındaki  ilişkileri kurabilme yeteneğine 

bağlıdır.Kişinin IQ su yüksek olması EQ nun da yüksek olduğunu göstermemektedir.EQ her zaman IQ 

yu destekler http://forum.ogretmenplatformu.comEQ  zeka sahipi kişiler,kişilerarası ilişkilerde karşısı-

ndaki kişiyle etkili iletişim kurabikme,empati yapabilme,anlama ve kendini doğru bir şekilde 

anlatabilmektir.http://www.kariyer.net 

Tablo 3. 5.Duygusal Zekâ Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

Değişken Kişilik Modeli Yetenek Modeli Karma Model 
Tanım Duygusal zekâ kişiliğin 

bir fonksiyonudur. 
Duygusal zekâ bir 
yetenektir. 

Duygusal zekâ hem 
yetenek hem de bir kişilik 
fonksiyonudur. 

Kavramın Kökeni Toplum sağlığı Bilişsel psikoloji Örgütsel gelişme 
Araç Duygusal Oran Envanteri Mayer - Salovey - 

Caruso Duygusal Zekâ 
Testi 

Duygusal Yeterlik 
Envanteri 

Sınırlılık Ayırt edici özelliklerin 
geçerliliği kişilik testleri 
ile uyumlu olmasına 
bağlıdır. 

Çok titiz ve geçerliliği 
belgelenmiş testlerin 
yapılmasına bağlıdır. 

Ayırt edici özelliklerin 
geçerliliği kişilik testleri 
ile uyumlu olmasına 
bağlıdır. 

Kaynak: Codier E1, Freitas B, Muneno,(2013)L.Developing emotional intelligence ability in oncology 

nurses: a clinical rounds approach.40(1):22-9. 

Boya tiz (1982)'in 12 farklı kurumlarda yaptığı çalışmalarında  2000'in üzerinde yönetici ile başarılı 

yöneticileri diğer yöneticilerden ayırt eden özelliklerinden %81'i duygusal zekâya sahip yetenekleri 

olduğunu bulmuştur.Diğer bir araştırma ise Jacops ve Chen(1997)başarı  gösteren çalışanların ortalama 

başarı gösterenlerden ayırt eden özellikleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmasında duygusal zekâya 

dayalı yeteneklerin başarılı açıklama gücü,  IQ ve teknik uzmanlığın yanısıra  2 kat daha yüksek 

olduğu sonucunu açıklamıştır. 

XX.yy.başlarından itibaren  zihinsel zekâ (IQ), üzerinde çok araştırma yapılmıştır.Bir kişi ne kadar 

yüksek  IQ ya sahipse o kadar zihinsel zekaya sahiptir.Kendi sorunlarını çözebilmek,değerlendirebilmek 

gibi.(Zohar ve Marshall, 2000:15). 1990’lı yıllarda Daniel Goleman,  nörolok  ve psikolokların 

araştırmalarında  , duygusal zekânın (EQ) da eşit bir şekilde  önemli olduğubelirtmiştir. IQ ve EQ’ya bir 

üçüncüsü SQ eklenmiştir (Zohar ve Marshall, 2000:15). 
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Zihinsel zekâ ve duygusal zekânın üzerinde birçok araştırmalar yapılmış ve liderlik üzerine olan etkisi 

yüksek çıkmıştır (Çakar ve Arbak, 2003,83). Ruhsal zekâ SQ ise bu iki zekâ türünden farklı  bir olguyu 

ifade eder.Ruhsal zekâ konusunu ele alan çalışmalar, Danah Zohar ve Ian Marshall (2000) tarafından ilk 

kez kaleme alınmaktadır. Ruhsal zekâ, insanların yaratıcı olmalarına, kuralları yerine göre 

değiştirebilmelerine; kişiye ahlak duygusuyla, katı kuralları anlama ve merhamet duygusuyla daha 

olumlu hale getirmedir.Ruhsal zekâyı duygusal zekâdan ayıran en önemli faktör onun dönüştürücü 

gücünün olmasıdır (Zohar ve Marshall, 2000:17). 

Daniel Gole Man EU’yu "kişinin kendi duygularının anlaması, başkalarının duygularına empati 

beslemesi, duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisi “olarak açıklamktadır. 

Bu zekâyı kavramlaştıran ilk eser ise, Oxford Üniversitesi'nde "stratejik liderlik programı"nda eğitimci 

olan Dona Tohar ile psikiyatrist ve psikoterapist olan Dr. Ihan Marshall tarafından SQ: Cennetin İth. Obur 

Spritüal Entelliğince adıyla 288 sayfalık bir kitap halinde  yayınlanmıştır. Muhammed Bozdağ'ın eseri 

Başarının Gizemli Boyutu Ruhsal Zekâ (SQ) Türkiye'de ise ruhsal zekâ ile ilgili yapılan  ilk çalışma 

olarak bilinmektedir. 

3.9.6.3. SQ  ( Ruhsal ) Zekâ 

Günümüze kadar başarını  tek unsuru IQ olarak bilinmekteydi. Son yıllarda ise duygusal zekâ  EQ nün 

ve de Ruhsal Zekâ ( SQ = spiritual uotes) da başarısın da önemli olduğu görülmektedir. 

SQ: Bireylerin ruhsal zekâsı olarak bilinmektedir.Bir denge olduğu da ifade edilmektedir. SQ, IQ ve EQ 

değerlerinin bir bileşini olarak da tanımlanabilir.Ruhsal zeka SQ değerler ve inançlar sistemidir. (Cook, 

Macaulay ve Coldicott, 2004:73-75); İnsanlar öncelikli olarak  ruhsal yaratılmıştır.Her bireyin kendine 

sorduğu ve sorularına cevap  aradığı bir gerçektir.“Niçin doğdum?”, “Hayatımın anlamı nedir?”, “Neden 

yorgunken, depresyondayken ya da yenilmiş hissederken bile devam edebiliyorum?” (Zohar ve Marshall, 

2000,16). 

Ruhsal zekâya sahip olan kişiler, doğrulukta, dürüstlükte, sorumluluk almakta, cesaretli olma  ve saygı 

gibi değerlere sahiptirler. Zorlukların üstesinden gelmekte, kararlılıkla  ve dürüstlükte önemli 

özellikleridir.  (Cook, Macaulay ve Coldicott, 2004,73-75; Vaughan, 2002,16-20). Ruhsal zekâ, tüm zeka 

çeşitlerini içine alan , duygusal, zihinsel, ve ruhsal bir varlığa dönüştürür (Zohar ve Marshall, 2000.18 
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Şekil 2. Sol Beyin ve Sağ Beyin Arasındaki  Farklar 

 

 

Şekil 3.Sağ Beyin - Sol Beyin Fonksiyonlar 

3.9.7.   Doğa  – Varoluşçu Zekâ 

 Bu zekâ türü diğier zeka türlerine göre çok geç farkedilmiştir.Doğa zekasın sahip kişiller doğayı tanıma 

,araştırma ve analamaya yöneliktir.İlgi alanları gökyüzü, denizler, coğrafya,toprak,su,dünya, bitkiler ve 

hayvanlardır. Veterinerler, doğa fotoğrafçılarında, tıpçılarda bu zeka türüne sahip kişilerdir. 
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3.9.7.1.Doğa Zekâsı Olan İnsanların Özellikleri; 

⦁ Değişik yerler görmek ,seyehat etmekten hoşlanır. 

⦁ Doğa ile ilgli kitaplar okur. 

,⦁ Hayvanları ve çiçekleri sever. 

⦁ Bahçe düzenleme  yetisi gelişmiştir. 

⦁ Hyvanları ve doğayı korumada her zaman gönüllüdür. 

http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zekâ-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html 

3.9.8.    Müziksel – Ritmik Zekâ 

Zeka türleri arasında ilk olarak fark edilen müziksel zeka türüdür. Notaları öğrenmede,seslere karşı ilgili 

olma,ritim tutma,farklı türden müzik aletlerini ve seslere ilgi duyma bu zeka türünün özelliklerindendir. 

(Bellenka, 1997; Bumen,2004) 

Müziksel  Zekâya Sahip İnsanların Özellikleri; 

⦁  Müzik dinlemeyi sever ve eşlik eder. 

⦁ Müzik dinlerken kaç enstrüman kullanıldığını fark edebilir. 

⦁   Müzik aletlerini çalabilir,ritim tutabilir. 

 (http://ipadprogramlari.blogspot.com.tr/p/zeka-cesitleri-ve-gelistirilme-yollar.html). 

www.slideshare.net 

 

Yöntem 

1.1.Problem   Durumu 

Bu araştırmanın  amacı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerinde  İstanbul  ili Bayrampaşa  ilçesindeki 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 46  kamu  okulları  ilkokul  ,ortaokul , lise kademelerinde görev yapmakta 

olan  152 okul  müdürlerinin  İnisiyatif Alma düzeylerinin  okul  yönetimine  ilişkin  Sosyal  Zeka 

arasındaki  ilişkiyi  belirlemektir.Okul yöneticlerinin kişilik özellilkleri, liderlik becerileri, almış oldukları 

eğitim ,mesleki deneyimleri ile belirlenmektedir.Okul yöneticileri sosyal zeka olarak kişilerarası ilişkleri 

yüksek,kurumun ve çalışanlarının beklentilerinin farkında olan ,okulun amaçlarına uygun 

yaşatabilmesi,duruma uygun davranışlarda bulunması,karar verme,sorunları öngörebilme,risk alabilme 

özelliklerine sahip kişiler olduğu düşünülmektedir. Bu  konu da  alan  araştırması daha önceleri 
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yapılmamıştır. Bu araştırmanın amacı Sosyal zeka kavramının yeni bir kavram olması açısından ve okul 

yöneticilerine yönelik sosyal zeka ile inisiyatif ile ilgili henüz bir alan araştırması yapılmamasından 

dolayı bir ilktir. Daha sonra yapılacak olan alan araştırmalarına teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde bulunan 

MEB'e bağlı 46 kamu okullarından ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde görev yapan 152 okul 

yöneticilerinin inisiyatif alma ve sosyal zeka davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

Bayrampaşa ilçesi değişik yerlerden göç alması, ekonomik, kültürel ve sosyal bakımdan farklılıklar 

olmasından dolayı bu bölgede araştırma yapmak istedim. 

Kıdem, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışmakta oldukları okul türüne, görev yaptıkları kademeye, 

yönetim ile ilgili almış oldukları hizmet içi eğitimleri kapsamında incelemektir. Araştırma verileri okul 

müdürlerine nicel araştırma yöntemiyle anket uygulama ”İnisiyatif Alma Ölçeği”  ve “Tromso Sosyal 

Zeka Ölçeği” kullanarak toplanacaktır. 

Bu araştırmada sosyal zekâyı ölçmek amacıyla Silvera ve arkadaşları (2001) tarafından yapılan The 

Tromso Soscial Intelligence Scale (TSIS)’ın Türkçeye uygulanmsı  ve psikometrik özelliklerine ilişkinin 

verilerin  incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmada amacına  ulaşabilmesi için şu sorulara cevap aranmaktadır. 

Okul yöneticilerinin öz- inisiyatif alma ile sosyal zeka becerileri arasındaki çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi. 

1-Okul yöneticilerinin inisiyatif alma ve sosyal zeka arasında anlamlı ilişki var mıdır? 

2-Okul yöneticilerinin;İnisiyatif alma becerileri ve Sosyal zeka algıları cinsiyet faktörüne göre anlamlı 

bir farklılık bulunmakta mıdır? 

3-Müdürlerin eğitim durumlarına göre,İnisiyatif alma becerileri ile Sosyal zeka boyutu anlamlı 

farklılıklar göstermekte midir? 

4-Müdürlerin hizmet içi liderlik eğitimi alma durumlarına göre,İnisiyatif alma becerileri ve Sosyal zeka 

boyutunda anlamlı bir ilişki var mıdır? 

1.3.Araştırmanın Önemi 

Bir kişilik liderlik özelliği olarak üstünlük alma, örgütün amaçlarına yönelik gerektiğinde duruma uygun 

ve Milli Eğitim Temel İlkelerine bağlı olarak risk alabilmektir. Okul yöneticilerinin kişilerarası 

ilişkilerinde, etkili iletişim, empati kurabilme, duruma göre olumlu ve yapıcı davranışta bulunabilme, 
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karar verme ve verdiği kararda ısrarcı olabilmesi, başarı odaklı hedefleri olması, örgütün amaçlarına 

uygun yaşatabilmesi, okulun kültürünü ve iklimini güvenli bir ortamda sağlayabilmesi, planlama ikna 

yeteneği yüksek, vizyon ve misyon sahibi olması, analitik düşünme becerisi, öngörüsü kuvvetli, sosyal 

zeka beceri ve yeteneklerine sahip olabilmesi önemlidir. 

Okul yönetimi ve eğitim yönetimi alanında, okul yöneticilerinin kişilik özellikleri, sosyal zeka ve 

inisiyatif alma, üzerine çeşitli değişkenlerle çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak okul yöneticilerinin 

inisiyatif alma ve sosyal zeka arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma bulunmamaktadır. 

Bu araştırma Okul Yöneticilerinin İnisiyatif Alma ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkiyi İncelemesi 

bakımından  alan yazınında bir ilk olup farklı bir bakış açısına yarar sağlaması düşülmektedir. 

1.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinde bulunan Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı 46 kamu okullarından ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan 152 okul 

yöneticileri ile sınırlıdır. 

⦁ Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin vermiş oldukları yanıtlar ile sınırlı olup sadece bu evren 

üzerinden genellemeler yapılabilmektedir. 

⦁ "İnisiyatif Alma "ve "Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği “ölçme araçlarının verileri ile 

sınırlanmaktadır. 

1.5.Tanımlar 

Araştırmanın içinde ele alınan bazı karamlara yönelik tanımları aşağıda belirtilmektedir. 

İnisiyatif Alma, kendi iradesiyle karar verebilmesi, öngörüsü yüksek, risk alabilmesi, amaçlar 

doğrultusunda planlar yapıp durumun şekillendiği biçimde alternatif plan seçenekleri hareket etmesi, 

proaktif yaklaşımla rol üstlenmesi, üstlendiği rolün verdiği görevi ısrarcı kararlı bir şekilde yerine 

getirmesidir. 

Okul yöneticisi, araştırma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip 

Orta Okulları, Anadolu lisesi, Teknik ve Meslek Liseleri, İmam Hatip liselerinde görev yapan okulun 

iklimini, kültürünü yaşatan, millî Eğitim Temel İlkelerine yerine getiren okul müdürleridir. 

Dördüncü bölümde araştırmanın modeline, evren-örnekleme, verileri toplama araçlarına, verilerin 

toplanmasına ve verilerin analizine yer verilmiştir. 

4.1.Araştırmanın Modeli 
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Bu araştırma nicel araştırma yöntemi ile ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.Karasar (1994,83) İlişkisel 

tarama modelini; iki ya da daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığınına ve  dercesinine 

belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni inisiyatif alma durumları bağımsız değişkenleri 

sosyal zekâ ve boyutları olarak belirtilmiştir.  Araştırmanın temel amacı 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı 

içerisinde İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindeki MEB'e bağlı 46 kamu okullarında görev yapan 152 okul 

yöneticilerine yönelik İnisiyatif alma ve sosyal zekâ arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. 

4.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindeki 

MEB'e bağlı 46 kamu okulları ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde görev yapan 152 okul müdürleri yer 

almaktadır. 

4.3.Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada iki ölçek aracı kullanılmıştır. Veri aracının birinci bölümünde deneklere ait demografik 

bilgilere yer verilmektedir. İkinci bölümde İnisiyatif Alma Ölçeği ve Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği yer 

almaktadır. 

4.3.1. Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği  (TSZÖ) 

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (TSZÖ (Tromso Social Intelligence Scale –TSIS) ;Silvera ve ark.2001) 

Ölçeğin Türkçeye uyarlanmasını  Doğan (2006) yapmıştır. Sosyal Zekâ Ölçeği, sosyal zekâ düzeyini 

ortaya koymak için hazırlanmış olup 21 maddelik öz-bildirim (self-report)bir ölçektir. TSZÖ Sosyal 

Zekâyı üç ayrı boyutta ölçmektedir. Bunlar; 

 

⦁ Sosyal Bilgi Süreci, 

⦁ Sosyal Beceri, 

⦁ Sosyal Farkındalık: 

 Alt boyutlardan: Sosyal bilgi süreci (örnek 1.madde: Diğer insanların davranışlarını önceden tahmin 

edebilirim.) beden dilini anlayabilme,istek ve duygularını iyi yorumlayabilmedir. Sosyal beceri (örnek 

7.madde: Sosyal ortamlara kolaylıkla uyum sağlarım.).Sosyal beceri kolaylıkla ortama uyum 

sağlayabilir.(örnek 11.madde: Ne düşündüğümü söylediğimde insanlar genellikle benden rahatsız olmuş 

veya bana kızmış gibi görünürler.) maddelerden oluşmuştur. Sosyal farkındalık boyutu kişilerin sosyal 

ortmaa uyum sağlama yeteniğidir. Nerede, ne zaman, Ne şekilde  konuşacaklarını, nasıl davranacaklarını 

bilirler. Ölçek beşli Likert tipi bir cevaplama anahtarı ile hazırlanmış olup en düşük puan 1,en yüksek 

puan 5 olarak hesaplanmaktadır.Ölçek en düşük puanı 21,en yüksek puan ise 105’tir.Yüksek puan 
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çıkması sosyal zekâ düzeyine olduğunu belirtmektedir. Doğan (2006) ölçeğin yapı geçerliliğini 

değerlendirmek üzere yapmış olduğu faktör analizi sonucunda TSZÖ ‘nün özgün bir ölçek olarak 

formunda üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ve alt boyutların toplam varsayın %44,79 ‘unu 

açıklamaktadır. İç tutarlık güvenirlik katsayısını  ölçeğin tüm maddeleri için 83 olarak bulmaktadır. Alt 

ölçeklere ilişkin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları  “SOSYAL BİLGİ SÜRECİ “ alt boyutu için 77. 

“SOSYAL BECERİLER “alt boyutu içinse 84. “SOSYAL FARKINDALIK “alt boyutu 67 olarak 

hesaplamıştır. Alt ölçeklerde ise güvenirlik katsayısı  “ Sosyal Bilgi Süreci” alt ölçeğinde 68. “Sosyal 

Beceriler “alt ölçeğinde 81. “Sosyal Farkındalık “ alt ölçeğinde 95 olarak belirlemiştir. 

4.3.2.İnisiyatif Alma Ölçeği 

İnisiyatif Alma Ölçeği Gündüz, Çakmak ve Korumaz (2015) tarafından geliştirilmiş olan 39 maddelik bir 

ölçektir. Bu ölçekte yönetici ve yönetici adaylarının inisiyatif alma düzeylerinin ölçmek amacıyla 

oluşturulmuştur. Bu ölçekte dört faktör yer almaktadır. Bunlar; 

⦁ Öz-yatırım. 

⦁ Başlatıcılık, 

⦁ Basiret Göstermek, 

⦁ Engelleri Aşmak, 

Faktör ve Faktör yükleri Tablo… Da yer almaktadır. 

Faktör ve Faktör Yükleri 

Faktör  Madde Faktör yükleri 

                                               Tablo 4.1.  Faktör ve Faktör Yükleri 

Faktör Madde Faktör yükleri 
 
 
 
 
ÖZ -YATIRIM 

1 .57 
2 .33 
3 .17 
4 .37 
5 .19 
6 .45 
8 .43 
9 .48 
11 .54 
12 .59 

 
 
 
BAŞLATICILIK 

13 .59 
14 .57 
15 .62 
16 .62 
17 .49 
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18 .47 
19 .45 
20 .41 

 
 
 
 
BASİRET 

21 .53 
22 .52 
23 .46 
24 .51 
25 .56 
26 .68 
27 .45 
28 .54 
29 .47 
30 .55 

 
 
 
ENGELLERİ AŞMA 

31 .42 
32 .52 
33 .49 
34 .52 
35 .20 
36 .57 
37 .57 
38 .34 
39 .30 

                           Kaynak: Gündüz H.B., Çakmak E., Korumaz M., "Eğitim örgütlerinde inisiyatif alma: 

Bir ölçek geliştirme çalışması.",(2015,10-11). 

 

Ölçeğin güvenirliği, iç tutarlılık yöntemi ile incelenmiştir. İç tutarlık  katsayısı Cronbach Alpfa  alt  

ölçeklerde .68 ile .86 arasında iken ölçeğin  genel ise .91 olarak  bulunmuştur.Tablo … Alt faktörlere  ait 

Cronbach  Alpfa  katsayısıları gösterilmektedir. 

 

             

Tablo 4.2.İnisiyatif Ölçeğinin Faktörlerinin Cronbach Alpha Kat Sayısı 

 
 
 
 

n Madde sayısı Cronbach Alpha 

Öz- Yatırım 370 10 .683 
Başlatıcılık 370 8 .808 
Basiret 370 10 .864 
Engelleri 
Aşma 

370 9 .688 

Toplam 370 37 .912 

                           Kaynak:H.B., Çakmak E., Korumaz M., "Eğitim örgütlerinde inisiyatif alma: Bir ölçek 

geliştirme çalışması."(2015,11). 
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Ölçeğin kararlılık katsayısına ulaşmak için  test –tekrar-test yöntemi kullanılmaktadır. İki uygulama 

içierisinde  elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla Pearson çarpım momentleri 

analizi yapılmıştır. Alt ölçeklerin ilgileşim değerleri. 328 ile. 702 puan arasındadır. Ölçeğin toplam 

ilgileşim katsayısı ise. 700’dür. İnisiyatif ölçeğinin kararlılık katsayıları Öz-yatırım  ,Başlatıcılık, , Basiret 

Göstermek ve Engelleri Aşmak alt boyutlarında test-tekrar-test sonucunda p <.05 düzeyinde anlamlı 

bulunmaktadır. Bu bulgu iki uygulama arasındaki kararlılığın kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. 

4.3.3.Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmada  bağımsız değişkenleri  yaş ve okul türü bölümünde araştırmacılar tarafından oldoldurulan  

kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmışıtr. Cinsiyete ilişkin sorular, görev türü ve liderlik eğitimi 

alanlarında hizmet içi eğitimi ile ilgili sorular iki seçmeli kapalı uçlu olup diğer eğitim durumu, mesleki 

kıdem ve çalıştığı kurum türü üç kapalı uçlu seçenekten oluşmaktadır. 

 

4.4.  Verilerin Analizi 

Araştırmada anket değerlerinin veri analizine alınmadan önce frekans tablolarıyla incelenerek veri 

temizliği yapılmış araştırma verisinde boş değerlere yer verilmemektedir. Araştırma verisinin tüm 

değişkenlerinde % 5’ten aşağıda olduğu gözlenmektedir. Frekans tablolarıyla araştırma verilerinde  

kodlama hatalarına bakıldığında  4 adet kodlama hatası olduğu  görülmüş verilere geri dönülerek yeniden 

kodlama yapılmıştır. Araştırma verileri analiz için uygun hale  getirildikten sonra verinin analizleri için 

parametrik testlerin varsayımsal kriterlerini karşılayıp karşılamamasınabakılmıştır. Araştırma verilerinin 

çözümlenmesinde SPSS 24,0 paket programı  kullanılmış olup  araştırmada verilerin  aritmetik 

ortalamasına, standart sapmasına, frekans gibi betimsel istatistliklere  yer verilmiştir.Verilerin normal 

dağılım göstermediği için NON Parametrik testlerinden Sperman Korelasyon ve Man-Whitney -U Testi 

uygulanmıştır. Ayrıca elde edilen verilerin anlamlılığı p<.05 ve p<.01 düzeyinde incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Bulgular 
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Çalışmada elde edilen bulgular sunulacaktır. Tablo, grafik ve şemalarınızın  gösterimlerinde 
APA 6 uygun olarak düzenleyiniz. Örnek tablo ve şekiller aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1 

Katılımcılarını Cinsiyetlerine Göre Tutumlarına İlişkin Betimsel Değişkenler 

Cinsiyet N Ortalama S. Sapma 

Bayan    

Erkek    

Toplam    

 

Veriler normal dağılım göstermediği için NON Parametrik testler uygulanmıştır. Skewness ve Kurtoiss 

değerlerine bakıldığında -1,+1 olmadığı gözlendiği için normal dağılım olmadığına kanaat getirildi. 

1.Tablo 5.Katılımcıların Demografik Bilgileri Betimsel İstatistiktik 
 

Tablo 5.1.Cinsiyet 
 

 Frekans Yüzde % 
Geçerlilik 
Yüzdesi % 

Kümülatif 
Yüzdesi % 

KADIN 35 23,0 23,5 23,5 
ERKEK 114 75,0 76,5 100,0 
Toplam 152 100,0   

 
Tablo 5,1’de görüldüğü üzere araştırmada  toplam 152 kişi katılmıştır. Katılımcıların                % 23,0’ünü kadın 
müdürler, % 75,0’ini erkek müdürler oluşturmaktadır. 

 
 
Tablo 5.1.2. Görev Durumu 
 

 Frekans Yüzde % 
Geçerlilik 
Yüzdesi % 

Kümülatif 
Yüzdesi % 

Müdür Yardımcısı 114 75,0 75,0 75,0 
Müdür 38 25,0 25,0 100,0 
Toplam 152 100,0   

 
Tablo 5,2’ de görülmekte olan 152 okul yöneticisinden 114 kişi ile  % 75,0 ‘ini müdür yardımcısı, 38 kişi ile % 
25,0 ‘ini ise müdürler oluşturmaktadır. 

 
 
Tablo 5.1.3.Eğitim Durumu 
 

 Frekans Yüzde % 
Geçerlilik 
Yüzdesi % 

Kümülatif 
Yüzdesi % 

LİSANS 105 69,1 69,5 69,5 
YÜKSEK LİSANS 46 30,3 30,5 100,0 
Toplam 152 100,0   
 
Tablo 5,3’te okul yöneticilerinin 105 kişi ile  % 69,1’ini lisans mezunları, 46 kişi ile %30,3 
‘nü yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. 
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Tablo 5.1.4. Kurum Türü 
 

 Frekans Yüzde % 
Geçerlilik 
Yüzdesi % 

Kümülatif 
Yüzdesi % 

İLKOKUL 44 28,9 28,9 28,9 
ORTAOKUL 41 27,0 27,0 55,9 
LİSE 67 44,1 44,1 100 
TOPLAM 152 100,0   
 
Tablo 5,4 ‘te görüldüğü üzere okul yöneticilerinin 44 kişi ile % 28,9’unu ilkokul,41 kişi ile 
%27,0’sini ortaokul,67 kişi ile %44,1’ni lise kademesinde görev yaptıkları görülmektedir. 
 
Tablo 5.1.5.Hizmetiçi Eğitim 
 

 Frekans Yüzde % 
Geçerlilik 
Yüzdesi % 

Kümülatif 
Yüzdesi % 

EVET 99 65,1 65,6 65,5 
HAYIR 52 34,2 34,4 100,0 
Toplam 152 100,0   

 
          Tablo 5,5 ‘te okul yöneticilerinin hizmet içi eğitim alma durumları % 65,1’i evet       derken,%34,2’si ise 
hayır yanıtını işaretlemiştir. 
2.Tablo 5.2.İnisiyatif Alma ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Arasındaki Sperman 
Korelasyon Matrisi 

Tablo 5.2.1  Sperman   Korelasyon 

 
İnsiyatif 
TOPLAM Sosyal Zekâ TOPLAM 

İnsiyatif TOPLAM Pearson Korelasyon 1 ,222** 
Sig. (1-tailed)  ,003 
N 152 152 

Sosyal Zekâ TOPLAM Pearson Korelasyon ,222** 1 
Sig. (1-tailed) ,003  
N 152 152 

 
Tablo 5.2.1‘de görüldüğü üzere korelasyon analizinde  İnisiyatif alma ve Sosyal zeka arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. 
 
Tablo  5.2.2. Alt Boyutlarının Ortalama İstatistlikleri 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum  Ortalama  Std. D. 
Özyatırım 152 14,00 38,00 24,3655 4,38919 
Başlatıcılık 152 9,00 40,00 35,0347 4,96279 
Basiret 152 12,00 50,00 42,6632 6,55126 
Engelleri asma 152 11,00 45,00 33,4081 5,04965 
Sosyal bilgi 152 20,00 40,00 30,4589 3,95312 
Sosyal beceri 152 12,00 28,00 18,5596 2,52908 
Sosyal farkindalik 152 7,00 27,00 14,8211 4,80187 
İnsiyatif TOPLAM 152 52,00 168,00 135,4716 17,00539 
Sosyal zeka TOPLAM 152 47,00 87,00 63,8395 7,00476 
Valid N (listwise) 152     

 
    Tablo 5.2.2 ‘de en fazla ortalamayla basiret alt boyutu görülürken,en az alt boyutu ise    sosyal farkındalık olarak 
analizlerde ortaya çıkmıştır. 
 
Tablo  5.2.3.Alt Boyutların Korelasyon 
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İnisiyatif 
TOPLA
M 

Sosyal 
zekâ 
TOPLA
M 

özyatırı
m 

Başlatıcılı
k 

Basire
t 

Engeller
i aşma 

Sosya
l bilgi 

Sosya
l 
beceri 

Sosyal 
farkındalı
k 

Spearman'
s rho 

İnisiyatif  
TOPLAM 

Correlatio
n  
Coefficien
t 

1,000 ,214** ,516** ,862** ,894*
* ,838** ,471*

* ,140* -,129 

Sig. (1-
tailed) . ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,056 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
Sosyal 
Zekâ 
TOPLAM 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

,214** 1,000 ,173* ,125 ,099 ,283** ,396*
* 

,668*
* ,680** 

Sig. (1-
tailed) ,004 . ,017 ,063 ,112 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
Özyatırım Correlatio

n 
Coefficien
t 

,516** ,173* 1,000 ,214** ,199*
* ,307** ,234*

* ,085 ,056 

Sig. (1-
tailed) ,000 ,017 . ,004 ,007 ,000 ,002 ,148 ,247 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
Başlatıcılı
k 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

,862** ,125 ,214** 1,000 ,846*
* ,670** ,392*

* ,070 -,143* 

Sig. (1-
tailed) ,000 ,063 ,004 . ,000 ,000 ,000 ,196 ,040 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
Basiret Correlatio

n 
Coefficien
t 

,894** ,099 ,199** ,846** 1,000 ,718** ,422*
* ,085 -,243** 

Sig. (1-
tailed) ,000 ,112 ,007 ,000 . ,000 ,000 ,149 ,001 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
Engelleri 
aşma 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

,838** ,283** ,307** ,670** ,718*
* 1,000 ,444*

* 
,220*
* -,055 

Sig. (1-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,003 ,252 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
Sosyal 
bilgi 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

,471** ,396** ,234** ,392** ,422*
* ,444** 1,000 ,091 -,259** 

Sig. (1-
tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 . ,133 ,001 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
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Sosyal 
beceri 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

,140* ,668** ,085 ,070 ,085 ,220** ,091 1,000 ,337** 

Sig. (1-
tailed) ,043 ,000 ,148 ,196 ,149 ,003 ,133 . ,000 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
Sosyal 
FarkIndalı
k 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

-,129 ,680** ,056 -,143* 
-
,243*
* 

-,055 
-
,259*
* 

,337*
* 1,000 

Sig. (1-
tailed) ,056 ,000 ,247 ,040 ,001 ,252 ,001 ,000 . 

N 152 152 152 152 152 152 152 152 152 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
3.Tablo 5.3.Okul Yöneticilerinin İnisiyatif Alma ve Sosyal Zekâ Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından 
İncelenmesi  
NON Parametrik/Man – Whitney -U Testi 
 

Tablo  5.3.İnisiyatif almada cinsiyet 
 

CİNSİYET N 
Ortalama 
Değer 

Dğerlerin 
Toplamı 

İnsiyatif TOPLAM KADIN 35 77,41 2709,50 
ERKEK 114 74,26 8465,50 
Total 149   

 
Tablo 5.3’te 35 kadın okul yöneticilerinin ortalama 77,412 ‘i inisiyatif almada daha çok beceri kullanırken,erkek 
okul yöneticilerin 114 olmasına ve ortalama olarak 74,26’yla inisiyatif almada daha az beceri göstermektedir. 
 

Test Statisticsa 

 
İnsiyatif 
TOPLAM 

Mann-Whitney U 1910,500 
Wilcoxon W 8465,500 
Z -,378 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,705 
a. Grouping Variable: CİNSİYET 

 
 

Tablo  5.3.1. Sosyal zeka cinsiyet 
 

CİNSİYET N 
Ortalama 
Değer 

Değerlerin 
Ortalaması 

Sosyal Zekâ TOPLAM KADIN 35 72,63 2542,00 
ERKEK 114 75,73 8633,00 
Total 149   

 
Tablo 5.3.1 ‘de sosyal zeka oranlarının ortalamasına bakıldığında kadın okul    yöneticilerinin ortalama değer 
olarak 72,63 ‘te,erkek okul yöneticilerinin ise ortalama değer olarak 75,73’ü göstermektedir. 
 

Test Statisticsa 

 
Sosyal Zekâ 
TOPLAM 

Mann-Whitney U 1912,000 
Wilcoxon W 2542,000 
Z -,372 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,710 
Grouping Variable: CİNSİYET 
 

 
4.Tablo 5.4.Okul Yöneticilerinin Liderlik Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi 
NPar Tests Mann-Whitney Test 

Tablo  5.4.  İnisiyatif Almada Eğitim Durumu 
 
 

EĞİTİM N 
Ortalama 
Değer 

Değerlerin 
Toplamı 

İnsiyatif TOPLAM LİSANS 105 72,12 7572,50 
YÜKSEK LİSANS 46 84,86 3903,50 
Total 151   

 
Tablo 5.4 ‘te İnisiyatif almada 105 kişi lisans mezunu iken ortalama değer bakımından 72,12’de ,46 yüksek lisans 
mezunu okul yöneticisinin ortalama değerleri 84,86’da olduğu göstermektedir.Yüksek lisans mezunu okul 
yöneticilerinin lisans mezunu okul yöneticilerinden daha fazla inisiyatif alma becerileri gösterdiği görülmektedir. 
 

Test Statisticsa 

 
İnsiyatif 
TOPLAM 

Mann-Whitney U 2007,500 
Wilcoxon W 7572,500 
Z -1,648 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,099 
A. Grouping Variable: EĞİTİM 

 
 
 
 

Tablo  5.4.1. Sosyal Zeka Eğitim Durumu 
 

EĞİTİM N 
Ortalama 
Değer 

Dğerlerin 
Toplamı 

Sosyal Zekâ TOPLAM LİSANS 105 75,35 7911,50 
YÜKSEK LİSANS 46 77,49 3564,50 
Total 151   

 
Tablo 5.4.1’de 105 lisans mezunu okul yöneticilerinin ortalama değeri 75,35 iken,yüksek lisans mezunu 46 okul 
yöneticisinin ortalama değerleri 77,49’u göstermektedir.Yüksek lisans mezunu okul yöneticlerinin sayıca az 
olmasın rağmen,lisans mezunu okul yöneticilerinden daha fazla sosyal zeka algıları-kişiler arası ilişkileri daha 
yüksek çıkmıştır. 
 

Test Statisticsa 

 
Sosyal Zekâ 
TOPLAM 

Mann-Whitney U 2346,500 
Wilcoxon W 7911,500 
Z -,277 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,782 
Grouping Variable: EĞİTİM 
 
 

 
 
 
 
5.Tablo 5.5.Liderlik Eğitimi Man -Whitnet  - U Testi 
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Tablo 5.5. İnisiyatif Almada Hizmetiçi Eğitim 
 

HİZMETİÇİ N Ortalama değer 
Değerlerin 
Toplamı 

İnsiyatif TOPLAM EVET 99 79,88 7908,00 
HAYIR 52 68,62 3568,00 
Total 151   

 
Tablo 5.5.’te görülmekte olduğu gibi 99 okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim aldıklarını,ortalama değerlerinin 79,88 
olduğu ,Hizmetiçi eğitim almayan okul yöneticilerinin 52 kişi olduğu ve otalama değer bakımından 68,62’de 
kaldığını göstermektedir. Hizmetiçi eğitimi alan okul yöneticlerinin daha fazla İnisiyatif alma becerileri gösterdiği 
görülmektedir. 
 

Test Statisticsa 

 
İnsiyatif 
TOPLAM 

Mann-Whitney U 2190,000 
Wilcoxon W 3568,000 
Z -1,504 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,133 

 
 

Tablo 5.5.1.Sosyal Zeka Hizmetiçi Eğitim 
 

HİZMETİÇİ N 
Ortalama 
Değer 

Değerlerin 
Toplamı 

Sosyal Zekâ TOPLAM EVET 99 78,89 7810,50 
HAYIR 52 70,49 3665,50 
Total 151   

 
Tablo 5.5.1’de Hizmetiçi eğitim alan 99 okul yöneticisinin sosyal zeka algıları ortalama değerleri 78,89 
iken,hizmetiçi eğitim almayan 52 kişi ortalama değerleri 70,49’da kalmıştır.Hizmetiçi eğitim alan kişilerin sosyal 
zeka algıları,hizmetiçi almayan kişiere göre oranı daha  yüksektir. 
 

Test Statisticsa 

 
Sosyal Zekâ 
TOPLAM 

Mann-Whitney U 2287,500 
Wilcoxon W 3665,500 
Z -1,123 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,261 
A. Grouping Variable: HİZMETİÇİ 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Bu araştırmada okul yöneticilerinin inisiyatif alma ve sosyal zekâ arasındaki çeşitli değişkenler açısından 

incelenmişve kavramlar arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.Araştırma ilk öncelikle betimsel istatistik 

yapılmıştır. Sosyal zekâ algısı ile ilgili bulgular, Doğan ve Çetin(2009);Doğan ve diğerleri (2009),İlhan 

ve Çetin (2014),Silvera ve diğerleri (2001)ve Yahyazadeh-Jeloudar ve Lotfi-Goodzari ‘nine 

(2012)çalışmaları desteklenmiştir. 

Araştırmada ikinci olarak inisiyatif alma ve sosyal zekâ arsında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Araştırmanın üçüncü kısmında okul yöneticilerinin inisiyatif alma ve sosyal zeka arasındaki çeşitli 

değişkenler açısından  anlamlı değişikler olup olmadığı irdelenmiştir. Bulgulara göre okul yöneticilerinin 

inisiyatif alma ve sosyal zeka algıları cinsiyet, eğitim durumu, almış oldukları hizmet içi liderlik 

eğitimlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Doğan ve diğerleri(2009)ve Silvera ve diğerlerinin 

(2001)üniversite öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmasında da cinsiyet yönünde anlamlı farklılıklar 

saptanmadığını bulmuşlardır. Kadın ve erkek müdürlerin inisiyatif alma ve sosyal zekâ algılarında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Diğer bir araştırma olan Birknerova(2001) da, yöneticiler, öğretmenler 

ve öğrenciler örnekleminde cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulamadığını belirtmektedir. Eğitim 

durumları incelendiğinde Yüksek lisans ve lisans mezunları olarak verilen değişkenlerde inisiyatif alma 

becerileri ile sosyal zekâ algılarında da bir fark bulunmamaktadır. Hizmetçi eğitim de almış oldukları 

liderlik konusu bilgisi de bu açıdan anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Özdemir ve Dil’in (2009)lise 

öğretmenleri örnekleminde gerçekleştirdikleri araştırmalarında cinsiyet, eğitim durumu değişkenlerinin 

anlamlı farklılıklar göstermemesi mevcut olan çalışma bulgularını desteklemiştir. Farklı örneklem 

üzerinden yapılan çalışmalarda Damgacı ve Aydın (2013)ve Tortop (2014)da cinsiyet açısından anlamlı 

bir fark tespit edememiştir. Ancak diğer bir çalışmada Demircioğlu ve Özdemir ‘in (2014)d pedagojik 

formasyon öğrencilerinin cinsiyet yönünden kadınlar lehine daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma 

yapılmadan önce değişkenler arasındaki ilişkinin daha yüksek düzeyde olacağı düşünülmüştü.. 

Araştırmada erkek yöneticilerinin kadın yöneticilere oranla daha fazla olması da etken 

oluşturabilmektedir. Özellikle yüksek lisans mezunu ve hizmet içi liderlik eğitimi alan okul 

yöneticilerinin kişilerarası ilişikleri anlayabilme, geliştierbilme, etkili iletişim, inisiyatif alma becerisine 

sahip olması gerektiği düşünülebilir. Ancak yapılan araştırmada beklenilen oranın tersine bir durum söz 

konusudur. Yöneticilerin tutumu, kişilerarası ilişkilerinin örnek lider olarak gösterilmesi gerekir. Bu 

noktada lider olan yönetici, karşısındaki kişilere, olaylara ve durumlara yönelik her zaman etkili 

iletişimiyle, çözüm odaklı, yapıcı, geliştirici, yeniliklere açık, tutum ve davranışlara yönelik eylemler 

gerçekleştiren kişi olmalıdır. Yöneticiler, öğretmen, öğrenci ve veli çerçevesinde onların istek, ilgi ve 

ihtiyaçlarını görebilmelidir. 

Bu araştırma diğer yapılacak araştırmalara ışık ve yol göstermesi bakımından önemlidir. Eğitim 

kalitesinin yükseltilmesi müdür, öğretmen ve öğrenci ilişkisi açısından önemli bir etkendir. Eğitim 

Fakültesi ve üniversitelerin eğitim konusunda teorik bilgilerinin yanında uygulamalı programlara ağırlık 

vermesi gerekmektedir. Yapılan araştırmada göstermektedir ki yüksek lisans mezunu veya hizmet içi 
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liderlik eğitimleri teoride kalmıştır. Teorik derslerin yansıra uygulamalı ve pratiğe dökme imkânı 

verilmeli, öğrencilerin kendini ifade edebilme, kişilerarası ilişkileri geliştirme ve inisiyatif alabilme 

becerileri kazanmaları sağlanmalıdır. Araştırmada görülen eğitim durumları alınan eğitim ve alınmayan 

eğitim arasında bir fark göstermemektedir. Daha etkili bir eğitim programları yapılmalıdır. 

Araştırma kapsamındaki öneriler; 

1- Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin inisiyatif alma becerilerini ve sosyal zekâ algılarını geliştirecek 

etkili bir eğitim verilmesini sağlayabilir. 

2-Etkili iletişim ve liderlik konusunda okul yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitimlere ağırlık  verilmesi 

gerekir. 

3-Araştırmanın birçok değişik örneklemlerle öğretmen, öğrenci, farklı kültür gruplarına, ilçeler arası veya 

il düzeyinde okul yöneticilerine karşılaştırmalı olarak analiz yapılabilir. 

4-Nitel veya karma araştırma yöntemlerinden yararlanılarak farklı değişkenlerle tekrar yapılabilr. 
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ÖZET 

 
Çalışmanın amacı; öğretmenlerin Öz-anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin yaş, 

cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı ve okul türü değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama 
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Hatay ili Erzin, Dörtyol, 
Payas ve İskenderun ilçelerinde görev yapan öğretmenler arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 400 
öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında İnce ve Şahin (2015) tarafından geliştirilen “Mesleki 
Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu  (MTE-EF)’’ ile Deniz, Kesici ve Sümer (2008) tarafından geliştirilen “Öz-
anlayış Ölçeği (ÖAÖ)’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS Windows 22 programından yararlanılarak 
analizler için “İndepented Samples T”, “One Way Anova”, “Pearson Moment Çarpım Korelasyon Analizi” ve 
“Tukey” testleri kullanılmıştır. Elde edilen analiz bulgularına göre; tükenmişlik alt boyutları olan duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma  ile Öz-anlayış arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı, diğer tükenmişlik alt 
boyutu olan kişisel başarı ile Öz-anlayış arasında ise pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyi artarken Öz-anlayış düzeyi azalmakta, kişisel başarı düzeyi artarken 
ise Öz-anlayış düzeyi de artmaktadır. Bununla birlikte; duyarsızlaşma boyutu ortalaması erkek öğretmenlerde, 
kişisel başarı boyut ortalaması ise kadın öğretmenlerde daha yüksektir. 25-29 yaş aralığındaki öğretmenlerin 
duyarsızlaşma boyut ortalaması 30-34 yaş aralığındaki öğretmenlere göre daha yüksektir. Ortaokulda görev 
yapan öğretmenlerin ilkokulda görev yapan öğretmenlere göre duyarsızlaşma boyut ortalaması daha yüksektir. 
Bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre duyarsızlaşma ve duygusal tükenme boyut ortalaması daha yüksek 
iken evli öğretmenlerin de bekar öğretmenlere göre Öz-anlayış düzeyleri daha yüksektir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Öğretmen, Öz-anlayış, Tükenmişlik 

 
THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 

TEACHERS’ SELF-COMPASSION AND PROFESSIONAL BURNOUT  
 
ABSTRACT 
 

The aim of the study is to examine the relationship between teachers' self-compassion and professional 
burnout according to their age, gender, marital status, year of service and type of school. Relational survey model 
was used in the study. The sample of the study consisted of 400 teachers selected by random sampling method 
among the teachers working in Erzin, Dörtyol, Payas and Iskenderun districts of Hatay province in the 2018-2019 
Academic Year. The data were collected by Maslach Burnout Inventory-Educators Survey (MBI-ES) developed by 
İnce and Şahin (2015) and the Turkish version of “Self-Compassing Scale (SCS)” developed by Deniz, Kesici and 
Sümer (2008). In the analysis of the data, by the help of  SPSS Windows 22  softwares. “Indepented Samples T”, 
”One Way Anova”, “Multiple Regression Analysis”, “Pearson Moment Product Correlation Analysis” and 
“Tukey” tests were used. According to the results obtained analysis; there is a positive and statistically significant 
relationship between the burnout sub-dimensions of emotional exhaustion and depersonalization and self-
compassion which is negative and statistically significant. In the addition, while the level of emotional exhaustion 
and depersonalization in creases, the level of self-compassion decreases and while the level of self-compassion in 
creases as the level of personal achievement in creases. In the mean time; the mean size of desensitisation is higher 
in male teachers, and the mean size of personal achievement is higher in female teachers. The average size of the 
desensitization of the teachers in the 25-29 age group is higher than the 30-34 age group. Teachers in middle 
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schools have a highermean size of desensitisation compared to primary school teachers. While the average of 
single teachers' sense of desensitization and emotional exhaustion are higher than married teachers, married 
teachers have higher levels of self-compassion than single teachers.  

Keywords: Teacher, Self-Compassion, Burnout 

 
 

Giriş 
Öğretmenlik, toplumumuzda yer alan en saygın meslekler arasındadır. Çünkü; Öğretmenlerin 
topluma yön vermek ve tüm meslek mensuplarını yetiştirmek gibi zor bir görevi vardır. Buna 
keza ders saati içerisinde onlarca öğrencinin dikkatini derse çekmek, her bir öğrenci ve 
velisinin ihtiyaçlarına cevap vermek, ders içi materyal ve evrak hazırlama ile okul idaresinin 
verdiği diğer görevler de öğretmenlerin görevlerini daha da zorlaştıran etmenler arasındadır. 
Öğretmenlerimizin eğitim dönemi içerisinde verimlerinin zaman zaman düştüğü ve 
yoruldukları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte öğretmenlerde fiziksel ve 
duygusal çöküntü hali ile bıkkınlık baş göstermekte ve öğretmenlerde tatil dönüşlerinde işe 
başlama ile ilgili adaptasyon problemleri yaşanmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerde “Stres 
yaratan bu etkenler sonucunda ortaya çıkan ve işe karşı oluşan bu duygusal bıkkınlık haline 
tükenmişlik adı verilmektedir” (Pines ve Aronson, 1988). Bir başka deyişle “Tükenmişlik; 
insanlarla yüz yüze iletişimin kaçınılmaz olduğu mesleklerde çalışan bireylerde meydana 
gelen fiziksel ve duygusal çökkünlük halidir” (Maslach ve Jackson, 1981). 
Yüz yüze iletişimin kaçınılmaz olduğu ve yorucu olan meslekler arasında en önemlisi 
Öğretmenliktir. Çünkü; öğretmenin yegane görevi; zihinsel açıdan kompleks bir yapıya sahip 
olan insanı eğitmek ve öğretmektir. Bu nedenle öğretmenlerin tükenmişlik duyguları 
yaşayarak zaman zaman olumsuz düşünce ve duygulara sahip olmaları olağan bir durumdur. 
Genellikle yaşanılan tükenmişlik ile birlikte öğretmenlerde oluşan “Mesleği bırakma ve okula 
gelmeme ile tatil dönüşü rapor alarak izni uzatma isteği öğretmenlerdeki iş doyumunu 
düşürmekte ve dolayısıyla okullarda verilen eğitimin kalitesini de olumsuz 
etkileyebilmektedir” (Çam, 1992, s.155-166). Bu bağlamda öğretmenler, eğitim sistemi 
içerisinde yer alan okul, öğrenci ve veli faktörlerinin pozitif odak noktasında yer almaktadır. 
Öğretmenlerin yaşadığı bu tükenmişlik durumuna bireysel ve örgütsel etmenler etki 
edebilmektedir. “Yaş, cinsiyet, medeni durum vb. faktörler bireysel etmenler arasında yer 
alırken, takdir edilme, aidiyet, mobbing vb. faktörler ise örgütsel etmenler arasında yer 
almaktadır” (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001).  
“Tükenmişliği etkileyen bireysel etmenler arasında yer alan benlik saygısının, Öz-anlayış 
ölçeğinin ölçüt bağıntılı geçerliği ile ilişkili (r=62)” (Deniz ve ark., 2008, s.432) olduğu 
bilindiğine göre öğretmenlerin Öz-anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi 
tespit ederek, bu ilişkinin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı, okul türü değişkenlerine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyma amacında olan bu araştırmanın literatür 
açısından önem arz edeceği ve araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir. 
 

Problem 
Araştırmanın amacı: Öğretmenlerin Öz-anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri arasındaki 
ilişkiyi tespit ederek, bu ilişkinin yaş, cinsiyet, medeni durum, okul türü ve hizmet yılı 
değişkenlerinden etkilenip etkilenmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde bazı 
hipotezlere cevap aranmaktadır. 
Araştırmanın hipotezleri şunlardır: 
H1= Öz-anlayış ile Mesleki Tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H2= Cinsiyet değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
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H3= Yaş değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H4= Medeni durum değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H5= Okul türü değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H6= Hizmet yılı değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H7= Cinsiyet değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
H8= Yaş değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
H9= Medeni durum değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
H10= Okul Türü değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
H11= Hizmet yılı değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 

 
Yöntem 

Araştırma Modeli 
“Tarama Modelleri: Var olanı manipüle etmeden gözlemleyerek betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yöntemleridir. Tarama modellerinden olan ilişkisel tarama modeli de iki 
veya daha fazla değişkeninin olduğu araştırmalarda tüm değişkenler arasındaki bütünleşik 
değişimin derecesini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır” (Karasar, 1991, s.77-81). 
Öğretmenlerin Öz-anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri arasındaki açıklayıcı ilişkilerin 
incelenerek bu ilişkilerin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı ve okul türü değişkenlerine 
göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koyma amacında olan bu araştırmada ilişkisel 
tarama modeli kullanılmıştır. 
Evren ve Örneklem 

Araştırmanın Evrenini Hatay İli Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun İlçelerinde görev 
yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu ilçelerde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı birinci 
döneminde görev yapan 400 öğretmen ise bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu 
örneklemdeki öğretmenlerin 148’i (%37) erkek, 252’si (% 63) ise kadındır. 

Araştırmada örneklem belirlenirken evrenin çok büyük olması, ulaşım ve ekonomik 
zorluklar, okullardaki teneffüs zamanı farklılıkları ve zaman sıkıntısı nedeniyle araştırma 
örnekleminde yer alan ilçelerdeki farklı okul türleri arasında benzer özellikte olan okullar 
gruplanarak her gruptan temsili örneklemler belirlenmiştir. Bu bağlamda planlanan 
araştırmanın örneklem yöntemi; Tesadüfi küme örnekleme yöntemi olarak belirlenmiştir. 
“Tesadüfi küme örnekleme; Evrendeki tüm birimlerin listelenememesi durumunda grupların 
oluşturularak her gruptan örneklemi temsil eden birimlerin seçilmesi ile oluşturulmaktadır” 
(Büyüköztürk vd., 2013). 

 
 

 
 

Örneklemdeki katılımcı öğretmenlerin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Tablo 1: Örneklemdeki Katılımcı Öğretmenlerin Görev Yeri Dağılımı 

Cinsiyet Görev Yapılan İlçe Toplam 
Erzin Dörtyol Payas İskenderun 

Erkek 52 32 29 35 148 
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Kadın 98 41 36 77 252 
Toplam 150 73 65 112 400 

 
Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında, “Öz-anlayış Ölçeği” (Deniz, Kesici ve Sümer, 2008), Mesleki 
Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu” (İnce ve Şahin, 2015) ve katılımcıların demografik 
bilgilerini elde edebilmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” 
veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.  

1) Kişisel Bilgi Formu 
Öğretmenlerin demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 
ve sorulardan oluşan formdur. Bu form, öğretmenlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet 
yılı bilgileri ile çalıştıkları okul türlerine yönelik seçenekli sorulardan oluşmaktadır. 

2) Öz-anlayış Ölçeği (ÖAÖ) 
Neff’in (2003b) Budizm felsefesinden etkilenerek ortaya koyduğu Öz-anlayış 

kavramının insanlar üzerindeki düzeylerini ölçmek ve belirleyebilmek için oluşturduğu ölçeğin 
orijinali 26 soru ve 6 alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Bu alt boyutlar ise ortak 
insanlık, öz-yargılama, bilinçlilik, öz-nezaket, aşırı-özdeşleşme ve izolasyon’dur. 

Ölçek “öz-şefkat”, “bilinçli farkındalık” ve “paylaşımların bilincinde olmak” üzere üç 
temel unsurdan oluşmaktadır. Neff (2003a), bu unsurların amacının Öz-anlayışı ölçmek 
olduğunu ifade etmektedir.  

Bu ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmalarını yapan Deniz, Kesici ve Sümer (2008) 
yaptıkları çalışmada ölçeğin orijinaline göre tek boyutlu yapı gösterdiğini, korelasyonu .30’un 
altında olan 2 maddeyi (1. ve 22.madde) çıkardıktan sonra ise toplam soru sayısının 24 
olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan diğer analizlerde “Öz-anlayışın ölçüt bağıntılı 
geçerliliğinde pozitif duygu ile r= .41, negatif duygu ile r= .-48 düzeyinde ve SCS ile RSES’ 
nin r= .62, SWLS’nin ise r= .45 düzeyinde ilişkili olduğu bulunmuştur” (Yiğit, 2012, s.177). 
Ayrıca iç tutarlılık katsayısının (Cronbach Alfa) .89, test-tekrar test korelasyonunun .83 
olduğunu belirterek uyarladıkları ölçeğin yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Bu ölçekte her bir soru için, katılımcılardan “Hemen hemen hiçbir zaman=1”, 
“Nadiren”, “Arasıra”, “Çoğu Zaman”, “Hemen hemen her zaman=5” seçenekleri arasından 
yalnızca bir tanesini işaretlemeleri beklenmektedir. Yapılan işaretlemeler ise 1 ile 5 arasında 
sırasıyla puanlanmaktadır. 

 
 

Mesleki Tükenmişlik Envanteri- Eğitimci Formu (MTÖ-EF) 
“İnsanlarla yüz yüze iletişimin kaçınılmaz olduğu mesleklerde çalışan bireylerde 

meydana gelen fiziksel ve duygusal çökkünlük haline tükenmişlik denir” (Maslach ve Leiter, 
1997). Tükenmişlik, 1970’li yıllarda Freudenberger tarafından ilk ortaya atıldığından beri 
mesleki boyutu ifade eden bir kavram olarak kullanılmıştır. 

Tükenmişlikle ilgili ilk ölçme aracı Maslach ve Jackson tarafından 1981 yılında 
geliştirilmiş olup buna Maslach Tükenmişlik Envanteri adı verilmiştir. Daha sonra Maslach, 
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Jackson ve Schwab (1986) tarafından yapılan küçük değişikliklerle eğitimcilere uyarlama 
çalışmaları gerçekleştirilerek Maslach Tükenmişlik Envanteri- Eğitimci Formu elde edilmiştir.  

Mesleki Tükenmişlik Envanterinin Türkçeye ilk uyarlama çalışmaları, Canan ERGİN 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 1995 yılında da Günseli Girgin tarafından katılımcılarının 
tamamının öğretmen olduğu tükenmişlik ölçeği uygulama çalışması yapılmıştır. Bununla 
birlikte farklı araştırmacılar tarafından diğer meslek mensupları için tükenmişlik ölçeğinin 
farklı formları da geliştirilmiştir.  

Maslach, Jackson ve Schwab (1986) tarafından geliştirilen Mesleki Tükenmişlik 
Envanteri- Eğitimci Formunun (MTE-EF) Türkçeye uyarlama çalışmaları ise İnce ve Şahin 
tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu envanter, 22 madde ve 3 alt boyuttan oluşan 
(Kişisel Başarı, Duyarsızlaşma ve Duygusal Tükenme) 7’li likert tipi bir ölçme aracıdır. Bu 
haliyle orijinal ölçeğin özgün yapısını koruduğu görülmektedir. “Oluşturulan bu formda orijinal 
ölçekte yer alan ve hizmet alan kişi anlamındaki “recipient”in yerine “student” kelimesi 
kullanılmıştır” (Maslach, Jackson ve Leiter, 2010). 

Envanterin her bir sorusu için katılımcılardan zaman kavramı içeren bu seçenekler 
arasından herhangi birini işaretlemesi beklenmektedir. Bu seçenekler “0-Hiçbir zaman”, “1-
Yılda birkaç kez”, “2-Ayda bir kez”, “3-Ayda birkaç kez”, “4-Haftada bir kez”, “5-Haftada 
birkaç kez” ve “6-Her gün”dür (İnce ve Şahin, 2015, s.390). 

Envanterdeki Duygusal Tükenme alt boyutu puanları, 0-16 (Düşük Düzey), 17-26 (Orta 
Düzey), 27 ve üzeri (Yüksek Düzey), Duyarsızlaşma puanları 0-8 (Düşük Düzey), 9-13 (Orta 
Düzey), 14 ve üzeri (Yüksek Düzey), Kişisel Başarı puanları ise 37 ve üzeri (Düşük Düzey), 
31-36 (Orta Düzey), 0-36 (Yüksek Düzey) şeklinde puanlanmaktadır (Maslach, Jackson ve 
Leiter, 2010). 

“Envanterin tersten puanlanacak herhangi bir alt boyutu bulunmadığı için, envanter 
yorumlanırken “Duyarsızlaşma ve Duygusal Tükenme alt boyutlarında alınan yüksek puanlar 
tükenmişliğin yüksek olduğunu, Kişisel başarı alt boyutunda alınan yüksek puanlar ise ters 
ilişkiden dolayı (soru kökü olumlu olduğu için) “tükenmişliğin düşük olduğunu ifade 
etmektedir” şeklinde yorumlanmaktadır” (İnce ve Şahin, 2015, s.389) 

 Tükenmişlik Envanteri olarak ülkemizde en çok kullanılan Canan Ergin’in (1992) 
Maslach Tükenmişlik Envanteri’nin Türkçeye uyarladığı versiyonudur. Yapılan literatür 
incelemesinde ve araştırmacı tarafından yapılan diğer araştırmalarda bu ölçeğin 5’li likert 
kısmındaki Her Zaman, Hiçbir Zaman, Çoğu Zaman, Ara sıra ve Nadiren gibi ifadelerin 
muğlaklık içermesi sebebiyle öğretmenler gibi bilinçli ve deneyimli katılımcılar arasında fazla 
düşünmeye sebebiyet vererek kişiyi manüpüle etmeye yönlendirdiği ve bu nedenle de ayırt 
ediciliğinin az olduğu düşünülmektedir. Özellikle öğretmenlerin mesleğine ve öğrencilerine 
karşı tutumlarına yönelik olumsuz soruların benlik saygılarına rahatsızlık vermesi sebebiyle 
öğretmenler tarafından bilinçli olarak manipüle edildiği fark edilmiştir.  Bu nedenle farklı ölçek 
arayışı içine girilerek İnce ve Şahin (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach 
Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nun kullanılmasının daha iyi olacağı düşünülmüştür. 
Bunun sebebi ise bu envanterin doğrudan eğitimcilere yönelik olarak uyarlanması ve 7’li likert 
kısmındaki zaman içeren ibarelerin öğretmenlerin tutumlarını yönlendirmeyen ve onlarda kaygı 
oluşturmayan ifadelerden oluşmasıdır. Gün, hafta, ay ve yıl gibi zaman dilimlerini içeren bu 
likert ölçek, soru kökü olumsuz olsa da  öğretmenlerin zaman zaman bunu yaşayabileceği ve 
bu olumsuz düşüncelere sahip olabileceği ile ilgili onların bilinçaltlarına “sen yine de her şeye 
rağmen iyi bir öğretmensin” mesajı verebilmektedir. Bu nedenle araştırma uygulama 
safhasında envantere öğretmenler tarafından samimi ve dürüst cevaplar verildiği görülmüştür. 
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Verilerin Toplanması 
Araştırma verilerini elde etme amacıyla kullanılan ölçeklerden olan “Mesleki 

Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nu Türkçeye uyarlayan Hacettepe Üniversitesi Sınıf 
Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Nuri Barış İNCE ile gerekli envanter uygulama izni için 
mail yoluyla iletişim kurulmuş olup kendisi tarafından verilen cevapta atıfta bulunmak ve 
kaynak göstermek şartıyla envanterin kullanılmasına izin verdiğini ifade etmiştir. Bununla ilgili 
mail ekran görüntüsü çalışmanın ekler kısmına eklenmiştir. 

Araştırmada kullanılan diğer bir ölçme aracı olan Öz-anlayış Ölçeğinin ise Türkçeye 
uyarlama çalışmaları, araştırmanın danışmanlığını yürüten Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ tarafından 
yapıldığı için envanter uygulama ile ilgili yazılı bir izin almaya gerek duyulmamıştır. 

Araştırmanın uygulanabilmesi için “ayse.meb.gov.tr” adresinden araştırma ile ilgili 
bilgiler doldurularak elde edilen ve sisteme kaydedilen dilekçe ve ekleri ile İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne başvurularak ilgili araştırmanın  
uygulama izni için Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla Hatay Valilinden izin alınması 
konusunda talepte bulunulmuştur. Yapılan resmi yazışmalar sonucunda ilgili izinler verilmiş 
olup tarafımıza gönderilmiştir. Verilen izin belgeleri ise ekler kısmına eklenmiştir. Bununla 
birlikte ilgili izinlerin alınmasından sonra araştırma verilerinin toplanması için hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Araştırma verileri 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Hatay İli Erzin, Dörtyol, Payas 
ve İskenderun İlçelerinde gören yapan öğretmenlerden elde edilmiştir. Tesadüfi küme  
örnekleme yöntemiyle seçilerek araştırmaya dahil edilen gönüllü 400 öğretmenden elde edilen 
ölçek verileri analiz edilerek araştırmanın veri kaynağı oluşturulmuştur. 

Araştırmacı tarafından katılımcılara, yapılan çalışmanın amacı, önemi ve ölçekler ile 
ilgili bilgiler verilerek gönüllülük esasına ve ölçeklere isim yazılmaması hususuna dikkat 
çekilmiştir. 
Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin analiz edilmesindeki ilk aşama geçerlik ve güvenilirliktir. Geçerlik ve 
Güvenilirlik testi daha önceden yapılmış olan Öz-anlayış Ölçeği ile Mesleki Tükenmişlik 
Envanteri’nin bu çalışmanın örneklemi olan 400 öğretmen katılımcı için uygun olup olmadığı 
SPSS Windows 22 Programından yararlanılarak analiz edilmiştir. “Yapılan analiz sonucunda 
geçerlik ve güvenilirlik (tüm alt boyutlar dahil) değeri (>.60) bulunarak bilimsel bir araştırma 
için güvenilir düzeyde” (Kalaycı, 2008) olduğu ve yapılan normallik testinde ise grupların 
normal dağıldığı görülmüştür. 

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Öz-anlayış düzeylerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirleyebilmek amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelâsyon 
Analizinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin Öz-anlayış ortalamaları ile Mesleki Tükenmişlik 
ortalamalarının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için “İndepented Samples T” testi uygulanmıştır. 
Öğretmenlerin Öz-anlayış ortalamaları ile Mesleki Tükenmişlik ortalamalarının yaş, hizmet 
yılı, okul türü değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek için “One Way Anova-Tek Yönlü Varyans Analizi” testi uygulanmıştır. Ayrıca grup 
puan ortalamaları arasındaki farkın ana sebebini belirleyebilmek için “Tukey” testi 
uygulanmıştır. 
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Bulgular 

Tablo 2: Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Cinsiyet Frekans Yüzde 
Erkek 148 37,0 
Kadın 252 63,0 
Medeni Durum  
Bekar 171 42,8 
Evli 229 57,2 
Yaş  
20-24 59 14,8 
25-29 112 28,0 
30-34 89 22,3 
35-39 62 15,4 
40 ve üzeri 78 19,5 
Okul Türü  
İlkokul 83 20,8 
Ortaokul 105 26,3 
Lise 85 21,3 
Diğer 127 31,6 
Hizmet Yılı  
1 yıldan az 56 14,0 
1-5 yıl 128 32,0 
6-10 yıl 100 25,0 
11-15 yıl 47 11,8 
16 yıl ve üzeri 69 17,2 
TOPLAM 400 100,0 

 
Tablo 2’de katılımcılara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Ankette 400 öğretmen katılımcı 

olarak yer almıştır. 
§ Katılımcıların 148’i (%37) erkek 252’si (%63) ise kadındır.  
§ Evli olan katılımcı sayısı 229 (% 57,2), bekar olan katılımcı sayısı ise 171 (% 42,8) dir. 
§ Bu katılımcıların 59’u (% 14,8) 20-24 yaş aralığında, 112’si (% 28) 25-29 yaş aralığında, 89’u 

(% 22,3) 30-34 yaş aralığında, 62’si (% 15,4) 35-39 yaş aralığında, 78’i (% 19,5) 40 yaş ve üzerindedir.  
§ İlkokulda görev yapan katılımcı sayısı 83 (% 20,8), ortaokulda görev yapan 105 (% 26,3), lisede 

görev yapan 85 (% 21,3), diğer kurumlarda görev yapan (Bağımsız Anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri) 
katılımcı sayısı ise 127 (% 31,6) dır. 

§ Hizmet yılı 1 yıldan az olan katılımcı sayısı 56 (% 14), 1-5 yıl arasında olan 128 (% 32), 6-10 yıl 
arasında olan 100 (% 25), 11-15 yıl arasında olan 47 (% 11,8), 16 yıl ve üzeri hizmet yılı olan katılımcı 
sayısı ise 69 (% 17,2) dir. 

Genel olarak bakıldığında ankete cevap veren katılımcıların yaklaşık yarısı 25-34 yaş 
aralığında yer alan veya hizmet yılı 5 yıldan az olan öğretmenlerden oluşmaktadır. 



 
 

 58 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Tablo 3: Çalışmada Kullanılan Ölçekler ve Alt Boyutları ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Gözlem 
Sayısı Ortalama Std. 

Sapma 
Çarpıklık Basıklık 

Öz-anlayış 400 3,4410 ,68270 -,249 -,237 
Mesleki Tükenmişlik 400 2,7313 ,69196 ,367 ,798 

Duygusal Tükenme 400 2,1089 1,38677 ,877 ,152 
Duyarsızlaşma 400 1,0455 1,18336 1,482 1,740 
Kişisel Başarı 400 4,4850 1,15691 -,927 ,718 

 

Tablo 3’de çalışmada kullanılan ölçekler ve alt boyutları ile ilgili tanımlayıcı 
istatistiklerine yer verilmiştir. Mesleki tükenmişlik alt ölçeklerinden kişisel başarının 
ortalaması en yüksek iken, duyarsızlaşmanın ortalaması en düşüktür. George ve Mallery 
(2010)’e göre; “Çarpıklık ve basıklık değerleri +2,0 ile -2,0 arasında” ve Fidell ve Tabachnick 
(2013)’e göre; “+1,5 ile -1,5 arasında olursa ölçeğin normal dağıldığını ve parametrik testlerin 
daha geçerli ve güvenilir sonuçlar vereceğini belirtmişlerdir”. Bu bağlamda hareketle 
araştırmada kullanılan ölçeklerin basıklık ve çarpıklık değerleri +2,0 ile -2,0 arasında olduğu 
için çalışmada parametrik testler olan One-way Anova varyans testi ve bağımsız iki grup T-
testi kullanılmıştır. 

Tablo 4: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Güvenirlikleri 

Boyutlar Madde 
Sayısı 

Cronbach’s 
Alpha 

Öz-anlayış 24 .603 
Mesleki Tükenmişlik 22 .737 

Duygusal Tükenme 9 .888 
Duyarsızlaşma 5 .791 
Kişisel Başarı 8 .835 

 
Tablo 4’te araştırmada kullanılan ölçeklerin ve alt boyutlarının güvenirlikleri 

gösterilmiştir. Bir ölçeğin geçerliliği ise o ölçeğin ölçmek istediği değişkeni ne derece 
ölçtüğüne ilişkindir. Geçerlilik testinin güvenilirlik testinde olduğu gibi dayandığı belli bir 
katsayı yoktur. Bu nedenle geçerlilik testi kuramsal analizlerle yapılmaktadır. Kalaycı 
(2008)’ya göre Cronbach Alpha değeri 0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. Tablo  
incelendiğinde araştırma örneklemine göre hesaplanan Öz-anlayış ölçeğinin Cronbach Alpha 
değeri “düşük güvenilir” düzeyde olsa da genel olarak bakıldığında tüm ölçeklerin “güvenilir” 
düzeyde (>.60) olması nedeniyle araştırmaya devam edilmesi hususunda aksi bir durum 
bulunmamaktadır. 
Tablo 5: Cinsiyet Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Ait t Testi Sonuçları 

Mesleki Tükenmişlik Alt 
Boyutları 

Gruplar 
(Cinsiyet) 

N X̄ Ss  t P 

Duygusal Tükenme Erkek 148 2,2613 1,43209  1,211 ,092 Kadın 252 2,0194 1,35435 
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Duyarsızlaşma Erkek 148 1,3757 1,29003  3,454 ,000 Kadın 252 ,8516 1,07208 

Kişisel Başarı Erkek 148 4,3328 1,11885  -2,322 ,044 Kadın 252 4,5744 1,17167 
p<.05 

Tablo 5’te araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre Mesleki Tükenmişlik boyut 
ortalamaları t-testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde Mesleki Tükenmişlik 
boyutlarından “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarı” ile cinsiyet arasında .05 düzeyinde (p< .05)  
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile 
duyarsızlaşma boyutu ortalaması erkeklerde daha yüksek iken kişisel başarı ortalaması ise 
kadınlarda daha yüksektir. Buna karşın  duygusal tükenme ile cinsiyet arasında .05 düzeyinde 
(p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H7 hipotezi kısmen kabul edilmektedir. 
H7= Cinsiyet değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Tablo 6: Cinsiyet Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Öz-anlayışlarına Ait t Testi Sonuçları 

 
Gruplar 

(Cinsiyet) 
N X̄ Ss t P 

Öz-anlayış Erkek 148 3,4000 ,65696 -0,545 ,361 Kadın 252 3,4651 ,70463 
p< .05 

Tablo 6’da katılımcıların cinsiyetlerine göre Öz-anlayışları t-testi ile karşılaştırılmıştır. 
Analiz sonuçları incelendiğinde Öz-anlayış ile cinsiyet arasında .05 düzeyinde (p>.05) 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile 
katılımcıların cinsiyetlerine göre Öz-anlayış düzeyleri değişmemektedir. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H2 hipotezi reddedilmektedir. 
H2= Cinsiyet değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 

 
 

Tablo 7: Medeni Durum Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Ait t Testi Sonuçları 

Mesleki Tükenmişlik Alt 
Boyutları 

Gruplar 
(Medeni 
Durum) 

N X̄ Ss t P 

Duygusal Tükenme Bekar 171 2,2703 1,53175 2,129 ,044 Evli 229 1,9884 1,25776 

Duyarsızlaşma Bekar 171 1,2246 1,29091 3,454 ,009 Evli 229 ,9118 1,07984 

Kişisel Başarı Bekar 171 4,4773 1,12342 -0,056 ,909 Evli 229 4,4907 1,18371 
p< .05 
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Tablo 7’de araştırmaya katılanların medeni durumlarına göre Mesleki Tükenmişlik 
boyut ortalamaları karşılaştırılmıştır. t-testi sonuçları incelendiğinde Mesleki Tükenmişlik 
boyutlarından “duygusal tükenme” ve “duyarsızlaşma” ile medeni durum arasında .05 
düzeyinde (p<.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Yani; 
bekarların evlilere göre duyarsızlaşma ve duygusal tükenme boyut ortalaması daha yüksektir. 
Ancak kişisel başarı ile medeni durum arasında .05 düzeyinde (p>.05) istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H9 hipotezi kısmen kabul edilmektedir. 
H9= Medeni durum değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Tablo 8: Medeni Durum Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Öz-anlayışlarına Ait t Testi Sonuçları 

 
Gruplar 
(Medeni 
Durum) 

N X̄      Ss t P 

Öz-anlayış 
Bekar 171 3,3433 ,70335 -1,876 ,014 
Evli 229 3,5140 ,66725 

p<.05 

Tablo 8’de araştırmaya katılan bireylerin medeni durumuna göre Öz-anlayışları 
karşılaştırılmıştır. T-testi sonuçlarına bakıldığında Öz-anlayış ile medeni durum arasında .05 
düzeyinde (p<.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Başka bir ifade 
ile evli katılımcıların bekar katılımcılara göre Öz-anlayış düzeyleri daha yüksektir. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H4 hipotezi kabul edilmektedir. 

H4= Medeni durum değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
 

 
 

 
 

Tablo 9: Yaş Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) ile Tukey HSD Testi Sonuçları 

Mesleki 
Tükenmişlik Alt 

Boyutları 

Gruplar 
(Yaş) N X̄ Ss F P 

Anlamlı 
Fark 

Duygusal Tükenme 
 
 
 

20-24 (a) 59 2,0113 1,43672 

1,120 ,168 - 

25-29 (b) 112 2,3492 1,45215 
30-34 (c) 89 1,9426 1,27019 
35-39 (d) 62 2,2168 1,34112 

40 ve üzeri 
(e) 78 1,9416 1,39317 

Duyarsızlaşma 20-24 (a) 59 1,1695 1,30242 2,765 ,011 b-c 
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 25-29 (b) 112 1,2839 1,29131 
30-34 (c) 89 ,7079 ,74349 
35-39 (d) 62 1,0935 1,10778 

40 ve üzeri 
(e) 78 ,9564 1,31708 

Kişisel Başarı 20-24 (a) 59 4,3581 1,30203 

1,595 ,094 - 

25-29 (b) 112 4,5033 1,04790 
30-34 (c) 89 4,4986 1,04421 
35-39 (d) 62 4,2238 1,28738 

40 ve üzeri 
(e) 78 4,7468 1,17433 

p<.05 
Tablo 9’da araştırmaya katılanların yaşlarına göre Mesleki Tükenmişlik alt boyut 

ortalamaları ANOVA testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde mesleki 
tükenmişlik boyutlarından “duyarsızlaşma” ile yaş arasında .05 düzeyinde (p<.05) istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile 25-29 yaş arasında yer 
alan katılımcıların 30-34 yaş arasında yer alan katılımcılara göre duyarsızlaşma boyut 
ortalaması daha yüksektir. Buna karşın “duygusal tükenme” ve “kişisel başarı” boyutları ile yaş 
arasında .05 düzeyinde (p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H8 hipotezi kısmen kabul edilmektedir. 
H8=  Yaş değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 

 
 

 
 

 
 

 

Tablo 10: Yaş Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Öz-anlayış Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) ile Tukey HSD Testi Sonuçları 

 Gruplar 
(Yaş) N X̄ Ss F 

    
P       Anlamlı 

                Fark 

Öz-anlayış 

20-24 59 3,3212 ,80869 

 1,205        ,080           - 

25-29 112 3,3313 ,66047 
30-34 89 3,5326 ,68627 
35-39 62 3,4944 ,63711 
40 ve 
üzeri 78 3,5423 ,64451 

p< .05 

Tablo 10’da araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşlarına göre öz anlayışları 
karşılaştırılmıştır. ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında Öz-anlayış ile yaş arasında .05 
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düzeyinde (p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir 
ifade ile katılımcıların yaşlarına göre Öz-anlayış düzeyleri değişmemektedir. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H3 hipotezi reddedilmektedir. 
H3= Yaş değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 

Tablo 11: Okul Türü Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Puanlarına İlişkin Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) ile Tukey HSD Testi Sonuçları 

Mesleki 
Tükenmişlik Alt 

Boyutları 

Gruplar 
(Okul Türü) N X̄ Ss F P 

Anlamlı 
Fark 

Duygusal Tükenme 
 

İlkokul (a) 83 2,0415 1,29213 

1,454 ,126 - Ortaokul (b) 105 2,3143 1,52624 
Lise (c) 85 2,2209 1,40059 

Diğer (d) 127 1,9081 1,29834 

Duyarsızlaşma 
 

İlkokul (a) 83 ,8193 1,13034 

3,035 ,024 a-b Ortaokul (b) 105 1,2800 1,20690 
Lise (c) 85 1,1624 1,21714 

Diğer (d) 127 ,9213 1,14397 

Kişisel Başarı 

İlkokul (a) 83 4,3840 1,30749 

0,985 ,291 - Ortaokul (b) 105 4,4274 1,09999 
Lise (c) 85 4,4118 1,19878 

Diğer (d) 127 4,6476 1,06269 
p< .05 

Tablo 11’de araştırmaya katılanların okul türüne göre mesleki tükenmişlik boyut 
ortalamaları karşılaştırılmıştır. ANOVA testi sonuçları incelendiğinde mesleki tükenmişlik 
boyutlarından “duyarsızlaşma” ile okul türü arasında .05 düzeyinde (p<.05) istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Yani; Ortaokulda görev yapan katılımcıların 
ilkokulda görev yapan katılımcılara göre duyarsızlaşma boyut ortalaması daha yüksektir. Buna 
karşın “duygusal tükenme” ve “kişisel başarı” boyutları ile okul türü arasında .05 düzeyinde 
(p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H10 hipotezi kısmen kabul edilmektedir. 
H10= Okul Türü değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Tablo 12: Okul Türü Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Öz-anlayış Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) ile Tukey HSD Testi Sonuçları 

 Gruplar 
(Okul Türü) N X̄ Ss F P Anlamlı 

Fark 

Öz-anlayış 

İlkokul 83 3,4651 ,74616 

0,410 ,380 - Ortaokul 105 3,3429 ,71298 
Lise 85 3,4576 ,63712 

Diğer 127 3,4953 ,65700 
p<.05 
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Tablo 12’de araştırmaya katılan öğretmenlerin okul türlerine göre Öz-anlayışları 
karşılaştırılmıştır. ANOVA testi sonuçları incelendiğinde Öz-anlayış ile okul türü arasında .05 
(p>.05) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
bağlamda okul türüne göre katılımcıların Öz-anlayış düzeyleri değişmemektedir.  

Analiz edilen bu bulgulara göre H5 hipotezi reddedilmektedir. 
H5= Okul türü değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 

Tablo 13: Hizmet Yılı Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Puanlarına İlişkin Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) ile Tukey HSD Testi Sonuçları 

Mesleki Tükenmişlik 
Alt Boyutları 

Gruplar 
(Yaş) N X̄ Ss F P 

Duygusal Tükenme 
 

1 yıldan az 56 2,0298 1,49994 

0,120 ,849 
1-5 yıl 128 2,1337 1,41321 
6-10 yıl  100 2,2211 1,32926 
11-15 yıl 47 1,9858 1,31277 

16 yıl ve üzeri  69 2,0483 1,39904 

Duyarsızlaşma 
 

1 yıldan az 56 1,1000 1,26836 

0,565 ,272 
1-5 yıl 128 1,1984 1,28062 
6-10 yıl  100 ,8640 ,87288 
11-15 yıl 47 1,0936 1,12663 

16 yıl ve üzeri  69 ,9478 1,33357 

Kişisel Başarı 

1 yıldan az 56 4,3460 1,28364 

0,232 ,575 
1-5 yıl 128 4,4746 1,08943 
6-10 yıl  100 4,4413 1,10489 
11-15 yıl 47 4,4867 1,19590 

16 yıl ve üzeri  69 4,6793 1,22558 
p<.05 

Tablo 13’de araştırmaya katılanların mesleki tecrübelerine (hizmet yılı-kıdem) göre 
Mesleki Tükenmişlik boyut ortalamaları ANOVA testi ile gösterilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde Mesleki Tükenmişlik alt boyutlarından “duyarsızlaşma”, “duygusal tükenme” 
ve “kişisel başarı” ile öğretmenlerin kıdemleri arasında .05 düzeyinde (p>.05) istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile öğretmenlerin 
tecrübelerine (hizmet yılı) göre Mesleki Tükenmişlikleri değişmemektedir. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H11 hipotezi reddedilmektedir. 
H11= Hizmet yılı değişkenine göre Mesleki Tükenmişlik anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Tablo 14: Hizmet Yılı Değişkeni Açısından Öğretmenlerin Öz-anlayış Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) ile Tukey HSD Testi Sonuçları 

 Gruplar 
(Hizmet Yılı) N X̄ Ss F P 

Öz-anlayış 
 

1 yıldan az 56 3,3688 ,75502 

0,327 ,421 1-5 yıl 128 3,3730 ,67756 
6-10 yıl 100 3,4840 ,66693 
11-15 yıl 47 3,5585 ,68201 
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16 yıl ve üzeri 69 3,4833 ,68097 
p<.05 

Tablo 14’te araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki tecrübelerine göre Öz- 
Anlayışları ANOVA testi ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde Öz-anlayış ile hizmet 
yılı (kıdem) arasında .05 düzeyinde (p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
anlaşılmaktadır. Yani; hizmet yılına (kıdem) göre katılımcıların Öz-anlayış düzeyleri 
değişmemektedir. 

Analiz edilen bu bulgulara göre H6 hipotezi reddedilmektedir. 
H6= Hizmet yılı değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 

Tablo 15: Öğretmenlerin Öz-anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki 

 Öz-anlayış Duygusal 
Tükenme 

Duyarsızlaşma Kişisel Başarı 

Öz-anlayış 1 -,344** -,391** ,463** 
**(p<.01) 

Tablo 15’te Mesleki Tükenmişlik ile Öz-anlayış arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon 
analizine yer verilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde tükenmişlik alt boyutlarından 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile Öz-anlayış arasında negatif ve .01 düzeyinde (p<.01) 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile öğretmenlerin 
duygusal tükenmeleri ve duyarsızlaşmaları arttıkça Öz-anlayışları azalmaktadır. Buna karşın 
tükenmişlik alt boyutu olan kişisel başarı ile öz anlayış arasında pozitif ve (p<.01) olduğu için 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Başka bir ifade ile kişisel başarıları arttıkça Öz-
anlayışları da artmaktadır.  

Analiz edilen bu bulgulara göre H1 hipotezi kabul edilmektedir. 

H1=  Öz-anlayış ile Mesleki Tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
 

 
 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu bölümde öğretmenlerin Öz-anlayış düzeyleri, tükenmişlik düzeyleri ve her ikisi 

arasındaki ilişkinin yaş, cinsiyet, medeni durum, okul türü ve hizmet yılı değişkenlerine göre 
anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik tartışma ve değerlendirmelere yer 
verilecektir. 

 
Genel Değerlendirme ve Tartışma 

Bu bölümde öğretmenlerin Öz-anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri arasındaki ilişki 
incelenerek bu ilişkinin hangi değişkenler açısından anlamlı olarak farklılaştığına dair bulgular 
tartışılmıştır. Bununla birlikte ilgili sonuçlarla ilgili literatürden örnek çalışmalara da yer 
verilecektir. 
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3) Öğretmenlerin Öz-anlayış düzeylerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı 
ve okul türü değişkenleri bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine dair 
tartışma ve yorum 

Öğretmenlerin Öz-anlayış düzeyleri; yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı ve okul 
türü değişkenleri açısından incelenmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre; Öz-
anlayış ile cinsiyet, yaş, okul türü ve hizmet yılı değişkenleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olmadığı, medeni durum ile Öz-anlayış arasında ise istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada yer alan “Öz-anlayış ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır” 
bulgusu, Bayrakdaroğlu (2014), Öztürk (2017), Bolat (2013), Özyeşil (2011), Çetin (2017), 
Dilmaç ve arkadaşları (2009) ve Yılmaz (2009) tarafından yapılan araştırmalardaki “Öz-anlayış 
ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır” bulgusu ile paralellik göstermektedir. 
Ancak Neff (2003b) tarafından yapılan araştırmada ise “Erkeklerin kadınlara göre Öz-anlayış 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür”. Bu nedenle Öz-anlayış düzeylerini cinsiyet 
açısından inceleyen araştırmaların arttırılmasında yarar vardır. 

Çalışmada yer alan “Evli öğretmenlerin bekar öğretmenlere göre öz anlayış düzeyleri 
daha yüksektir” bulgusu, Peker (2017) tarafından yapılan çalışmadaki “Medeni durum ile Öz-
anlayış arasında anlamlı farklılığın olduğu ve evlilerin bekarlara göre daha yüksek Öz-anlayış 
düzeyine sahip olduğu” bulgusu ile paralellik göstermektedir. Buna karşın Öztürk (2017) 
tarafından yapılan araştırmada ise öğretmenlerin Öz-anlayış düzeylerinin medeni durum 
değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öz-anlayış düzeyi genel 
olarak üniversite öğrencileri örnekleminde incelendiği için Öz-anlayışı ile medeni durum 
arasındaki ilişkiyi karşılaştıracak çok fazla çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle Öz-anlayışı 
medeni durum açısından inceleyen araştırmaların arttırılmasında yarar vardır. Yapılan 
analizdeki istatistiksel olarak görülen anlamlı farklılık; evli öğretmenlerin bekar öğretmenlere 
göre Öz-anlayış düzeylerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Evlilik birliğinin 
getirdiği sevgi, saygı ve destek olma anlayışı bu sonuca etki eden en önemli faktörler arasında 
yer almaktadır. Çünkü; bireylerin kendileri ve hayatları ile stres yaratan iş ortamlarına dair 
olumlu veya olumsuz duygu ve düşünceleri ifade edebilecekleri birisinin varlığı, aynı ortamı 
paylaşarak birbirlerine destek olmaları, onların olumsuz duygularını içine atmayarak stres 
tepkileri ile başa çıkabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte evliliğin toplum 
tarafından bireylere yüklenen bir yaşam görevi olarak algılanmasının bekar bireyler üzerinde 
baskı yaratan bir unsur olduğu düşünülmektedir. Evlenen bireylerde ise tercih edilme ve 
beğenilme kaygılarının sebep olduğu baskı unsurunun bekarlara nazaran evlilerde daha az 
olacağı düşünülmektedir. Bu nedenlerle evli öğretmenlerin bekar öğretmenlere göre Öz-anlayış 
düzeylerinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmada yer alan “Yaş ile Öz-anlayış arasında anlamlı farklılaşma yoktur” bulgusu, 
Öztürk (2017) tarafından yapılan çalışmadaki “Yaş ile Öz-anlayış arasında anlamlı farklılık 
bulunamamıştır” bulgusu ile paralellik göstermektedir. Buna rağmen Bluth ve diğerleri (2017) 
tarafından ergenler arasında yapılan araştırmada ise yaşı büyük olan kızların küçük olan kızlara 
göre Öz-anlayış düzeylerinin anlamlı olarak farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu nedenle 
yaş ile ilgili öğretmenlerin Öz-anlayış düzeylerinin incelendiği araştırmaların arttırılmasında 
yarar vardır. 

Çalışmada yer alan “Hizmet yılı ile Öz-anlayış arasında anlamlı farklılaşma yoktur” 
bulgusu, Öztürk (2017) tarafından yapılan çalışmadaki “Hizmet yılı ile Öz-anlayış arasında 
anlamlı farklılık bulunamamıştır“ bulgusu ile paralellik göstermektedir. Ancak hizmet yılı ile 
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ilgili öğretmenlerin Öz-anlayış düzeylerinin incelendiği araştırmaların arttırılmasında yarar 
görülmektedir. 

Çalışmada; okul türü ile Öz-anlayış arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu 
araştırma sonucu ile karşılaştırılacak herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu 
sonuç öğretmenlerin Öz-anlayışı ile ilgili literatür yazını açısından önem arz etmektedir. 
Bununla birlikte öğretmenlerin Öz-anlayış düzeylerinin okul türü değişkeni açısından 
incelendiği araştırmalarının arttırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı 
ve okul türü değişkenleri bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine dair 
tartışma ve yorum 

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı ve okul 
türü değişkenleri açısından incelenmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre 
tükenmişlik ile hizmet yılı (kıdem) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı, 
yaş, cinsiyet, medeni durum ve okul türü değişkenleri ile tükenmişlik arasında ise istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada yer alan “Mesleki Tükenmişlik ile hizmet yılı arasında anlamlı farklılık 
yoktur” bulgusu, Kaymaz (2015), Acun (2010), Erkul ve Dalgıç (2014), Özgül ve Atan (2016) 
tarafından yapılan araştırmalardaki “Hizmet yılı ile tükenmişlik alt boyutları arasında anlamlı 
farklılık bulunamamıştır” bulgusu ile paralellik göstermektedir. Bu analiz bulgusunun; 
Örneklemin yaklaşık 3’te 2’sinin kadın olması ve kadınlarda kişisel başarı düzeyinin yüksek 
olması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Tetik (2016) tarafından Din Kültürü 
öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin incelendiği araştırmada ise tükenmişliğin hizmet yılı 
açısından farklılaştığı tespit edilerek çalışmaya aksi sonuçlar bulunmuştur. Bu nedenle yaş 
değişkeninin kullanıldığı öğretmen tükenmişlik çalışmalarının arttırılmasında fayda 
görülmektedir. 

Çalışmada yer alan “Bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre duyarsızlaşma ve 
duygusal tükenme düzeyleri daha yüksektir” bulgusu, Tunaboylu (2015) ve Koralay (2014) 
tarafından yapılan araştırmadaki “Medeni durum ile tükenmişlik arasında anlamlı farklılaşma 
bulunmaktadır” bulgusu ile paralellik göstermektedir. Bununla birlikte Sezgin ve Kılınç (2012), 
Şanlı ve Tan (2017), Girgin (2011) tarafından yapılan araştırmada da; bekarların evlilere göre 
duyarsızlaşma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tükenmişlik alt boyutlarından 
“duygusal tükenme” ve “duyarsızlaşma” ile medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olduğu bulgusundaki farklılık; bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre 
duyarsızlaşma ve duygusal tükenme boyut ortalamalarının daha yüksek olduğu şeklinde 
yorumlanmaktadır. Evlilerin özellikle kendileri ve iş yaşamları ile ilgili yaşadığı sorunları 
paylaşabilecekleri, duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri birilerinin evde yer alması 
tükenmelerine bir nebze de olsa engel olarak duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerini 
azaltmaktadır. Bununla birlikte evli bireylerin bekar bireylere göre genel olarak düzenli bir 
yaşama sahip olduğu da düşünülmektedir. Bekar öğretmenler ise bireyselleşmeye ihtiyaç 
duydukları için genellikle yalnız kalmaktadırlar. Bu nedenle evde her zaman iletişim kurarak 
duygularını aktarabilecekleri birileri olmadığı için bunun eksikliğini hissetmekte ve duygusal 
olarak tükenerek duyarsızlaşma yaşamaktadırlar. Bununla birlikte “Evli öğretmenler arasında 
özellikle çocuk sahibi olanların öğrencilerle empatik iletişim kurma konusunda özellikle daha 
başarılı olduğu düşünülmekte ve bunun da tükenmişliği azaltma da bir etken olduğu 
öngörülmektedir” (Tümkaya, 2005, s.561). Ayrıca çocuğu olan evli kadın öğretmenlerin de 
annelik içgüdüsüyle birlikte çocuklara yönelik daha sevecen yaklaştıkları düşünülmektedir. 
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Çalışmada yer alan “Duyarsızlaşma boyut ortalaması kadın öğretmenlere göre erkek 
öğretmenlerde daha yüksektir” bulgusu, Girgin (1995), Toprak (2017), Sezgin ve Kılınç (2012), 
Cingöz (2018), Uçar Çelebi (2018) tarafından yapılan araştırmalardaki “Duyarsızlaşma düzeyi 
kadınlara göre erkeklerde daha yüksektir” bulgusu ile paralellik göstermektedir. Bununla 
birlikte literatürde öğretmenlerle ilgili yapılan araştırmalarda kadınların kişisel başarı 
düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna rastlanılmamış olup yalnızca, Taycan ve Taycan ile 
Çelik (2013) tarafından hekimler arasında yapılan araştırmada cinsiyet ile tükenmişlik alt 
boyutları arasında anlamlı farklılık bulunarak kadınlarda kişisel başarı düzeyinin erkeklere 
oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu araştırma sonucu ise çalışmada yer alan “Kişisel 
başarı düzeyi kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir” bulgusunu desteklemektedir. Kadın 
öğretmenlerde kişisel başarı ortalamasının daha fazla olması, toplumun kadınlara atfettiği ev 
işleri ve çocuk bakımı görevleri dışında kadınların iş hayatıyla birlikte durgunluktan üretime 
geçmeleri ve öz-yeterlilikleri ile ilgili daha olumlu inançlara sahip olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte ev ve çocuk bakımı dışında iş yaşamında da başarıya 
ulaşan kadınların takdir edilme ihtiyaçlarının oluşması ve bu ihtiyacın pekiştirilmesi ile birlikte 
kadınların çalışma motivasyonlarının ve kişisel başarıları ile ilgili olumlu düşüncelerinin 
artmasına sebep olabilmektedir. Erkek öğretmenlerde duyarsızlaşmanın daha fazla olmasının 
sebebi ise yaşamın verdiği zorluklar, stresli iş hayatı ve kendileri ile ilgili duygu ve düşünceleri 
kadınlara göre daha az paylaşmaları ve toplumun onlara atfettiği “erkek adam ağlamaz” 
mit’inin sebep olduğu bastırılmış duygulardan kaynaklanmaktadır. 

Çalışmada yer alan “25-29 yaş aralığındaki öğretmenlerin duyarsızlaşma boyut 
ortalaması 30-34 yaş aralığındaki öğretmenlere göre daha yüksektir” bulgusu, ”Tetik (2016), 
Seferoğlu, Yıldız ve Yücel (2014) tarafından yapılan araştırmalardaki “Yaş ile tükenmişlik alt 
boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur” bulgusu ile paralellik göstermektedir. 25-29 
yaş aralığındaki bireyler daha çok beğenilme, evlilik ve sosyalleşme vb. ile ilgili kaygılar 
içerisinde oldukları için daha çok olumsuz duygu ve düşünceler içerisine girebilmektedir. 
Yaşanan bu problemlerle birlikte bireyler duygusal olarak tükenmekte ve gerekli desteği aile 
ve çevresinden görmediği takdirde ise başta mesleği olmak üzere ailesine, öğrencilerine ve 
diğer çevresine karşı duyarsızlaşmaktadır. “Ericson’un da Psikososyal Gelişim Kuramında 
(üretkenliğe karşı durağanlaşma) bahsettiği gibi 30 yaşından sonra bireyler meslekleri ile ilgili 
birşeyler üretme ve mesleki olarak takdir kazanma çabası” (Gürses ve Kılavuz, 2011, s.158) 
içerisindedirler. Bu nedenle genel olarak hem evli hem de kemikleşmiş arkadaşlık kitlelerine 
sahip oldukları için beğenilme, evlilik ve sosyalleşme kaygıları kalmamıştır. Bu bağlamda 30-
34 yaş aralığındaki bireyler de meslekleri ile ilgili kişisel başarı gösterme çabası içerisinde 
oldukları için olumsuz duygularını tolere edebilmelerine olanak sağlayarak duyarsızlaşma 
düzeylerini azaltabilmektedirler. Bu nedenle 30-34 yaş aralığındaki öğretmenlerin 
duyarsızlaşma düzeylerinin 25-29 yaş aralığındaki öğretmenlere göre daha az olmasının kabul 
edilebilir bir durum olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmada yer alan “Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin ilkokulda görev yapan 
öğretmenlere göre duyarsızlaşma boyut ortalaması daha yüksektir” bulgusu, Uçar Çelebi 
(2018), Dağlı ve Gündüz (2008) tarafından yapılan araştırmalardaki “ Okul türü ile tükenmişlik 
alt boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur” bulgusu ile paralellik göstermektedir. Bu 
durum bir çocuğun kişiliğinin temelinin okul öncesi döneme  (0-6 yaş), eğitiminin ise ortaokul 
dönemine kadar atılması nedeniyle ortaokul öğretmenlerinin çocukları yönlendirme ve onlarda 
farklılık yaratabilme olanaklarının azalarak yalnızca öğretime odaklanması, ortaokul 
dönemindeki çocukların ergenliğin en çetin geçen döneminde yer alması ve hormonların 
etkisiyle birlikte derste dikkat sürelerinin azalması ve davranış problemlerinin sıklıkla 
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görülmesi ile dikkat çekme isteklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte 
liselere geçiş sisteminin sürekli değişerek ortaokulda okuyan öğrencilerin bir yarış içine 
sokulmalarının, öğretmenlerin başarılarının öğrencilerin deneme sınavlarındaki netlerine göre 
endekslenmesinin de ilgili duyarsızlaşmanın sebepleri arasında yer aldığı düşünülmektedir. 

4) Öğretmenlerin Öz-anlayışları ile Mesleki Tükenmişlikleri arasındaki ilişkiye 
dair tartışma ve yorum 

Analiz sonuçları incelendiğinde tükenmişlik alt boyutlarından duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma ile Öz-anlayış arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 
anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile öğretmenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 
düzeyleri arttıkça Öz-anlayışları azalmaktadır. Buna karşın tükenmişlik alt boyutu olan kişisel 
başarı ile Öz-anlayış arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Başka bir 
ifade ile kişisel başarı düzeyleri arttıkça Öz-anlayışları da artmaktadır. Duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma arttıkça Öz-anlayış azalmaktadır. Çünkü; duygusal olarak tükenme sonucunda 
meydana gelen duyarsızlaşma ile birlikte bireyler artık duygularını yitirerek kişilerle ve 
olaylarla ilgili empati yeteneklerini kaybetmektedirler. Bununla birlikte benlik saygıları azalan 
bu bireyler yaşam enerjilerini kaybederek ana odaklanamamakta ve geçmişle yaşamaya devam 
etmektedir. Bu nedenlerle bireylerin Öz-anlayışları azalabilmektedir. Kişisel başarı düzeyi 
arttıkça Öz-anlayış düzeyi de artmaktadır. Çünkü; Kişisel başarı düzeyi, bireyin bir nevi kendini 
başarılı addedmesi, hem kendini hem de işindeki yeterliliğini olumlu olarak değerlendirmesidir. 
Kendini ve yeterliliklerini olumlu olarak algılayan birey, kendisi veya mesleğiyle ilgili yaşadığı 
sorunlarda kendisine karşı daha şefkatli davranır. Bireyin kendisine şefkat göstermesi ve 
acımasızca davranmayarak zorlu yaşantılar sonucunda kendine zaman tanıması, olumlu benlik 
anlayışıyla doğrudan ilgilidir. Olumlu benlik anlayışına sahip olan bu bireyler, yeterliliklerinin 
farkında olup hataları karşısında çözüm yolu arayarak her zorlantıda savunma mekanizmalarını 
kullanmazlar. Kendilerine karşı gösterdikleri bu hoşgörülü tutum, kendilerine ve yaşama olan 
sevgilerinden kaynaklanmaktadır. Ama bu sevgi asla egoizm veya narsisizmle 
karıştırılmamalıdır. Bu bağlamda kişisel başarının Öz-anlayışla pozitif ve anlamlı bir ilişki 
içerisinde olmasına, örneklemin yaklaşık 3’te 2’sinin kadın olması ve kadın katılımcılarda 
kişisel başarı düzeyinin daha yüksek olmasının pozitif etki ettiği düşünülmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma düzeylerinin Öz-anlayışı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı, kişisel başarı 
düzeylerinin ise Öz-anlayışı pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilediği görülmüştür. 

Bununla birlikte ise şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Duyarsızlaşma boyutu ortalaması erkek öğretmenlerde kadın öğretmenlere göre daha 
yüksektir. 

• Kişisel başarı boyut ortalaması kadın öğretmenlerde erkek öğretmenlere göre daha 
yüksektir.  

• 25-29 yaş aralığındaki öğretmenlerin duyarsızlaşma boyut ortalaması 30-34 yaş 
aralığındaki öğretmenlere göre daha yüksektir.  

• Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin ilkokulda görev yapan öğretmenlere göre 
duyarsızlaşma boyut ortalaması daha yüksektir. 

• Bekar öğretmenlerin evli öğretmenlere göre duyarsızlaşma ve duygusal tükenme 
boyut ortalaması daha yüksektir. 
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• Evli öğretmenlerin bekar öğretmenlere göre öz anlayış düzeyleri daha yüksektir. 

Bu sonuçlara göre araştırmanın kabul edilen ve reddedilen hipotezleri ise şunlardır: 
Kabul Edilen Hipotezler: 

H1=  Öz-anlayış ile mesleki tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H4=  Medeni durum değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H7=  Cinsiyet değişkenine göre mesleki tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
H8=  Yaş değişkenine göre mesleki tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
H9= Medeni durum değişkenine göre mesleki tükenmişlik anlamlı farklılık 

göstermektedir. 
H10= Okul Türü değişkenine göre mesleki tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
Red Edilen Hipotezler: 
H2=   Cinsiyet değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H3=   Yaş değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H5=   Okul türü değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H6=   Hizmet yılı değişkenine göre Öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. 
H11= Hizmet yılı değişkenine göre mesleki tükenmişlik anlamlı farklılık göstermektedir. 
 
Öneriler: 
Araştırma bulgularına yönelik olarak öğretmenlerin duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşmalarının azalarak kişisel başarılarının artması ve farklı çalışmaların yapılabilmesi 
adına bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Bu öneriler ise şunlardır: 
§ Çatışma ve Problem Çözme ile Stres Yönetimi eğitimleri başta olmak üzere branşları ile ilgili 

hizmetiçi eğitimlere katılarak alanları ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip etmelidirler. 
§ Kendisi veya işi ile ilgili (öğrenci, veli, idareci ve okul vb.) kişisel beklentilerini azaltmaya 

çalışmalıdırlar. 
 
§ Stres tepkileri ile başa çıkabilmek için gevşeme egzersiz ve teknikleri öğrenilmeli ve her gün 

düzenli olarak uygulanmalıdır. 
§ Öğretmenlerin stres ile tükenmişlik yaşadıklarında arayarak yardım isteyebileceği farklı 

uzmanlardan oluşan bir bilgilendirme ve destek hattı kurulabilir. 
§ Öğretmenlerimizin Öz-anlayış düzeylerini daha spesifik ölçebilecek ölçekler geliştirilebilir. 
§ Öğretmenlerimizin tükenmişliğini ölçek amacıyla İnce ve Barış’ın (2015) Türkçeye uyarladığı 

ve diğer tükenmişlik envanterlerine göre daha spesifik olan Mesleki Tükenmişlik Envanteri- Eğitimci 
Formu kullanılabilir. 

 
§ Yapılan literatür araştırmasında Öz-anlayışla ilgili araştırmalarda örneklem olarak genellikle 

üniversite öğrencilerinin seçildiği görülmüştür. Buna üniversite öğrencilerine ölçek uygulamanın farklı 
etkenler sebebiyle daha kolay olmasının etki ettiği düşünülmektedir.  Bu bağlamda Öz-anlayışla ilgili 
araştırmalar artırılarak daha farklı örneklem gruplarının seçilmesine ve öğretmenlerin Öz-anlayış 
düzeyleri ile ilgili farklı spesifik çalışmaların yapılmasına gayret gösterilmelidir. 

Yapılan önerilerin uygulanması konusunda azami gayret gösterilmesi ve öğretmenlerin 
kitlesel etkisi göz önünde bulundurularak hak ettikleri değerin onlara verilmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda önerilerin uygulanması önem arz etmektedir. Önerilerin uygulanması ile birlikte 
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öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin azalacağı ve buna bağlı olarak da Öz-anlayış 
düzeylerinin artacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

 
Öç yani diğer adıyla intikam olarak bilinen kavram bireyin, haksız yere yaşadığı davranışlar sonucunda 

bireyin duygularından ortaya çıkan bireysel bir tepkidir. Öç kelimesi TDK tarafından, “Kötü bir davranış veya 
sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam” olarak tanımlanmıştır. İntikam konusunda 
dikkate alınması gereken en önemli düşüncenin adaleti sağlamaya yönelik olmasına rağmen bu adaletin kişisel 
olmasıdır. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin intikam eğilimlerinin cinsiyet, medeni durum, okul türü (kamu- 
özel okul), eğitim durumu, çalıştığı okul türü (ilkokul, ortaokul, lise), yaş, branş değişkenlerine göre incelemektir. 
Araştırmanın çalışma grubunu kamu ve özel okullarda çalışmakta olan 568 öğretmen oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplamak amacıyla Stuckkless ve Goranson (1992) tarafından geliştirilen Satıcı, Can ve Akın 
(2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İntikam Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin 
intikam eğilimleri cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşma gösterirken, öğretmenlerin intikam 
eğilimleri medeni durum, okul türü (kamu- özel okul), eğitim durumu, çalıştığı okul türü (ilkokul, ortaokul, lise), 
yaş, branş değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: intikam eğilimi, öğretmen, çalıştığı kurum türü, okul türü 

 

 

INVESTIGATION OF TEACHERS' REVENGE TENDENCIES 
ACCORDING TO SOME VARIABLES 

 

ABSTRACT 

 

 Vengeance, also known as revenge, is an individual response that arises from the feelings of an individual 
as a result of unjust behaviors. The word vengeance was defined by TDK as “bad behavior or desire to respond 
with evil to punish the word and work, revenge”. The most important thought to be considered in revenge is to 
provide justice, although it is personal. The aim of this study was to examine the teachers' revenge tendencies 
according to gender, marital status, type of school (public-private school), educational status, type of school 
(primary, secondary, high school), age and branch variables. The study group consists of 568 teachers working 
in public and private schools. In order to collect data, the Revenge Scale, which was developed by Stuckless and 
Goranson (1992), was adapted to Turkish by Satıcı, Can and Akın (2015) and this scale used. While the results of 
the research showed that teachers 'revenge tendencies differed significantly according to gender variables, 
teachers' revenge tendencies showed a significant difference according to marital status, school type (public-
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private school), educational status, school type (primary school, middle school, high school), age and branch 
variables does not differ in the way. 

 

Keywords: revenge tendency, teacher, type of institution, school type 

 

 

Giriş 
Eğitim kurumlarının en önemli yapıtaşı olan öğretmenler sürekli kendilerini yenilemeli 

ve güncel tutmalıdır. Bu yenilenme ve değişimin okul yönetiminden başlaması ve 
öğretmenlerle işbirliği içinde yürütülmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunun için eğitim 
kurumlarında iletişim kanalların çok yönlü ve sürekli açık halde olması gerekmektedir. Fakat 
bireyler arası farklılıklar ve düşünce uyumsuzlukları örgütlerde birtakım iş karşıtı ve üretkenlik 
dışı davranışlara dönüşebilmektedir. Bunun altında yatan faktörlerden biriside örgütlerde 
bireylerin maruz kaldığı ya da maruz bıraktığı intikam eğilimidir. Yapılan literatür taraması da 
bu düşünceleri destekler niteliktedir. Öğretmenlerin ve yöneticilerin birer eğitim örgütü olan 
okullarda örgüte aykırı,bağlılığı ve işleyişi bozan üretkenlik karşıtı (mobbing, hırsızlık, taciz 
vb.) tavırlar sergilediği görülmektedir (Doğruöz ve Özdemir, 2018). Öç alımı literatüre 
bakıldığın da “intikam” olarak da yer aldığı görülmektedir. Doğuştan her bireyin sahip olduğu 
intikam duygusu, Türkçe Sözlükte (2011), “Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için 
kötülükle karşılık verme isteği ve işi, öç” olarak tanımlanmıştır. Şener’ göre (2013) örgütsel 
intikam, bireyin örgüt içi yaşanan çatışmalar ve gizlenen duygular sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Bu duyguların destekleyici kaynağını ise, öfke ve düşmanlık beslemektedir (Akın, 
Özdevecioğlu ve Ünlü, 2012). Tanımdan yola çıkarak intikam eğiliminin olumsuz bir şey 
olduğu apaçık görülmektedir. Bireyler yaşam boyunca karşılaştıkları zorluklar ve güzellikler 
karşısında çeşitli duygular yaşayabilmektedirler. Duyguları iyi ve kötü olarak sınıflandırırsak 
“intikam”ın kötü bir duygu olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlık tarihinde intikam, kuşku 
uyandırıcı, güven sarsıcı ve korkutucu bir duygu olarak kötülük sıradüzeninde en üst 
basamaklarda yer almıştır (Adugit, 2008). Esasında intikam, adaletsiz işleyişe ya da algılanan 
adaletsizliğe gösterilen kişisel tepkidir. Asıl amaç failin hak ettiği gerçek durumu ortaya 
çıkarmak için gerekirse kötü kişilerle bile iş birliği yaparak, haksız yoldan elde ettiklerini bireye 
ödetme çabasıdır (Gollwitzer ve Denzler, 2009). Ek olarak bireyi, intikam eğilimine birçok 
durum itebilmektedir. Aynı zamanda intikam, bireyin doğasında yer alan bir duygu olmasına 
rağmen, psikolojik olarak insan zihninde kabalık, uyumsuzluk, zarar verme, her türlü kötülüğü 
yapabilme gibi olumsuz düşünceleri canlandırmaktadır. İntikam konusunda dikkate alınması 
gereken en önemli düşüncenin adaleti sağlamaya yönelik olmasına rağmen bu adalet kişiseldir 
(Koç Keskin, 2011). 

Şener (2013; 2015) ve Beaumont (2009) intikam kavramına ilişkin tanımları üç şekilde 
sunmaktadır: 

1) Hesaplaşma isteği 

2) Yaşanılan sıkıntı ve zorlukları yaşatmak adına “misilleme, yaralama ve aşağılama” 
3) Utanç duygusunu gurura dönüştürme isteği  
Tüm bu bilgiler ışığından yola çıkarak örgüt içi yaşanan intikam eğilimi nedenleri arasında 

üretkenlik karşıtı iş davranışlarının yer aldığını bilinmektedir. Eğitim örgütlerinde yaşanan 
intikam eğilimlerinin nedenleri arasında ise okulun paydaşlarından biri olan öğretmenlerin 
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sürekli diğer paydaşlarla işbirliği ve iletişimde olması bazen intikam eğilimini yaşamalarına 
neden olabileceği söylenmektedir (Nayir, 2016). Bu yüzden öğretmenlerin kişisel demografik 
farklılıklarının intikam eğilimlerini etkileyebileceği düşünülmektedir. Yapılan literatür 
taramasında benzer çalışmalara görülse de demografik değişkenlerin çeşitliliği kısıtlı kaldığı 
belirlenmiştir. Bu yüzden yapılan araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin intikam eğilimlerinin bazı değişkenlere göre 
etkisini araştırmaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

1. Öğretmenlerin intikam eğilimleri ile cinsiyet, medeni durum, okul türü (kamu- özel 
okul), eğitim durumu, çalıştığı okul türü (ilkokul, ortaokul, lise), yaş, branşları arasında anlamlı 
ilişki var mıdır? 

 
Yöntem 

Araştırma mevcut durumun ortaya konulmasını sağlayan tarama modellerinden, 
ilişkisel tarama modeli uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni 
intikam eğilimi, bağımsız değişkeni ise cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, çalıştıkları 
kurum türleri (ilkokul, ortaokul, lise), özel – kamu okul türleri, yaşları, branşları ve öğrenim 
durumları oluşturmaktadır. 

 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Konya ilinde görev 

yapmakta olan 560  ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri oluşturmaktadır.  
 

Veri Toplama Araçları 

Öğretmenlerin intikam eğilimlerini ölçmek amacıyla kullanılan intikam ölçeği, 
Stuckkless ve Goranson (1992) tarafından geliştirilen, Satıcı, Can ve Akın (2015) tarafından 
Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Aynı	 zamanda	 ölçek	 tek	 boyuttan	 oluşmuş	 ve	 ölçekte	 alınabilecek	 olası	
minimum-	maksimum	puanlar	20-140	arasındadır.	Ölçekte yer alan 1, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 17, 18 ve 20. 
maddeler ters puanlandıktan sonra tüm maddelerin puanları toplanarak bir intikam puanı elde 
edilmektedir. Ölçeğin yapı geçerliği için hem açımlayıcı faktör analizi hem de doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. İntikam Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91 ve 28 gün 
arayla gerçekleştirilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur.  
Verilerin analizi  

Toplanan veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği tespit etmek amacıyla mod, 
medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmış sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 1 
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Normallik Testi Değerleri 
 

 
 

Yukarıdaki değerler incelendiğinde ölçek puanlarının ve alt boyut puanlarının aritmetik 
ortalamaları, medyanları ve modları birbirine yakındır. Aritmetik ortalama, mod ve medyanın 
eşit ya da yakın olması çarpıklık katsayısının ±1 sınırları içinde 0’a yakın olması, normal 
dağılımın varlığına kanıt olarak değerlendirilmektedir (Tabachnick & Fidel, 1996; McKillup, 
2012 akt. Demir, Saatçioğlu ve İmrol, 2016). Büyüköztürk (2011)’e göre çarpıklık katsayısı ±1 
sınırları içinde kalıyorsa puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde 
yorumlanabileceği söylenebilir. Ayrıca ortalama, ortanca ve mod değerinin birbirine 
yaklaşmasının normal dağılımdan aşırı uzaklaşmadığının göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Tüm bu açıklamalara dayalı olarak, değişkenlerin yukarıdaki tabloda belirtilen aritmetik 
ortalama, ortanca, tepe değer ve çarpıklık katsayılarına bakıldığında araştırma verilerinin 
normal dağılım gösterdiği düşünülebilir. Bu yüzden verilerin analizinde parametrik testler 
uygulanacaktır. 

Çalışmada toplanan veriler analiz edilirken öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni 
durumları, kamu ve özel okul türleri ve eğitim durumları değişkenlerine göre intikam puan 
ortalamalarının farklılaşması bağımsız t testi ile sınanmıştır. Öğretmenlerin çalıştığı kurum 
türü, yaş ve branş değişkenlerine göre intikam puan ortalamasında farkın önem kontrolü 
varyans analizi ile farklılıkların kaynağını bulmak için ise Tukey testi kullanılmıştır. 

 
Bulgular 

Yapılan analizler sonrasında aşağıdaki bulgulara yer verilmiştir. 
 

Tablo 16  

Cinsiyet Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin İntikam Eğilimleri Puanları Arasındaki t Testi 

Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

 Cinsiyet N   Ss t p 

İntikam 
Kadın 308 52,41 17,80 

-4,510 0,000 Erkek 244 59,61 19,59 

 
Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre intikam puan ortalamaları anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır. Erkek öğretmenlerin intikam puan ortalaması kadınlarınkinden anlamlı bir 
şekilde daha yüksektir. 
 

X

 Aritmetik 
ortalama 

Medyan Mod Çarpıklık Basıklık 

İntikam 55,56 54,00 56,00 0,433 -0,139 
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Tablo 17  

Medeni Durum Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin İntikam Eğilimleri Puanları Arasındaki t 

Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

 
Medeni  
Durum 

N   Ss t p 

İntikam 
Evli 449 55,34 18,81 

-0,647 0,518 Bekar 103 56,68 19,52 

 
Öğretmenlerin medeni durum değişkenlerine göre intikam eğilimleri puan ortalamaları 

anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

 
Tablo 18  

Okul Türü Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin İntikam Eğilimleri Puanları Arasındaki t Testi 

Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

 Kamu ve 
Özel Okul N   Ss t p 

İntikam 
  Özel 177 55,37 18,96 

-0,161 0,872   Kamu 376 55,65 18,95 

 
Öğretmenlerin okul türü değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. 
 

Tablo 5  

Eğitim Durumu Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin İntikam Eğilimleri Puanları Arasındaki t 

Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

 Eğitim 
Durumu N   Ss t p 

İntikam 

Lisans 460 55,64 18,16 

0,189 0,850 Yüksek 
lisans ve 
doktora 

92 55,23 22,59 

 

X

X

X



 
 

 78 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. 

 
Tablo 6  

Öğretmenlerin İntikam Eğilimleri Düzeylerinin Çalıştığı Okul Türü Değişkenine Göre 

İstatistiksel Verileri 

 
Çalıştığı 

Okul 
Türü 

    N  Ss F P 

Grupla
r Arası  
Fark 

(Tukey
) 

İntikam  

İlkokul 326 56,11 18,42             0,336 
 

0,715 

- Ortaokul 153 54,84 19,30 

Lise 74 54,63 20,51 

 
Öğretmenlerin çalıştığı okul türü değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamaktadır. 

 

Tablo 7  

Öğretmenlerin İntikam Eğilimleri Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre İstatistiksel Verileri 

 Yaş N  Ss F P 

Grupla
r Arası  
Fark 

(Tukey
) 

 

 

 

İntikam 

23-30 yaş 
arası 131 53,89 17,97 

      
2,02

1 

 
0,11

0 
- 

31-38 yaş 
arası 166 56,72 19,91 

39-46 yaş 
arası 132 53,27 17,64 

 47 ve üstü 
yaş 124 58,22 19,67    

 

X

X
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Öğretmenlerin branş değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. 

 
Tablo 8 

 Öğretmenlerin İntikam Eğilimleri Düzeylerinin Branş Değişkenine Göre İstatistiksel Verileri 

 Branş N  Ss F P 

Grupla
r Arası  
Fark 

(Tukey
) 

İntikam Sayısal-Fen 163 55,49 17,79 
1,56

0 
0,21

1 - Sözel 331 55,40 19,07 

Özel Yetenek 35 61,28 22,76 

 
Öğretmenlerin branş değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Araştırma sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin intikam eğilimleri cinsiyet 
değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Erkek öğretmenlerin intikam puan 
ortalamaları kadın öğretmenlerin puan ortalamalarından anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
Öğretmenlerin intikam eğilimleri medeni durum, kamu ve özel okul türü, eğitim durumu, 
çalıştığı okul türü (ilkokul, ortaokul, lise), yaş ve branş değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır.  

Nayir (2016) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin cinsiyet değişkenlerine göre 
intikam eğilimleri farklılaşmamakta ve bu değişken açısından bu araştırmayı destekler nitelikte 
değildir. Öğrenim durumu değişkenlerine bakıldığında intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde 
farklılaşmakta ve bu araştırmayı desteklemektedir. Nayir tarafından yapılan araştırmada yine 
öğretmenlerin okul türü değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde 
farklılaşırken, bu araştırmada öğretmenlerin okul türü değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. Akın, Özdevecioğlu ve Ünlü (2012) tarafından yapılan çalışmada ise 
çalışanların cinsiyet değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. 

Yine Nayir (2015) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise öğretmenlerin cinsiyet 
değişkenlerine göre intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. İsmail, Mohideen 
ve Togok (2009) tarafından yapılan çalışmada ise çalışanların cinsiyet değişkenlerine göre 
intikam eğilimleri anlamı bir şekilde farklılaşmaktadır. Çetin (2015) tarafından yapılan 
çalışmada çalışanların cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve yaş değişkenlerine göre 
intikam eğilimleri anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Eğitim durumu, medeni durum ve 
yaş değişkenleri bu araştırmayı destekler nitelikteyken, cinsiyet değişkeni desteklememektedir. 

X
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Öğretmenlerin kamu- özel okul türleri ve branş değişkenlerine bakıldığında ise intikam 
eğilimleri anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

Yapılan araştırma kapsamında araştırmacılara şunlar önerilmektedir: 
• Araştırma farklı örneklemler (örneğin; akademisyenler) ve farklı değişkenlerle birlikte 

çalışılabilir.  

• Araştırmanın değişkenlerine literatürde iş karşıtı davranışlar olarak da bilinen intikam 
eğiliminin etkileyicileri olabilecek iş/meslek etiği, örgüt tutumları, örgüt yönetimi (daha 
çok liderlik çeşitleri) ve örgüt kültürü değişkenleri ile daha kapsamlı bir çalışma 
yapılabilir. 
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ÖZET 

 
Damgalama sözlük anlamıyla lekeleme olarak adlandırılırken günümüzde daha çok “utanç ve rezillik” 

bireyin kişiliğini, konumunu lekeleme ve küçük düşürme anlamında kullanıldığı söylenmektedir. TDK tarafından 
verilen tanımlamalarında ise, “Bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek” ya 
da “Birine yüz kızartıcı bir suç yüklemek” olarak ifade edilmektedir. Başka bir tanımda ise damgalama, kişileri 
etiketleme, belirli bir rutin içine sokma, ayrıştırma, kişilerde statü kaybı yaratma ve ayrımcılık, dışlama olarak 
tanımlanmaktadır. Kısacası damgalama, bireyin ya da bireylerin kendilerine ait niteliklerinden dolayı diğer kişi 
veya kişilerce toplumdan ötekileştirilme çabasıdır. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin damgalama 
eğilimlerinin cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, okul türleri (kamu- özel okul), eğitim durumları, unvanları, 
çalıştıkları kurum türleri (ilkokul, ortaokul ve lise), kıdemleri, sosyal medya kullanım amaçları göre incelemektir. 
Araştırmanın çalışma grubunu 568 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Yaman ve 
Güngör tarafından geliştirilen Damgalama (Stigma) Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
öğretmenlerin damgalama eğilimleri cinsiyet, unvan, okul türü, eğitim durumu, çalıştığı kurum türü, kıdem ve 
sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılaşma gözlenmiştir. Öğretmenlerin 
damgalama eğilimleri medeni durum ve branş değişkenlerine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, damgalama eğilimi, okul türü, eğitim durumu 

 
INVESTIGATION OF TEACHERS' STIGMATIZATION TENDENCIES 

ACCORDING TO SOME VARIABLES 
 

ABSTRACT 

 

While stigmatization is called as staining in the dictionary sense, it is said that today, shame and disgrace 
are used in the sense of staining and humiliating an individual's position. In the definition given by the TDK, it is 
expressed as (to impose any property or qualification on the basis of a fact to a person) or (to impose a guilty 
offense on someone). In another definition, stigmatization is defined as labeling people, putting them into a certain 
routine, separating them, creating loss of status in individuals and discrimination and exclusion. In short, 
stigmatization is an effort to be marginalized by the other person (s) because of the characteristics of the individual 
or individuals. The aim of this study is to examine the stigmatization tendencies of teachers according to their 
gender, marital status, branches, school types (public-private school), educational status, degree, types of 
institutions they work for (primary, secondary and high school), seniority, social media use purposes. The study 
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group consists of 568 teachers. Stigma Scale developed by Yaman and Güngör was used to collect data. When the 
results of the research were examined, a significant difference was observed according to the stigmatization 
tendencies of teachers, gender, degree, type of school, educational status, type of institution, seniority and purpose 
of social media use. The stigmatization tendencies of the teachers do not differ significantly according to the 
marital status and branch variables. 

 

Keywords: teacher, stigma tendency, school type, educational status 

 

 
Giriş 

Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin, verimliliği ve üretkenliği, öğrencilere daha faydalı 
olabilmesi çalıştıkları kurumun içindeki psikolojik olarak iyi durumda olmaları gerektiği 
düşünülmektedir. Çünkü damgalama bireyin üretkenliğini ve verimliliğini düşürebilmektedir 
(Fox ve Spector, 1999 akt. Tatarlar ve Güneri Çangarlı, 2014; Yılmaz Tosun, 2013). 
Damgalama kavramı Türkçe Sözlükte (2011), “bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir 
özellik veya nitelik yüklemek” ve “birine yüz kızartıcı suç yüklemek” olarak tanımlanmıştır. 
Merriam-Webster Online sözlükte ise damgalama, “kınama, uygun görmeme” olarak 
tanımlanmıştır. Kısacası damgalama, bireyin ya da bireylerin kendilerine ait niteliklerinden 
dolayı diğer kişi veya kişilerce toplumda ötekileştirilme çabasıdır (Güngör, 2013). 

Çünkü, bireyler doğdukları ve yaşadıkları toplumun değer yargılarına göre karakteristik 
ve fiziksel olarak etkilenebilmektelerdir. Bu etkilenme sonucunda her birey aynı özellikleri 
taşıyamaz (Crocker, 1999) yani her bireyin kendine özgü bir yanı aynı zamanda toplumsal 
olarak da diğer bireyler ile ortak yanları vardır. Bireylerin toplum kurallarına ve değerlerine ne 
kadar uygun hareket edip etmediği göz önüne alınmıştır. Bunun nedeni ise toplumsal ahlak 
kurallarına ve normlara uymayan bireyler genellikle toplum tarafından aşağılanmış, dışlanmış, 
etiketlenmiş, ayrıştırılmış ve damgalanmıştır. Eski çağlarda toplumlar bu tip psikoloji ve 
davranışsal ceza yöntemi yerine öldürme, hapsetme, asma ve yakma gibi ceza yöntemlerine 
başvurmuştur (Güngör, 2013). 

Bunlardan yola çıkarak damgalama işlemi, bir toplumda yer alan bireylerin toplum 
kurallarına aykırı davranması sonucu diğer kişiler tarafından lekelenmesine ve etiketlenmesine 
neden olmaktadır. Çünkü var olan toplum değer ve yargılarının dışına çıkan kişi o toplumda 
yaşayan diğer bireylerce reddedilirler. Damgalama günümüzde daha çok sağlık alanında ve 
çalışma sahasında karşımıza çıkan bir konu olmaya başlamıştır (Arkar 1991, Arkar 1992, Eker 
ve Arkar 1997, Karancı ve Kökdemir, 1995 akt. Ersoy ve Varan, 2007; Üçok, 2003 akt. Bilge 
veÇam, 2010). Eğitim alanında yapılan kısıtlı çalışmalar damgalama ile bazı bilgiler sunmakta 
olsa bile yetersizdir. Düşük eğitim performansına sahip okullarda damgalanma eğiliminin daha 
yüksek olabileceğini söyleyen Zambo ve Zambo (2008) yaptıkları araştırma bulgularına göre 
daha düşük eğitim performansı sergileyen okullarda öğretmenlerin diğer meslektaşlarıyla 
işbirliği yaparak damgalama eğilimini geçici olarak üstesinden gelebildiklerini söylemektedir. 
Ayrıca damgalama, elverişsiz liderlik tarzı vb. olumsuz faktörlerin eğitim kurumlarında 
giderilmedikçe okul performanslarının düşük olacağını öne sürmektelerdir. Sonuç olarak 
bakıldığında okullarda yaşanan damgalama eğilimleri öğretmenleri bireysel etkileyebileceği 
gibi öğrencileri de olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan dolayı yapılan alanyazın taramasında 
damgalama kavramı ile eğitim alanında yeterli düzeyde araştırmaya rastlanmamış olup bu 
araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü gelişen teknoloji ile çalışma 
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alanları daha da zor ve karmaşık bir hale gelmiştir (Doğan ve Kekeç Morkoç, 2014) ve 
damgalama eğiliminin artış gösterdiği tahmin edilmektedir. 

 
Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin damgalama eğilimlerinin bazı değişkenlere göre 
etkisini araştırmaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

1. Öğretmenlerin damgalama eğilimlerinin ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, psikolojik 
sağlık ve önyargı alt boyutları ile cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, okul türleri, eğitim 
durumları, unvanları, çalıştıkları kurum türleri, kıdemleri, sosyal medya kullanım amaçları 
arasında anlamlı ilişki var mıdır? 
 

Yöntem 
Araştırma mevcut durumun ortaya konulmasını sağlayan tarama modellerinden, 

ilişkisel tarama modeli uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni 
damgalama eğilimi, bağımsız değişkeni ise cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, okul 
türleri, eğitim durumları, unvanları, çalıştıkları kurum türleri, kıdemleri, sosyal medya kullanım 
amaçları oluşturmaktadır. 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Konya ilinde görev 

yapmakta olan 560  ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri oluşturmaktadır.  
 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin damgalama eğilimlerini ölçmek 

amacıyla Yaman ve Güngör (2013) tarafından geliştirilen Psikolojik Damgalama Ölçeği 
kullanılmıştır. Toplamda	22	maddeden	oluşan	ölçekten	alınabilecek	en	küçük	puan	22	en	yüksek	puan	ise	
110’dur.	Damgalama	ölçeğini,	ayrımcılık	ve	dışlama,	etiketleme,	psikolojik	sağlık	ve	önyargı	olmak	üzere	
dört	alt	boyuttan	oluşmaktadır.	Ölçeğin bütün olarak, Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı 0.84 
olarak bulunmuştur. 

Damgalama Ölçeği Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları ayrımcılık ve dışlama, 
etiketleme, psikolojik sağlık, önyargı alt boyutları için sırasıyla .77, .68, .66, .54 olarak 
bulunmuştur.   

Verilerin Analizi 
Toplanan veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği tespit etmek amacıyla mod, 

medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmış sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 1  

Normallik Testi Değerleri 
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 Alt 
Boyutlar 

Aritmetik 
ortalama 

Medyan Mod Çarpıklık Basıklık 

 
 

Damgalama  

Ayrımcılık/ 
Dışlama 

9,56 9,00 8,00 1,777 1,625 

Etiketleme 13,55 13,00 12,00 0,439 0,151 
Psikolojik 
Sağlık 

12,28 12,00 13,00 0,199 0,162 

Önyargı 13,26 13,00 12,00 0,076 -0,161 

 
Yukarıdaki değerler incelendiğinde ölçek puanlarının ve alt boyut puanlarının aritmetik 

ortalamaları, medyanları ve modları birbirine yakındır. Aritmetik ortalama, mod ve medyanın 
eşit ya da yakın olması çarpıklık ve basıklık katsayısının ±1 sınırları içinde 0’a yakın olması, 
normal dağılımın varlığına kanıt olarak değerlendirilmektedir (Tabachnick & Fidel, 1996; 
McKillup, 2012 akt. Demir, Saatçioğlu ve İmrol, 2016). Büyüköztürk (2011)’e göre çarpıklık 
katsayısı ±1 sınırları içinde kalıyorsa puanların normal dağılımdan önemli bir sapma 
göstermediği şeklinde yorumlanabileceği söylenebilir. Ayrıca ortalama, ortanca ve mod 
değerinin birbirine yaklaşmasının normal dağılımdan aşırı uzaklaşmadığının göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Tüm bu açıklamalara dayalı olarak, değişkenlerin yukarıdaki tabloda belirtilen 
aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer ve çarpıklık katsayılarına bakıldığında araştırma 
verilerinin normal dağılım gösterdiği düşünülebilir. Bu yüzden verilerin analizinde parametrik 
testler uygulanacaktır. 
Çalışmada toplanan veriler analiz edilirken öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, kamu 
ve özel okul türleri, unvanları ve eğitim durumları değişkenlerine göre damgalama puan 
ortalamalarının farklılaşması bağımsız t testi ile sınanmıştır. Öğretmenlerin sosyal medya 
kullanım amacı, çalıştığı kurum türü, kıdem ve branş değişkenlerine göre damgalama puan 
ortalamasında farkın önem kontrolü varyans analizi ile farklılıkların kaynağını bulmak için ise 
Tukey testi kullanılmıştır. 

 
Bulgular 

Yapılan analizler sonrasında aşağıdaki bulgulara yer verilmiştir. 
 

Tablo 2 

Cinsiyet Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Puanları 

Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama 
Alt Boyutları Cinsiyet N     Ss t p 

Ayrımcılık/Dış
lama 

Kadın 308 8,76 2,99 -
5,516 0,000 

Erkek 244 10,58 4,68 

X
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Etiketleme Kadın 308 12,59 3,81 -
5,937 0,000 

Erkek 244 14,77 4,81 

Psikolojik 
Sağlık 

Kadın 308 11,68 3,40 -
4,344 0,000 

Erkek 244 13,06 4,07 

Önyargı Kadın 308 13,23 3,58 -
0,234 

0,815 
Erkek 244 13,31 3,85 

 
Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre damgalama eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama, 

etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaşırken damgalama 
eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Damgalama 
eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutlarında erkek 
öğretmenlerin puan ortalaması kadınlarınkinden anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

 

Tablo 3  

Unvan Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Puanları 

Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama Alt 
Boyutları Unvan N   Ss t p 

Ayrımcılık/Dışlama Öğretmen 518 9,49 3,93 
2,356 0,019 Yönetici 35 10,62 3,85 

Etiketleme Öğretmen 518 13,46 4,39 
0,080 0,936 Yönetici 35 14,91 4,62 

Psikolojik Sağlık Öğretmen 518 12,24 3,75 
1,325 0,186 Yönetici 35 12,91 4,20 

Önyargı Öğretmen 518 13,20 3,71 
-0,386 0,700 Yönetici 35 14,05 3,55 

 
Öğretmenlerin unvanlarına bakıldığında ise damgalama eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama 

alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma varken diğer alt boyutları anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. Damgalama eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama alt boyutunda yöneticilerin 
puan ortalaması öğretmenlerinkinden anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
 

X
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Tablo 4  

Kamu ve Özel Okul (Okul Türü) Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri 

Alt Boyutları Puanları Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama Alt 
Boyutları 

Kamu ve 
Özel Okul N    Ss t p 

Ayrımcılık/Dışlam
a 

  Özel 177 10,19 3,83 2,588 0,010 
  Kamu 376 9,26 3,95 

Etiketleme   Özel 177 14,87 4,29 4,908 0,000 
  Kamu 376 12,93 4,34 

Psikolojik Sağlık   Özel 177 12,98 3,93 3,006 0,003 
  Kamu 376 11,95 3,66 

Önyargı   Özel 177 14,09 3,81 3,676 0,000 
  Kamu 376 12,86 3,59 

 
Öğretmenlerin okul türü değişkenlerine göre damgalama eğilimlerinin 

ayrımcılık/dışlama, etiketleme, psikolojik sağlık ve önyargı alt boyutlarında anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Damgalama eğilimlerinin tüm alt boyutlarında özelde görev yapan 
öğretmenlerin puan ortalamaları kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlere göre anlamlı 
bir şekilde daha yüksektir. 

 
Tablo 5  

Eğitim Durumu Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları 

Puanları Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama 
Alt Boyutları Eğitim Durumu N     Ss t p 

Ayrımcılık/Dış
lama 

Lisans 460 9,43 3,80 
-

1,968 0,050 Yüksek lisans ve 
doktora 

90 10,32 4,50 

Etiketleme Lisans 460 13,33 4,43 
-

2,695 0,007 Yüksek lisans ve 
doktora 

90 14,70 4,25 

Lisans 460 12,32 3,74 

X

X



 
 

 88 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Psikolojik 
Sağlık 

Yüksek lisans ve 
doktora 

90 12,13 3,97 
0,432 

  
0,666 

Önyargı Lisans 460 13,12 3,67 
-

2,050 0,041 Yüksek lisans ve 
doktora 

90 14,00 3,80 

 
Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenlerine göre damgalama eğilimlerinin 

ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve önyargı alt boyutları anlamlı bir şekilde farklılaşırken, 
psikolojik sağlık alt boyutu anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Damgalama eğilimlerinin 
ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve önyargı alt boyutlarında eğitim durumu yüksek lisans ve 
doktora olan öğretmenlerin puan ortalamaları eğitim durumu lisans olan öğretmenlere göre 
anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

 
Tablo 6  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Çalıştığı Kurum Türü 

Değişkenine Göre İstatistiksel Verileri  

Damgalama 
Alt 

Boyutları 

Çalıştığı 
Kurum 
Türü 

N  Ss F P 

Gruplar 
Arası  
Fark 

(Tukey) 

Ayrımcılık/
Dışlama 

1.İlkokul 326 9,30 3,92 

1,785 0,169 - 2.Ortaokul 153 10,00 4,12 

3.Lise 74 9,78 3,51 

Etiketleme 

 

1.İlkokul 326 13,14 4,38 

3,703 0,025 1-3 2.Ortaokul 153 13,99 4,35 

3.Lise 74 14,44 4,54 

 

Psikolojik 
Sağlık 

1.İlkokul 326 12,20 3,82 

0,227 0,797  2.Ortaokul 153 12,32 3,75 

3.Lise 74 12,52 3,66 

Önyargı 1.İlkokul 326 12,89 3,78 

3,950 0,020 1-2 2.Ortaokul 153 13,77 3,56 

3.Lise 74 13,82 3,48 

 

X
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Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin çalıştığı kurum değişkenlerine göre, 
damgalamanın “ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; ilkokul öğretmenlerinin 9,30; 
ortaokul öğretmenlerinin puan ortalamaları 10,00 ve lise öğretmenlerinin puan ortalamaları ise 
9,78 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 1,785 olarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum değişkenlerine göre damgalamanın 
ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Damgalamanın “etiketleme” alt boyutuna bakıldığında ilkokul öğretmenlerinin puan 
ortalamaları 13,14; ortaokul öğretmenlerinin puan ortalamaları 13,99 ve lise öğretmenlerininki 
ise 14,44 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamalarına ilişkin F değeri 3,703 olarak hesaplanmıştır. 
Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum türü değişkenleri damgalama 
eğilimlerinin etiketleme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın 
kaynağının tespiti için yapılan Tukey testi sonucuna göre ise damgalamanın etiketleme alt 
boyutunda ilkokul öğretmenlerinin puan ortalamalarının lise öğretmenlerine göre daha düşük 
olduğu ve anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. 
Yine öğretmenlerin çalıştığı kurum türü değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık 
alt boyut puan ortalamaları sırasıyla; ilkokul öğretmenlerinin 12,20; ortaokul öğretmenlerinin 
12,32 ve lise öğretmenlerinin 12,52 olduğu gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 
0,227 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum 
değişkenlerine göre damgalamanın etiketleme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın 
olmadığı gözlenmiştir.  

Son olarak damgalamanın önyargı alt boyutunda puan ortalamaları, ilkokul 
öğretmenlerinin 12,89; ortaokul öğretmenlerinin puan ortalamaları 13,77 ve lise 
öğretmenlerininki ise 13,82 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamalarına ilişkin F değeri 3,950 
olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum türü 
değişkenleri damgalama eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğuna bakıldığında ise 
damgalamanın önyargı alt boyutunda ilkokul öğretmenlerinin puan ortalamalarının ortaokul 
öğretmenlerine göre daha düşük olduğu ve anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. 
 

 
Tablo 7  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Kıdem Değişkenine Göre 

İstatistiksel Verileri  

 Kıdem     N  Ss F P 

Gruplar 
Arası  
Fark 

(Tukey) 

 
 

1.1-5 yıl arası 111 9,23 3,72 
0,730 0,534 - 2.6-10 yıl 

arası 
98 9,45 4,25 

X
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Ayrımcılık/Dış
lama 

3.11-15 yıl 
arası 

100 10,02 3,55 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 9,56 4,04 

 

 

Etiketleme 

 

 

1.1-5 yıl arası 111 14,15 4,32 

1,871 0,133 - 

2.6-10 yıl 
arası 

98 13,48 4,33 

3.11-15 yıl 
arası 

100 14,02 3,98 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 13,11 4,63 

 
 

Psikolojik 
Sağlık 

1.1-5 yıl arası 111 12,07 3,81 

1,297 0,275 - 

2.6-10 yıl 
arası 

98 11,71 3,91 

3.11-15 yıl 
arası 

100 12,46 3,12 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 12,53 3,94 

 

 
 

Önyargı 

1.1-5 yıl arası 111 14,14 3,87 

5,377 0,001 1-4 

2. 6-10 yıl 
arası 

98 13,52 3,83 

3.11-15 yıl 
arası 

100 13,65 3,43 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 12,59 3,59 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre, damgalamanın 
“ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; 1-5 yıl arası 9,23; 6-10 yılarası puan 
ortalamaları 9,45; 11-15 yıl arası 10,02; 16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlerin puan 
ortalamaları ise 9,56 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,730 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre 
damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı 
gözlenmiştir.  

Öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre, damgalamanın “etiketleme” alt boyut puan 
ortalamaları; 1-5 yıl arası 14,15; 6-10 yıl arası puan ortalamaları 13,48; 11-15 yıl arası 14,02; 
16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları ise 13,11 olarak gözlenmiştir. Puan 
ortalamasına ilişkin F değeri 1,871 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre 
öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre damgalamanın etiketleme alt boyutunda anlamlı 
düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir. 
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Yine öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre, damgalamanın psikolojik sağlık alt 
boyut puan ortalamaları; 1-5 yıl arası 12,07; 6-10 yıl arası puan ortalamaları 11,71; 11-15 yıl 
arası 12,46; 16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları ise 12,53 olarak 
gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 1,297 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F 
değerine göre öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık alt 
boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir. 

Son olarak damgalamanın önyargı alt boyutunda puan ortalamaları, 1-5 yıl arası 14,14; 
6-10 yıl arası puan ortalamaları 13,52; 11-15 yıl arası 13,65; 16 yıl ve üstü görev yapan 
öğretmenlerin puan ortalamaları ise 12,59 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F 
değeri 5,377 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin kıdem türü 
değişkenleri damgalama eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğuna bakıldığında ise 
damgalamanın önyargı alt boyutunda 1-5 yıl arasında görev yapan öğretmenlerinin puan 
ortalamalarının, 16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ve anlamlı 
bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. 

 
Tablo 8  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Sosyal Medya Kullanım 

Amacı Değişkenine Göre İstatistiksel Verileri 

Damgalama 
Alt Boyutları 

Sosyal 
Medya 

Kullanım 
Amacı 

N                Ss F P 

Gruplar 
Arası  
Fark 

(Tukey) 

Ayrımcılık/Dış
lama 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

     203 9,75 4,22 0,459 0,632 

- 
2.Bilgi edinmek 
için 

    320 9,44 3,76 

3.Oyun oynamak 
için 

      25 9,88 3,97 

Etiketleme 
 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

    203 13,91 4,63 2,035 0,132 

- 
2.Bilgi edinmek 
için 

    320 13,42 4,32 

3.Oyun oynamak 
için 

     25 12,16 4,07 

Psikolojik 
Sağlık 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

     203 12,33 4,05 0,582 0,559 

- 2.Bilgi edinmek 
için 

     320 12,30 3,62 

X
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3.Oyun oynamak 
için 

     25 11,48 3,52 

Önyargı 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

   203 13,78 3,72 4,035 0,018 

1-2 
2.Bilgi edinmek 
için 

    320 13,05 

 

3,73 

3.Oyun oynamak 
için 

      25 12,00 2,88 

 
Tablo 9’a bakıldığında öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine 

göre, damgalamanın “ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; arkadaşlarımla 
görüşmek için kullanırım diyenlerin 9,75; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 9,44; 
oyun oynamak için diyenlerin ise 9,88 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 
0,459 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya kullanım 
amacı değişkenlerine göre damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Ayrıca öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre, damgalamanın 
“etiketleme” alt boyut puan ortalamaları; arkadaşlarımla görüşmek için kullanırım diyenlerin 
13,91; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 13,42; oyun oynamak için diyenlerin ise 
12,16 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 2,035 olarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre 
damgalamanın etiketleme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Yine öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre, damgalamanın 
“psikolojik sağlık” alt boyut puan ortalamaları; arkadaşlarımla görüşmek için kullanırım 
diyenlerin 12,33; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 12,30; oyun oynamak için 
diyenlerin ise 11,48 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,582 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı 
değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  
 

Son olarak damgalamanın önyargı alt boyutunda puan ortalamaları, arkadaşlarımla 
görüşmek için kullanırım diyenlerin 13,78; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 
13,05; oyun oynamak için diyenlerin ise 12,00 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F 
değeri 4,035 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya 
kullanım amacı değişkenleri damgalama eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için yapılan Tukey 
testi sonucuna bakıldığında ise damgalamanın önyargı alt boyutunda sosyal medyayı 
arkadaşları ile görüşmek için kullanan öğretmenlerin puan ortalamaları, bilgi edinmek için 
kullanan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ve anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmektedir. 
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Tablo 9  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Branş Değişkenine Göre 

İstatistiksel Verileri 

Damgalama Alt 
Boyutları Branş N  Ss F P 

Grupla
r Arası  
Fark 

(Tukey) 

Ayrımcılık/Dışl
ama 

Sayısal-Fen 163 9,58 3,70 

0,304 0,738 - Sözel 331 9,61 4,03 

Özel Yetenek 35 10,14 4,61 

Etiketleme Sayısal-Fen 163 13,53 4,35 

0,096 0,908 - Sözel 331 13,67 4,43 

Özel Yetenek 35 13,85 4,94 

 

 

Psikolojik 
Sağlık 

Sayısal-Fen 163 12,34 3,80 

0,021 0,980 - 
Sözel 331 12,35 3,78 

Özel Yetenek 35 12,48 4,04 

 

 

Önyargı 

Sayısal-Fen 163 13,06 3,80 

0,612 0,543 - Sözel 331 13,43 3,62 

Özel Yetenek 35 13,57 4,23 

 
Tablo 10’a bakıldığında öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın 

“ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; sayısal- fen branşı 9,58; sözel branş puan 
ortalamaları 9,61; özel yetenek ise 10,14 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 
0,304 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine 
göre damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı 
gözlenmiştir.  

Öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın “etiketleme” alt boyut puan 
ortalamaları; sayısal- fen branşı 13,53; sözel branş puan ortalamaları 13,67; özel yetenek ise 
13,85 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,096 olarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine göre damgalamanın etiketleme alt 
boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Yine öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın “psikolojik sağlık” alt 
boyut puan ortalamaları; sayısal- fen branşı 12,34; sözel branş puan ortalamaları 12,35; özel 
yetenek ise 12,48 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,021 olarak 

X
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hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine göre 
damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı 
gözlenmiştir.  

Son olarak öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın “önyargı” alt boyut 
puan ortalamaları; sayısal- fen branşı 13,06; sözel branş puan ortalamaları 13,43; özel yetenek 
ise 13,57 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,612 olarak hesaplanmıştır. 
Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine göre damgalamanın önyargı alt 
boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

 
Tablo 10  

Eğitim Durumu Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları 

Puanları Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama Alt 
Boyutları 

Medeni 
Durum N   Ss t P 

Ayrımcılık/Dışlam
a 

Evli 449 9,56 3,91 
-0,044 0,965 

Bekar 103 9,58 4,05 

Etiketleme Evli 449 13,52 4,31 
-0,428 0,669 

Bekar 103 13,72 4,86 

Psikolojik Sağlık Evli 449 12,34 3,76 
0,777 0,437 

Bekar 103 12,01 3,87 

Önyargı Evli 449 13,22 3,66 
-0,445 0,657 

Bekar 103 13,40 3,92 

 
Öğretmenlerin medeni durum değişkenlerine göre damgalamanın alt boyutları anlamlı 

bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Araştırma sonuçlarına bakıldığında ilk olarak öğretmenlerin damgalama eğilimleri 

cinsiyete göre damgalamanın ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutunda 
anlamlı bir şekilde farklılaşmakta iken, önyargı alt boyutunda anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. Cinsiyet değişkenlerine göre erkek öğretmenlerin damgalama eğilimleri 
puan ortalamaları kadın öğretmenlerin damgalama eğilimleri puan ortalamasından daha 
yüksektir. Öğretmenlerin unvan değişkenlerine göre ise damgalamanın sadece 
ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma gözlenirken yöneticilerin damgalama 
puan ortalamaları öğretmenlerin damgalama puan ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. 
Öğretmenlerin kamu ve özel okul türlerine göre damgalama eğilimleri tüm alt boyutlarda 

X
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anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Damgalama eğilimlerinin tüm alt boyutlarında özelde 
görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlere 
göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine öğretmenlerin eğitim durumu 
değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutu anlamlı bir şekilde 
farklılaşmazken diğer alt boyutlar anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Damgalama 
eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve önyargı alt boyutlarında eğitim durumu yüksek 
lisans ve doktora olan öğretmenlerin puan ortalamaları eğitim durumu lisans olan öğretmenlere 
göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Kıdem ve sosyal medya kullanım amacı değişkenleri 
açısından incelendiğinde ise damgalamanın sadece önyargı alt boyutunda anlamlı bir 
farklılaşma bulunmuştur. Son olarak öğretmenlerin medeni durum ve branş değişkenleri 
incelediğinde ise damgalamanın alt boyutları anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 
Öğretmenlerin çalıştığı kurum türü (ilkokul, ortaokul, lise) değişkenlerine göre damgalamanın 
etiketleme ve önyargı alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 

Yaman ve Güngör (2014); Güngör (2013) yaptıkları araştırmada cinsiyet değişkenine 
göre damgalamanın ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, psikolojik sağlık ve önyargı alt  
boyutlarında anlamlı bir farklılaşma vardır. Cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde  
ayrımcılık ve dışlama, etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutunda bu araştırmayı 
desteklemektedir.  

Yaman ve Güngör (2014); Güngör (2013) medeni durum  değişkenine göre 
damgalamanın ayrımcılık ve dışlama ,etiketleme alt boyutları bu araştırmayı destekler 
niteliktedir. Yine öğretmenlerin çalıştığı kurum türü değişkenlerine göre etiketleme, psikolojik 
sağlık ve önyargı alt boyutları bu araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir.  

Güngör (2013) tarafından yapılan çalışma öğretmenlerin eğitim durumu değişkenlerine 
göre damgalama eğilimleri ayrımcılık ve dışlama alt boyutunda bu araştırmayı destekler 
niteliktedir. 

Güney ve Bayramlık (2015) tarafından yapılan çalışma ise cinsiyet ve okul türü 
değişkenlerine damgalamanın hiçbir alt boyutunda göre bu araştırmayı desteklememektedir. 

Güngör (2013) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin unvan değişkenlerine göre 
damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma varken; bu çalışmada ise 
damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Yine 
Güngör’ün çalışmasında   öğretmenlerin kıdem ve medeni durum değişkenlerine göre 
damgalamanın psikolojik sağlık ve önyargı alt boyutlarında anlamlı bir farklılaşma varken; bu 
çalışmada medeni durum değişkeni damgalamanın alt boyutlarında anlamlı bir şekilde 
farklılaşmazken, kıdem değişkeni damgalanın önyargı alt boyutunda farklılaşmaktadır.  

Yapılan araştırma kapsamında ve incelenen literatür sonrasında diğer araştırmacılar için 
şunlar önerilebilir: 

• Araştırmanın değişkenlerine literatürde birer etkileyici olabilecek olarak düşünülen 
iş/meslek etiği ve örgüt kültürü değişkenleri ile daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir. 

• Araştırma farklı örneklemler (örneğin; akademisyenler) ve farklı değişkenlerle birlikte 
çalışılabilir.  

• Öğretmen adaylarının damgalama eğilimleri için araştırma 
örneklemi yüksek öğrenim kurumlarına yönelik geliştirilebilir. 
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ÖZET 

 
Damgalama sözlük anlamıyla lekeleme olarak adlandırılırken günümüzde daha çok “utanç ve rezillik” 

bireyin kişiliğini, konumunu lekeleme ve küçük düşürme anlamında kullanıldığı söylenmektedir. TDK tarafından 
verilen tanımlamalarında ise, “Bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek” ya 
da “Birine yüz kızartıcı bir suç yüklemek” olarak ifade edilmektedir. Başka bir tanımda ise damgalama, kişileri 
etiketleme, belirli bir rutin içine sokma, ayrıştırma, kişilerde statü kaybı yaratma ve ayrımcılık, dışlama olarak 
tanımlanmaktadır. Kısacası damgalama, bireyin ya da bireylerin kendilerine ait niteliklerinden dolayı diğer kişi 
veya kişilerce toplumdan ötekileştirilme çabasıdır. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin damgalama 
eğilimlerinin cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, okul türleri (kamu- özel okul), eğitim durumları, unvanları, 
çalıştıkları kurum türleri (ilkokul, ortaokul ve lise), kıdemleri, sosyal medya kullanım amaçları göre incelemektir. 
Araştırmanın çalışma grubunu 568 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Yaman ve 
Güngör tarafından geliştirilen Damgalama (Stigma) Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
öğretmenlerin damgalama eğilimleri cinsiyet, unvan, okul türü, eğitim durumu, çalıştığı kurum türü, kıdem ve 
sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılaşma gözlenmiştir. Öğretmenlerin 
damgalama eğilimleri medeni durum ve branş değişkenlerine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, damgalama eğilimi, okul türü, eğitim durumu 

 
INVESTIGATION OF TEACHERS' STIGMATIZATION TENDENCIES 

ACCORDING TO SOME VARIABLES 
 

ABSTRACT 

 

While stigmatization is called as staining in the dictionary sense, it is said that today, shame and disgrace 
are used in the sense of staining and humiliating an individual's position. In the definition given by the TDK, it is 
expressed as (to impose any property or qualification on the basis of a fact to a person) or (to impose a guilty 
offense on someone). In another definition, stigmatization is defined as labeling people, putting them into a certain 
routine, separating them, creating loss of status in individuals and discrimination and exclusion. In short, 
stigmatization is an effort to be marginalized by the other person (s) because of the characteristics of the individual 
or individuals. The aim of this study is to examine the stigmatization tendencies of teachers according to their 
gender, marital status, branches, school types (public-private school), educational status, degree, types of 
institutions they work for (primary, secondary and high school), seniority, social media use purposes. The study 
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group consists of 568 teachers. Stigma Scale developed by Yaman and Güngör was used to collect data. When the 
results of the research were examined, a significant difference was observed according to the stigmatization 
tendencies of teachers, gender, degree, type of school, educational status, type of institution, seniority and purpose 
of social media use. The stigmatization tendencies of the teachers do not differ significantly according to the 
marital status and branch variables. 

 

Keywords: teacher, stigma tendency, school type, educational status 

 

 
Giriş 

Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin, verimliliği ve üretkenliği, öğrencilere daha faydalı 
olabilmesi çalıştıkları kurumun içindeki psikolojik olarak iyi durumda olmaları gerektiği 
düşünülmektedir. Çünkü damgalama bireyin üretkenliğini ve verimliliğini düşürebilmektedir 
(Fox ve Spector, 1999 akt. Tatarlar ve Güneri Çangarlı, 2014; Yılmaz Tosun, 2013). 
Damgalama kavramı Türkçe Sözlükte (2011), “bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir 
özellik veya nitelik yüklemek” ve “birine yüz kızartıcı suç yüklemek” olarak tanımlanmıştır. 
Merriam-Webster Online sözlükte ise damgalama, “kınama, uygun görmeme” olarak 
tanımlanmıştır. Kısacası damgalama, bireyin ya da bireylerin kendilerine ait niteliklerinden 
dolayı diğer kişi veya kişilerce toplumda ötekileştirilme çabasıdır (Güngör, 2013). 

Çünkü, bireyler doğdukları ve yaşadıkları toplumun değer yargılarına göre karakteristik 
ve fiziksel olarak etkilenebilmektelerdir. Bu etkilenme sonucunda her birey aynı özellikleri 
taşıyamaz (Crocker, 1999) yani her bireyin kendine özgü bir yanı aynı zamanda toplumsal 
olarak da diğer bireyler ile ortak yanları vardır. Bireylerin toplum kurallarına ve değerlerine ne 
kadar uygun hareket edip etmediği göz önüne alınmıştır. Bunun nedeni ise toplumsal ahlak 
kurallarına ve normlara uymayan bireyler genellikle toplum tarafından aşağılanmış, dışlanmış, 
etiketlenmiş, ayrıştırılmış ve damgalanmıştır. Eski çağlarda toplumlar bu tip psikoloji ve 
davranışsal ceza yöntemi yerine öldürme, hapsetme, asma ve yakma gibi ceza yöntemlerine 
başvurmuştur (Güngör, 2013). 

Bunlardan yola çıkarak damgalama işlemi, bir toplumda yer alan bireylerin toplum 
kurallarına aykırı davranması sonucu diğer kişiler tarafından lekelenmesine ve etiketlenmesine 
neden olmaktadır. Çünkü var olan toplum değer ve yargılarının dışına çıkan kişi o toplumda 
yaşayan diğer bireylerce reddedilirler. Damgalama günümüzde daha çok sağlık alanında ve 
çalışma sahasında karşımıza çıkan bir konu olmaya başlamıştır (Arkar 1991, Arkar 1992, Eker 
ve Arkar 1997, Karancı ve Kökdemir, 1995 akt. Ersoy ve Varan, 2007; Üçok, 2003 akt. Bilge 
veÇam, 2010). Eğitim alanında yapılan kısıtlı çalışmalar damgalama ile bazı bilgiler sunmakta 
olsa bile yetersizdir. Düşük eğitim performansına sahip okullarda damgalanma eğiliminin daha 
yüksek olabileceğini söyleyen Zambo ve Zambo (2008) yaptıkları araştırma bulgularına göre 
daha düşük eğitim performansı sergileyen okullarda öğretmenlerin diğer meslektaşlarıyla 
işbirliği yaparak damgalama eğilimini geçici olarak üstesinden gelebildiklerini söylemektedir. 
Ayrıca damgalama, elverişsiz liderlik tarzı vb. olumsuz faktörlerin eğitim kurumlarında 
giderilmedikçe okul performanslarının düşük olacağını öne sürmektelerdir. Sonuç olarak 
bakıldığında okullarda yaşanan damgalama eğilimleri öğretmenleri bireysel etkileyebileceği 
gibi öğrencileri de olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan dolayı yapılan alanyazın taramasında 
damgalama kavramı ile eğitim alanında yeterli düzeyde araştırmaya rastlanmamış olup bu 
araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü gelişen teknoloji ile çalışma 
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alanları daha da zor ve karmaşık bir hale gelmiştir (Doğan ve Kekeç Morkoç, 2014) ve 
damgalama eğiliminin artış gösterdiği tahmin edilmektedir. 

 
Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin damgalama eğilimlerinin bazı değişkenlere göre 
etkisini araştırmaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

1. Öğretmenlerin damgalama eğilimlerinin ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, psikolojik 
sağlık ve önyargı alt boyutları ile cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, okul türleri, eğitim 
durumları, unvanları, çalıştıkları kurum türleri, kıdemleri, sosyal medya kullanım amaçları 
arasında anlamlı ilişki var mıdır? 
 

Yöntem 
Araştırma mevcut durumun ortaya konulmasını sağlayan tarama modellerinden, 

ilişkisel tarama modeli uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni 
damgalama eğilimi, bağımsız değişkeni ise cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, okul 
türleri, eğitim durumları, unvanları, çalıştıkları kurum türleri, kıdemleri, sosyal medya kullanım 
amaçları oluşturmaktadır. 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Konya ilinde görev 

yapmakta olan 560  ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri oluşturmaktadır.  
 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin damgalama eğilimlerini ölçmek 

amacıyla Yaman ve Güngör (2013) tarafından geliştirilen Psikolojik Damgalama Ölçeği 
kullanılmıştır. Toplamda	22	maddeden	oluşan	ölçekten	alınabilecek	en	küçük	puan	22	en	yüksek	puan	ise	
110’dur.	Damgalama	ölçeğini,	ayrımcılık	ve	dışlama,	etiketleme,	psikolojik	sağlık	ve	önyargı	olmak	üzere	
dört	alt	boyuttan	oluşmaktadır.	Ölçeğin bütün olarak, Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı 0.84 
olarak bulunmuştur. 

Damgalama Ölçeği Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları ayrımcılık ve dışlama, 
etiketleme, psikolojik sağlık, önyargı alt boyutları için sırasıyla .77, .68, .66, .54 olarak 
bulunmuştur.   

Verilerin Analizi 
Toplanan veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği tespit etmek amacıyla mod, 

medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları hesaplanmış sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 1  

Normallik Testi Değerleri 
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 Alt 
Boyutlar 

Aritmetik 
ortalama 

Medyan Mod Çarpıklık Basıklık 

 
 

Damgalama  

Ayrımcılık/ 
Dışlama 

9,56 9,00 8,00 1,777 1,625 

Etiketleme 13,55 13,00 12,00 0,439 0,151 
Psikolojik 
Sağlık 

12,28 12,00 13,00 0,199 0,162 

Önyargı 13,26 13,00 12,00 0,076 -0,161 

 
Yukarıdaki değerler incelendiğinde ölçek puanlarının ve alt boyut puanlarının aritmetik 

ortalamaları, medyanları ve modları birbirine yakındır. Aritmetik ortalama, mod ve medyanın 
eşit ya da yakın olması çarpıklık ve basıklık katsayısının ±1 sınırları içinde 0’a yakın olması, 
normal dağılımın varlığına kanıt olarak değerlendirilmektedir (Tabachnick & Fidel, 1996; 
McKillup, 2012 akt. Demir, Saatçioğlu ve İmrol, 2016). Büyüköztürk (2011)’e göre çarpıklık 
katsayısı ±1 sınırları içinde kalıyorsa puanların normal dağılımdan önemli bir sapma 
göstermediği şeklinde yorumlanabileceği söylenebilir. Ayrıca ortalama, ortanca ve mod 
değerinin birbirine yaklaşmasının normal dağılımdan aşırı uzaklaşmadığının göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Tüm bu açıklamalara dayalı olarak, değişkenlerin yukarıdaki tabloda belirtilen 
aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer ve çarpıklık katsayılarına bakıldığında araştırma 
verilerinin normal dağılım gösterdiği düşünülebilir. Bu yüzden verilerin analizinde parametrik 
testler uygulanacaktır. 
Çalışmada toplanan veriler analiz edilirken öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, kamu 
ve özel okul türleri, unvanları ve eğitim durumları değişkenlerine göre damgalama puan 
ortalamalarının farklılaşması bağımsız t testi ile sınanmıştır. Öğretmenlerin sosyal medya 
kullanım amacı, çalıştığı kurum türü, kıdem ve branş değişkenlerine göre damgalama puan 
ortalamasında farkın önem kontrolü varyans analizi ile farklılıkların kaynağını bulmak için ise 
Tukey testi kullanılmıştır. 

 
Bulgular 

Yapılan analizler sonrasında aşağıdaki bulgulara yer verilmiştir. 
 

Tablo 2 

Cinsiyet Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Puanları 

Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama 
Alt Boyutları Cinsiyet N     Ss t p 

Ayrımcılık/Dış
lama 

Kadın 308 8,76 2,99 -
5,516 0,000 

Erkek 244 10,58 4,68 

X
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Etiketleme Kadın 308 12,59 3,81 -
5,937 0,000 

Erkek 244 14,77 4,81 

Psikolojik 
Sağlık 

Kadın 308 11,68 3,40 -
4,344 0,000 

Erkek 244 13,06 4,07 

Önyargı Kadın 308 13,23 3,58 -
0,234 

0,815 
Erkek 244 13,31 3,85 

 
Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre damgalama eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama, 

etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaşırken damgalama 
eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Damgalama 
eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutlarında erkek 
öğretmenlerin puan ortalaması kadınlarınkinden anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

 

Tablo 3  

Unvan Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Puanları 

Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama Alt 
Boyutları Unvan N   Ss t p 

Ayrımcılık/Dışlama Öğretmen 518 9,49 3,93 
2,356 0,019 Yönetici 35 10,62 3,85 

Etiketleme Öğretmen 518 13,46 4,39 
0,080 0,936 Yönetici 35 14,91 4,62 

Psikolojik Sağlık Öğretmen 518 12,24 3,75 
1,325 0,186 Yönetici 35 12,91 4,20 

Önyargı Öğretmen 518 13,20 3,71 
-0,386 0,700 Yönetici 35 14,05 3,55 

 
Öğretmenlerin unvanlarına bakıldığında ise damgalama eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama 

alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma varken diğer alt boyutları anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. Damgalama eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama alt boyutunda yöneticilerin 
puan ortalaması öğretmenlerinkinden anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
 

X
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Tablo 4  

Kamu ve Özel Okul (Okul Türü) Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri 

Alt Boyutları Puanları Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama Alt 
Boyutları 

Kamu ve 
Özel Okul N    Ss t p 

Ayrımcılık/Dışlam
a 

  Özel 177 10,19 3,83 2,588 0,010 
  Kamu 376 9,26 3,95 

Etiketleme   Özel 177 14,87 4,29 4,908 0,000 
  Kamu 376 12,93 4,34 

Psikolojik Sağlık   Özel 177 12,98 3,93 3,006 0,003 
  Kamu 376 11,95 3,66 

Önyargı   Özel 177 14,09 3,81 3,676 0,000 
  Kamu 376 12,86 3,59 

 
Öğretmenlerin okul türü değişkenlerine göre damgalama eğilimlerinin 

ayrımcılık/dışlama, etiketleme, psikolojik sağlık ve önyargı alt boyutlarında anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Damgalama eğilimlerinin tüm alt boyutlarında özelde görev yapan 
öğretmenlerin puan ortalamaları kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlere göre anlamlı 
bir şekilde daha yüksektir. 

 
Tablo 5  

Eğitim Durumu Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları 

Puanları Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama 
Alt Boyutları Eğitim Durumu N     Ss t p 

Ayrımcılık/Dış
lama 

Lisans 460 9,43 3,80 
-

1,968 0,050 Yüksek lisans ve 
doktora 

90 10,32 4,50 

Etiketleme Lisans 460 13,33 4,43 
-

2,695 0,007 Yüksek lisans ve 
doktora 

90 14,70 4,25 

Lisans 460 12,32 3,74 

X

X
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Psikolojik 
Sağlık 

Yüksek lisans ve 
doktora 

90 12,13 3,97 
0,432 

  
0,666 

Önyargı Lisans 460 13,12 3,67 
-

2,050 0,041 Yüksek lisans ve 
doktora 

90 14,00 3,80 

 
Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenlerine göre damgalama eğilimlerinin 

ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve önyargı alt boyutları anlamlı bir şekilde farklılaşırken, 
psikolojik sağlık alt boyutu anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Damgalama eğilimlerinin 
ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve önyargı alt boyutlarında eğitim durumu yüksek lisans ve 
doktora olan öğretmenlerin puan ortalamaları eğitim durumu lisans olan öğretmenlere göre 
anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 

 
Tablo 6  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Çalıştığı Kurum Türü 

Değişkenine Göre İstatistiksel Verileri  

Damgalama 
Alt 

Boyutları 

Çalıştığı 
Kurum 
Türü 

N  Ss F P 

Gruplar 
Arası  
Fark 

(Tukey) 

Ayrımcılık/
Dışlama 

1.İlkokul 326 9,30 3,92 

1,785 0,169 - 2.Ortaokul 153 10,00 4,12 

3.Lise 74 9,78 3,51 

Etiketleme 

 

1.İlkokul 326 13,14 4,38 

3,703 0,025 1-3 2.Ortaokul 153 13,99 4,35 

3.Lise 74 14,44 4,54 

 

Psikolojik 
Sağlık 

1.İlkokul 326 12,20 3,82 

0,227 0,797  2.Ortaokul 153 12,32 3,75 

3.Lise 74 12,52 3,66 

Önyargı 1.İlkokul 326 12,89 3,78 

3,950 0,020 1-2 2.Ortaokul 153 13,77 3,56 

3.Lise 74 13,82 3,48 

 

X
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Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin çalıştığı kurum değişkenlerine göre, 
damgalamanın “ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; ilkokul öğretmenlerinin 9,30; 
ortaokul öğretmenlerinin puan ortalamaları 10,00 ve lise öğretmenlerinin puan ortalamaları ise 
9,78 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 1,785 olarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum değişkenlerine göre damgalamanın 
ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Damgalamanın “etiketleme” alt boyutuna bakıldığında ilkokul öğretmenlerinin puan 
ortalamaları 13,14; ortaokul öğretmenlerinin puan ortalamaları 13,99 ve lise öğretmenlerininki 
ise 14,44 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamalarına ilişkin F değeri 3,703 olarak hesaplanmıştır. 
Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum türü değişkenleri damgalama 
eğilimlerinin etiketleme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın 
kaynağının tespiti için yapılan Tukey testi sonucuna göre ise damgalamanın etiketleme alt 
boyutunda ilkokul öğretmenlerinin puan ortalamalarının lise öğretmenlerine göre daha düşük 
olduğu ve anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. 
Yine öğretmenlerin çalıştığı kurum türü değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık 
alt boyut puan ortalamaları sırasıyla; ilkokul öğretmenlerinin 12,20; ortaokul öğretmenlerinin 
12,32 ve lise öğretmenlerinin 12,52 olduğu gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 
0,227 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum 
değişkenlerine göre damgalamanın etiketleme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın 
olmadığı gözlenmiştir.  

Son olarak damgalamanın önyargı alt boyutunda puan ortalamaları, ilkokul 
öğretmenlerinin 12,89; ortaokul öğretmenlerinin puan ortalamaları 13,77 ve lise 
öğretmenlerininki ise 13,82 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamalarına ilişkin F değeri 3,950 
olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin çalıştığı kurum türü 
değişkenleri damgalama eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğuna bakıldığında ise 
damgalamanın önyargı alt boyutunda ilkokul öğretmenlerinin puan ortalamalarının ortaokul 
öğretmenlerine göre daha düşük olduğu ve anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. 
 

 
Tablo 7  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Kıdem Değişkenine Göre 

İstatistiksel Verileri  

 Kıdem     N  Ss F P 

Gruplar 
Arası  
Fark 

(Tukey) 

 
 

1.1-5 yıl arası 111 9,23 3,72 
0,730 0,534 - 2.6-10 yıl 

arası 
98 9,45 4,25 

X
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Ayrımcılık/Dış
lama 

3.11-15 yıl 
arası 

100 10,02 3,55 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 9,56 4,04 

 

 

Etiketleme 

 

 

1.1-5 yıl arası 111 14,15 4,32 

1,871 0,133 - 

2.6-10 yıl 
arası 

98 13,48 4,33 

3.11-15 yıl 
arası 

100 14,02 3,98 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 13,11 4,63 

 
 

Psikolojik 
Sağlık 

1.1-5 yıl arası 111 12,07 3,81 

1,297 0,275 - 

2.6-10 yıl 
arası 

98 11,71 3,91 

3.11-15 yıl 
arası 

100 12,46 3,12 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 12,53 3,94 

 

 
 

Önyargı 

1.1-5 yıl arası 111 14,14 3,87 

5,377 0,001 1-4 

2. 6-10 yıl 
arası 

98 13,52 3,83 

3.11-15 yıl 
arası 

100 13,65 3,43 

4.16 yıl ve 
üstü 

244 12,59 3,59 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre, damgalamanın 
“ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; 1-5 yıl arası 9,23; 6-10 yılarası puan 
ortalamaları 9,45; 11-15 yıl arası 10,02; 16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlerin puan 
ortalamaları ise 9,56 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,730 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre 
damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı 
gözlenmiştir.  

Öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre, damgalamanın “etiketleme” alt boyut puan 
ortalamaları; 1-5 yıl arası 14,15; 6-10 yıl arası puan ortalamaları 13,48; 11-15 yıl arası 14,02; 
16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları ise 13,11 olarak gözlenmiştir. Puan 
ortalamasına ilişkin F değeri 1,871 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre 
öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre damgalamanın etiketleme alt boyutunda anlamlı 
düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir. 
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Yine öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre, damgalamanın psikolojik sağlık alt 
boyut puan ortalamaları; 1-5 yıl arası 12,07; 6-10 yıl arası puan ortalamaları 11,71; 11-15 yıl 
arası 12,46; 16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları ise 12,53 olarak 
gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 1,297 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F 
değerine göre öğretmenlerin kıdem değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık alt 
boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir. 

Son olarak damgalamanın önyargı alt boyutunda puan ortalamaları, 1-5 yıl arası 14,14; 
6-10 yıl arası puan ortalamaları 13,52; 11-15 yıl arası 13,65; 16 yıl ve üstü görev yapan 
öğretmenlerin puan ortalamaları ise 12,59 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F 
değeri 5,377 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin kıdem türü 
değişkenleri damgalama eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğuna bakıldığında ise 
damgalamanın önyargı alt boyutunda 1-5 yıl arasında görev yapan öğretmenlerinin puan 
ortalamalarının, 16 yıl ve üstü görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ve anlamlı 
bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. 

 
Tablo 8  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Sosyal Medya Kullanım 

Amacı Değişkenine Göre İstatistiksel Verileri 

Damgalama 
Alt Boyutları 

Sosyal 
Medya 

Kullanım 
Amacı 

N                Ss F P 

Gruplar 
Arası  
Fark 

(Tukey) 

Ayrımcılık/Dış
lama 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

     203 9,75 4,22 0,459 0,632 

- 
2.Bilgi edinmek 
için 

    320 9,44 3,76 

3.Oyun oynamak 
için 

      25 9,88 3,97 

Etiketleme 
 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

    203 13,91 4,63 2,035 0,132 

- 
2.Bilgi edinmek 
için 

    320 13,42 4,32 

3.Oyun oynamak 
için 

     25 12,16 4,07 

Psikolojik 
Sağlık 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

     203 12,33 4,05 0,582 0,559 

- 2.Bilgi edinmek 
için 

     320 12,30 3,62 

X
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3.Oyun oynamak 
için 

     25 11,48 3,52 

Önyargı 

1.Arkadaşlarımla 
görüşmek için 

   203 13,78 3,72 4,035 0,018 

1-2 
2.Bilgi edinmek 
için 

    320 13,05 

 

3,73 

3.Oyun oynamak 
için 

      25 12,00 2,88 

 
Tablo 9’a bakıldığında öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine 

göre, damgalamanın “ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; arkadaşlarımla 
görüşmek için kullanırım diyenlerin 9,75; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 9,44; 
oyun oynamak için diyenlerin ise 9,88 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 
0,459 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya kullanım 
amacı değişkenlerine göre damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Ayrıca öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre, damgalamanın 
“etiketleme” alt boyut puan ortalamaları; arkadaşlarımla görüşmek için kullanırım diyenlerin 
13,91; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 13,42; oyun oynamak için diyenlerin ise 
12,16 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 2,035 olarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre 
damgalamanın etiketleme alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Yine öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı değişkenlerine göre, damgalamanın 
“psikolojik sağlık” alt boyut puan ortalamaları; arkadaşlarımla görüşmek için kullanırım 
diyenlerin 12,33; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 12,30; oyun oynamak için 
diyenlerin ise 11,48 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,582 olarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya kullanım amacı 
değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  
 

Son olarak damgalamanın önyargı alt boyutunda puan ortalamaları, arkadaşlarımla 
görüşmek için kullanırım diyenlerin 13,78; bilgi edinmek için diyenlerin puan ortalamaları 
13,05; oyun oynamak için diyenlerin ise 12,00 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F 
değeri 4,035 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin sosyal medya 
kullanım amacı değişkenleri damgalama eğilimlerinin önyargı alt boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için yapılan Tukey 
testi sonucuna bakıldığında ise damgalamanın önyargı alt boyutunda sosyal medyayı 
arkadaşları ile görüşmek için kullanan öğretmenlerin puan ortalamaları, bilgi edinmek için 
kullanan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ve anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmektedir. 

 



 
 

 108 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Tablo 9  

Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları Düzeylerinin Branş Değişkenine Göre 

İstatistiksel Verileri 

Damgalama Alt 
Boyutları Branş N  Ss F P 

Grupla
r Arası  
Fark 

(Tukey) 

Ayrımcılık/Dışl
ama 

Sayısal-Fen 163 9,58 3,70 

0,304 0,738 - Sözel 331 9,61 4,03 

Özel Yetenek 35 10,14 4,61 

Etiketleme Sayısal-Fen 163 13,53 4,35 

0,096 0,908 - Sözel 331 13,67 4,43 

Özel Yetenek 35 13,85 4,94 

 

 

Psikolojik 
Sağlık 

Sayısal-Fen 163 12,34 3,80 

0,021 0,980 - 
Sözel 331 12,35 3,78 

Özel Yetenek 35 12,48 4,04 

 

 

Önyargı 

Sayısal-Fen 163 13,06 3,80 

0,612 0,543 - Sözel 331 13,43 3,62 

Özel Yetenek 35 13,57 4,23 

 
Tablo 10’a bakıldığında öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın 

“ayrımcılık/dışlama” alt boyut puan ortalamaları; sayısal- fen branşı 9,58; sözel branş puan 
ortalamaları 9,61; özel yetenek ise 10,14 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 
0,304 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine 
göre damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı 
gözlenmiştir.  

Öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın “etiketleme” alt boyut puan 
ortalamaları; sayısal- fen branşı 13,53; sözel branş puan ortalamaları 13,67; özel yetenek ise 
13,85 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,096 olarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine göre damgalamanın etiketleme alt 
boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

Yine öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın “psikolojik sağlık” alt 
boyut puan ortalamaları; sayısal- fen branşı 12,34; sözel branş puan ortalamaları 12,35; özel 
yetenek ise 12,48 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,021 olarak 

X
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hesaplanmıştır. Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine göre 
damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı 
gözlenmiştir.  

Son olarak öğretmenlerin branş değişkenlerine göre, damgalamanın “önyargı” alt boyut 
puan ortalamaları; sayısal- fen branşı 13,06; sözel branş puan ortalamaları 13,43; özel yetenek 
ise 13,57 olarak gözlenmiştir. Puan ortalamasına ilişkin F değeri 0,612 olarak hesaplanmıştır. 
Elde edilen F değerine göre öğretmenlerin branş değişkenlerine göre damgalamanın önyargı alt 
boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir.  

 
Tablo 10  

Eğitim Durumu Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Damgalama Eğilimleri Alt Boyutları 

Puanları Arasındaki t Testi Karşılaştırmasına İlişkin Bulgular 

Damgalama Alt 
Boyutları 

Medeni 
Durum N   Ss t P 

Ayrımcılık/Dışlam
a 

Evli 449 9,56 3,91 
-0,044 0,965 

Bekar 103 9,58 4,05 

Etiketleme Evli 449 13,52 4,31 
-0,428 0,669 

Bekar 103 13,72 4,86 

Psikolojik Sağlık Evli 449 12,34 3,76 
0,777 0,437 

Bekar 103 12,01 3,87 

Önyargı Evli 449 13,22 3,66 
-0,445 0,657 

Bekar 103 13,40 3,92 

 
Öğretmenlerin medeni durum değişkenlerine göre damgalamanın alt boyutları anlamlı 

bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Araştırma sonuçlarına bakıldığında ilk olarak öğretmenlerin damgalama eğilimleri 

cinsiyete göre damgalamanın ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutunda 
anlamlı bir şekilde farklılaşmakta iken, önyargı alt boyutunda anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. Cinsiyet değişkenlerine göre erkek öğretmenlerin damgalama eğilimleri 
puan ortalamaları kadın öğretmenlerin damgalama eğilimleri puan ortalamasından daha 
yüksektir. Öğretmenlerin unvan değişkenlerine göre ise damgalamanın sadece 
ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma gözlenirken yöneticilerin damgalama 
puan ortalamaları öğretmenlerin damgalama puan ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. 
Öğretmenlerin kamu ve özel okul türlerine göre damgalama eğilimleri tüm alt boyutlarda 

X



 
 

 110 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Damgalama eğilimlerinin tüm alt boyutlarında özelde 
görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlere 
göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine öğretmenlerin eğitim durumu 
değişkenlerine göre damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutu anlamlı bir şekilde 
farklılaşmazken diğer alt boyutlar anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Damgalama 
eğilimlerinin ayrımcılık/dışlama, etiketleme ve önyargı alt boyutlarında eğitim durumu yüksek 
lisans ve doktora olan öğretmenlerin puan ortalamaları eğitim durumu lisans olan öğretmenlere 
göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Kıdem ve sosyal medya kullanım amacı değişkenleri 
açısından incelendiğinde ise damgalamanın sadece önyargı alt boyutunda anlamlı bir 
farklılaşma bulunmuştur. Son olarak öğretmenlerin medeni durum ve branş değişkenleri 
incelediğinde ise damgalamanın alt boyutları anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. 
Öğretmenlerin çalıştığı kurum türü (ilkokul, ortaokul, lise) değişkenlerine göre damgalamanın 
etiketleme ve önyargı alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 

Yaman ve Güngör (2014); Güngör (2013) yaptıkları araştırmada cinsiyet değişkenine 
göre damgalamanın ayrımcılık ve dışlama, etiketleme, psikolojik sağlık ve önyargı alt  
boyutlarında anlamlı bir farklılaşma vardır. Cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde  
ayrımcılık ve dışlama, etiketleme ve psikolojik sağlık alt boyutunda bu araştırmayı 
desteklemektedir.  

Yaman ve Güngör (2014); Güngör (2013) medeni durum  değişkenine göre 
damgalamanın ayrımcılık ve dışlama ,etiketleme alt boyutları bu araştırmayı destekler 
niteliktedir. Yine öğretmenlerin çalıştığı kurum türü değişkenlerine göre etiketleme, psikolojik 
sağlık ve önyargı alt boyutları bu araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir.  

Güngör (2013) tarafından yapılan çalışma öğretmenlerin eğitim durumu değişkenlerine 
göre damgalama eğilimleri ayrımcılık ve dışlama alt boyutunda bu araştırmayı destekler 
niteliktedir. 

Güney ve Bayramlık (2015) tarafından yapılan çalışma ise cinsiyet ve okul türü 
değişkenlerine damgalamanın hiçbir alt boyutunda göre bu araştırmayı desteklememektedir. 

Güngör (2013) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin unvan değişkenlerine göre 
damgalamanın psikolojik sağlık alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma varken; bu çalışmada ise 
damgalamanın ayrımcılık/dışlama alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Yine 
Güngör’ün çalışmasında   öğretmenlerin kıdem ve medeni durum değişkenlerine göre 
damgalamanın psikolojik sağlık ve önyargı alt boyutlarında anlamlı bir farklılaşma varken; bu 
çalışmada medeni durum değişkeni damgalamanın alt boyutlarında anlamlı bir şekilde 
farklılaşmazken, kıdem değişkeni damgalanın önyargı alt boyutunda farklılaşmaktadır.  

Yapılan araştırma kapsamında ve incelenen literatür sonrasında diğer araştırmacılar için 
şunlar önerilebilir: 

• Araştırmanın değişkenlerine literatürde birer etkileyici olabilecek olarak düşünülen 
iş/meslek etiği ve örgüt kültürü değişkenleri ile daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir. 

• Araştırma farklı örneklemler (örneğin; akademisyenler) ve farklı değişkenlerle birlikte 
çalışılabilir.  

• Öğretmen adaylarının damgalama eğilimleri için araştırma 
örneklemi yüksek öğrenim kurumlarına yönelik geliştirilebilir. 
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ÖZET 

 
Mevcut araştırmada STEM eğitiminin küçük yaşlardan itibaren uygulanmasının gerekliliğine önem 

verilmiş ve ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile STEM temelli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ilkokul 4.sınıf 
öğrencilerinin fen bilimleri dersi kapsamında yapılan STEM temelli etkinliklerine dair görüşlerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında revize edilen fen bilimleri dersi öğretim programında, “Aydınlatma ve 
Ses Teknolojileri” adlı ünitede yer alan kazanımlara uygun STEM temelli etkinlikler, 6 hafta boyunca 
uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi esas alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu daha önce 
STEM eğitimi almamış olan ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan, Muş ili merkezinde yer alan bir 
ilkokulda öğrenim gören 28 öğrenci (13 kız, 15 erkek) oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin olumlu 
ve olumsuz olmak üzere iki temelde görüş geliştirdiği; çoğunluğunun (%93) bu uygulama sürecini olumlu bulduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  Öğrencilerin olumlu görüşlerine yönelik olarak; STEM temelli etkinliklerin hayal güçlerini 
ve el becerilerini geliştirdiği, öğrencilerin bu etkinlikleri eğlenceli bulduğu, STEM’ e yönelik farkındalıklarının 
arttığı, çevreye olan duyarlılıklarının geliştiği, takım çalışmasından keyif aldıkları, teknoloji ile ilgili 
farkındalıklarının arttığı ve problem çözme becerilerinin geliştiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte 
öğrenciler, STEM temelli etkinliklerin sadece fen bilimleri dersinde değil diğer derslerdeki başarılarının 
artmasına da katkıda bulunacağını belirtmişlerdir. Olumsuz görüşlerine yönelik olarak ise, uygulamaları 
yaparken kullanılan malzemelerin hayal ettikleri gibi olmadığından ve uygulama sürecinin uzun oluşundan 
yakındıkları tespit edilmiştir. Bu araştırmanın öğrencilere küçük yaşlardan itibaren STEM eğitiminin uygulanması 
açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, ilkokul öğrencileri, fen bilimleri dersi 
 

 
INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 'VIEWS ON 

STEM-BASED ACTIVITIES 
 

ABSTRACT 
In this study, STEM-based activities were conducted with 4th grade primary school students. The aim of 

this study was to determine the views of 4th grade students about STEM-based activities within the scope of science 
course. In this context, STEM-based activities in accordance with the learning outcomes in the unit named 
“Lighting and Sound Technologies” in the science curriculum revised in 2018 were implemented for 6 weeks. 
Qualitative research method was used in the research. The study group consisted of 28 students (13 females, 15 
males) who had not previously received STEM education and were volunteers. Data were collected through semi-
structured interviews. Content analysis method was used for data analysis. In the research, it was observed that 
the students developed opinions on two basis; positive and negative; It was concluded that the majority (93%) of 
students found this application positive. For the positive opinions of the students it was concluded that STEM-

 
1 Bu araştırma,  Muş Alparslan Üniversitesi BAP-18-EMF-4901-08 numaralı BAP projesi kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. 
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based activities improve their imagination and hand skills, students find these activities entertaining, their 
awareness towards STEM increases and their sensitivity to the environment develops. Regarding their negative 
opinions, it was found that the materials used in activities were not as they imagined and complained about the 
long implementation period. This study is thought to be important in terms of the implementation of STEM 
education for students from an early age. 

. 

Keywords: STEM education, primary school students, science course 

 
 

Giriş 
21.yy bilginin üretilmesini, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeyi, değişime açık olup 

çok boyutlu düşünebilmeyi gerekli kılmaktadır. Bir toplumun gelişmesi, değişen dünya ile 
rekabet edebilmesi o toplumda yaşayan bireylerin eğitim seviyesinin yükselmesi ile 
mümkündür. Eğitimin kalitesinin artması; öğretimde benimsenen yeni yaklaşımlar, bu 
doğrultuda kullanılacak yöntem, teknik ve materyallerle doğrudan ilişkilidir. Bu 
yaklaşımlardan biri de araştırmacılar tarafından son yıllarda üzerinde önemle durulan STEM 
eğitimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, ilk defa Ulusal Bilim Vakfı (The National Science 
Foundation) yöneticisi Judith A.Ramaley tarafından 2001 yılında türetilmiş ve bu tarihten 
itibaren hızlı bir şekilde yayılmıştır (Yıldırım & Altun, 2014).  

STEM eğitimi, disiplinler arası ilişki kurarak öğrencilerin karşılaştıkları problemlere 
farklı açılardan bakabilmelerini, farklı çözüm yolları bulabilmelerini sağlar ve bireylerin üst 
düzey düşünme becerilerini geliştirir (Çepni, 2018). Bicer, Navruz, Capraro ve Capraro’ya 
(2014) göre STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde öğretme 
ve öğrenmeyi ifade eder. STEM eğitimi, hem formal hem de informal ortamlarda öğrencilerin 
meşgul olduğu bir dizi etkinlik olarak düşünülmüştür (Gonzalez & Kuenzi, 2012). Bu 
tanımlardan yola çıkarak, STEM eğitimi yaklaşımının yenilikçi öğrenmeye dayalı olan ve farklı 
disiplinlerin bir arada kullanılıp öğrencilerin çok yönlü düşünebilmelerini sağlayan bir 
yaklaşım olduğu söylenebilir. “2016-2023 döneminde STEM istihdam gereksiniminin 1 
milyona yaklaşacağı ve bu ihtiyacın yaklaşık olarak 300 bininin yani yaklaşık %31’inin ise 
karşılanamayacağı öngörülmektedir”  (TÜSİAD, 2017: 23). Bu açıdan bakıldığında, ülke 
ekonomisini ve nitelikli işgücünü geliştirmek için STEM eğitiminin uygulanmasının önem arz 
ettiği söylenebilir. Son yıllarda ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların sayısı artmıştır. 
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanan STEM Eğitimi Raporu’nda 
bireylerin bu konuda nitelikli bir şekilde yetişmesi için STEM eğitiminin küçük yaşlardan 
itibaren verilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Fen bilimleri dersi öğretim programı 
da 2018 yılında bu doğrultuda güncellenmiştir. 

STEM eğitimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ülkemizde genellikle STEM 
eğitiminin, bilimsel süreç becerilerine etkisi (Gökbayrak & Karışan, 2017a; Yamak, Bulut & 
Dündar, 2014); argümantasyon becerisine etkisi (Erdogan, Ciftci, Yıldırım & Topcu, 2017); 
fene karşı tutuma olan etkisi (Yamak vd., 2014); akademik başarıya etkisi (Çevik, 2017) ile 
ilgili çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, STEM eğitimine yönelik 
görüşlerin incelenmesi (Erdogan & Ciftci, 2017; Kırılmazkaya, 2017) ve okul öncesi dönemde 
STEM eğitimi (Balat & Günşen, 2017; Sahin, Akbulut, Hascadan, Özgenol & Güley, 2014) ile 
ilgili olarak da çalışmalar yapılmaktadır.  Ayrıca bu konudaki araştırmalarda genellikle ortaokul 
öğrencileriyle (Karakaya & Avgın, 2016; Yamak vd., 2017) ve öğretmen adaylarıyla 
(Gökbayrak & Karışan, 2017; Kırılmazkaya, 2017) çalışıldığı; STEM eğitimi uygulamalarının 
ilkokul öğrencilerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. 
STEM eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin gerekliliği düşünüldüğünde ilkokul 



 
 

 114 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

öğrencileriyle çalışmanın önemli olduğu söylenebilir. Bu eksiklik doğrultusunda bu çalışmada, 
ilkokul 4. sınıf öğrencilerine, 2018 yılında revize edilen fen bilimleri öğretim programında 
“Aydınlatma ve Ses Teknolojileri” ünitesinde yer alan kazanımlara yönelik STEM etkinlikleri 
uygulanmıştır. Mevcut çalışmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik STEM temelli 
etkinlikler geliştirilmiş, uygulanmış ve öğrencilerin STEM etkinliklerine ilişkin görüşleri 
incelenmiştir. 
 
 

Yöntem 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi esas alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu daha 

önce STEM eğitimi almamış olan ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan, Muş ili 
merkezinde yer alan bir ilkokulda öğrenim gören 28 öğrenci (13 kız, 15 erkek) oluşturmaktadır.  
 

Uygulama Süreci 
Araştırma kapsamındaki uygulamalar, 4.sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programında 

yer alan “Aydınlatma ve Ses Teknolojileri/Fiziksel Olaylar” ünitesindeki kazanımlar 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  Bu kapsamda uygulanan etkinliklere örnek olarak:  

 
Kazanım F.4.5.1.2: Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar. 
 
Etkinlik Adı: Aydınlanma Aracımı Yapıyorum 
 
Etkinlik Süreci: Sınıf, beşer kişiden oluşan altı gruba ayrılır. Öncelikle beyin fırtınası 
tekniğinden yararlanılarak şu sorular sorulur: 
-Geçmişte aydınlanma aracı olarak neler kullanıyorduk? 
-Aydınlanma ne gibi yarar sağlar? 
-Aydınlanma olmasaydı ne olurdu? 
 
Sonrasında ‘Pet Şişe ile Aydınlatma’ adlı video izlettirilip soru-cevap tekniği ile öğrencilere bu 
video hakkında sorular sorulur. Örneğin:  
-Siz olsaydınız bu videoda yer alan probleme nasıl bir çözüm üretirdiniz? 
-Nasıl bir aydınlatma aracı tasarlardınız? 
 Bu sorular sonrasında öğrencilerin tasarımlarını çizmeleri istenir ve çizilen tasarımlar 
uygulamaya dökülür. 
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Araştırma kapsamındaki uygulamalarda, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri 
ürünlere yönelik resimler Şekil 1’de verilmiştir. 

 

  
Şekil 1. Uygulama sürecindeki öğrencilerin ürünlerine yönelik resimler 

Veri Toplama Araçları ve Analizi 
Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmede sorulan sorular aşağıda belirtilmiştir: 
1- STEM temelli etkinliklerin sizlere ne gibi katkıları oldu? 
2- STEM temelli etkinliklerin olumsuz bulduğunuz yönleri nelerdir? 

Verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
araştırmacılar tarafından analiz edilerek kod ve kategori listesi oluşturulmuş ve frekansları 
belirtilmiştir. Araştırmacılar kod ve kategorileri oluştururken ilk olarak bireysel bir kod ve 
kategori listesi oluşturmuşlardır. Sonrasında araştırmacılar bir araya gelerek oluşturulan kod ve 
kategoriler üzerinde tartışmış, bazı noktalarda değişiklikler yapmış ve görüş birliği 
sağlanmıştır. 
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Bulgular 
Bu bölümde, katılımcıların STEM eğitimine yönelik görüşlerine ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir. Katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilirken gizlilik ilkesi 
doğrultusunda katılımcılar K1, K2,…K28 olarak adlandırılmıştır. 

Tablo 1 
Katılımcıların STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular  
Katılımcıların 
Görüşleri 

 N % 

Olumlu buluyorum   26 92.9 
Olumlu bulmuyorum  2 7.1 
Toplam  28 100.0 

 
Katılımcıların %92.9’u STEM eğitimi ile ilgili olumlu ifadelerde bulunmuş, STEM 

eğitiminin gerekli olduğunu belirtmiştir. 
 

Tablo 2 
Katılımcıların STEM Eğitimini Olumlu Bulma Sebeplerine İlişkin Bulgular 
STEM Eğitiminin 
Olumlu Bulunan 
Yönleri 

 N % 

Eğlenceli olması  6 31.5 

Eğitici olması 
Hayal gücünü 
geliştirmesi 
Çevreye olan 
duyarlılığı arttırması 
El becerisini 
geliştirmesi 

 6 
3 

 
2 
 
2 

31.5 
16.0 

 
10.5 

 
10.5 

Toplam  19 100.0 

 
Katılımcıların daha büyük bir oranı STEM eğitimini, eğlenceli (%31.5) olması ve eğitici 

olması (%31.5) açısından olumlu bulduğunu ifade etmiştir. STEM eğitiminin hayal gücünü 
geliştirdiğini düşünen katılımcıların oranı %16 iken, çevreye olan duyarlılığı arttırdığını 
düşünen katılımcıların oranı %10.5 ve el becerisini geliştirdiğini düşünen katılımcıların oranı 
ise %10.5’tir.  
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STEM eğitimini olumlu bulan katılımcıların buna yönelik görüşlerinden alıntılara 
aşağıda yer verilmiştir: 

‘Yaptığımız etkinlikleri çok sevdim, çok eğlencelilerdi’. (K13)  
‘Çok güzel bir araba tasarladık ve ben çok mutlu oldum, eğlenceliydi.’ (K14) 

‘Yaptığımız etkinlikleri olumlu bulu yorum çünkü hepsi birbirinden eğlenceli.’ (K19) 
‘Bu etkinliklerle bir sürü yeni şey öğrendim.’ (K5) 

‘Bize bir şeyler öğrettiğini, iyi öğrendiğimi düşünüyorum.’ (K9) 
‘Bilgiler öğrendim, bilmediğim bazı şeyleri öğrenmemi sağladı.’ (K18) 

‘Bu etkinlikler, hayal gücümü geliştirdi. Yapacaklarımı daha çok hayal edebiliyorum.’ (K1) 
‘Olumlu buluyorum. Hayal güçlerimi çoğaltıyor.’ (K15) 
‘Yaptığımız etkinlikler çok olumlu. Çok yararlı, ses kirliliğini önlüyor ve havayı kirletmiyor.’ 
(K7) 
‘Ben çevreme daha duyarlı oldum.’ (K8) 

‘Bunlar sayesinde bizim el becerimiz gelişiyor.’ (K1) 
‘Artık kendi kendime bir şeyi tamir etmeyi becerebiliyorum.’ (K11) 

‘Etkinlikler benim için çok yararlı oldu. Artık diğer derslerde de daha başarılıyım.’ (K3) 
Tablo 3 

Katılımcıların STEM Eğitimini Olumlu Bulmama Sebeplerine İlişkin Bulgular 
STEM Eğitiminin 
Olumsuz Bulunan 
Yönleri 

 N % 

Kullanılan 
malzemelerin hayal 
edildiği gibi 
olmaması 

 2 67.0 

Zaman alıcı olması  1 33.0 
Toplam  3 100.0 

 
STEM eğitiminin olumsuz bulunan yönlerine ilişkin bulgular incelendiğinde, 

katılımcıların kullandıkları malzemelerin hayal ettikleri gibi olmadığı (%67) ve etkinliklerinin 
zaman alıcı olması (%33) sebepleriyle STEM eğitimi ile ilgili olumsuz görüşlerde bulundukları 
tespit edilmiştir.  

STEM eğitimini olumsuz bulan katılımcıların buna yönelik görüşlerinden alıntılara 
aşağıda yer verilmiştir: 
‘Bazen yaptığımız etkinliklerde istediğimiz eşyaya varamadığımız için etkinliklerimiz iyi 
olmuyordu. En çok bu zor oldu.’ (K6) 
‘Çok uzun sürdü. Hiç güzel olmadı o yüzden beğenmedim.’ (K20) 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların büyük oranının STEM eğitimini 
olumlu bulduğu (%93) görülmektedir. Katılımcıların büyük bir oranının STEM eğitimini 
olumlu bulması, süreçte yapılan uygulamaların sevildiğini gösterir niteliktedir. Katılımcılara 
STEM eğitimini olumlu bulmalarının sebebi sorulduğunda da alınan cevaplarda daha yüksek 
bir oranla (%31.5) ‘eğlenceli’ ifadesinin kullanılması bu durumu desteklemektedir. 

Katılımcılar STEM eğitimini, öğrenmelerini kolaylaştırması (%31.5), hayal güçlerini 
geliştirmesi (%16), çevreye olan duyarlılıklarını arttırması (%10.5) ve el becerilerini 
geliştirmesi (%10.5) gibi sebeplerle de olumlu bulmuşlardır.  Bu araştırmada elde edilen 
sonuçlara benzer olarak Erdogan ve Ciftci (2017) de yaptıkları araştırmada STEM temeli 
etkinliklerin öğrencilerin hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirdikleri sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Katılımcıların sadece ikisi (%7) STEM eğitimini olumlu bulmamış olup buna gerekçe 
olarak ise, istedikleri malzemeyi temin edememeleri ve bu eğitimin uygulama sürecinin çok 
zaman alması sebeplerini göstermişlerdir. Mevcut araştırmada elde edilen sonuçlara benzer 
olarak Uğraş (2017) da yaptığı araştırmada STEM temelli etkinliklerde zaman sıkıntısı 
yaşandığını belirtmiştir.  

Doğru bir yapılandırma ile STEM  temelli etkinlikleri uygulama süreci, öğrencileri 
sıkmadan belli aralıklarla gerçekleştirilebilir. Kullanılan malzemelerin öğrenciler tarafından 
hayal edildiği gibi olmaması dezavantaj olarak görülmektedir. Bu noktada, öğrencilerin 
yaratıcılıklarını destekleyecek şekilde önerilerde bulunulabilir ve malzemeler öğrencilerin 
tercihleri doğrultusunda temin edilebilir.  
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TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIKLARI ALFABELER 

Aytan Namazova, İstanbul Kültür Üniversitesi, akush.namazova@gmail.com 
 

Giriş 
 

Tarih boyunca Türklerin göçebe hayatı onların değişik kültürlere sahiplenmesine neden olmuştur. 
Dedelerimiz yaşadığı savaşlar, güzergahlar onların çoğu zaman birlik sağlamasına engel olmasının 
beraberinde zamanla aynı kökten olduklarını unutturup, karşı karşıya da getirmiştir. Tarihimize göz 
önüne serecek yazılı belgelerimiz gurumuzdur diyerekten yola çıkmak isterdim. Ama inceleyip ve 
irdelediğimizde sürekli güzel Türkçemize başkalarına mahsus alfabelere ses uydurarak kendi dil 
kalıbımıza oturtmuşuz. Bugün dünyanın her tarafında Türk milletinin izini göre biliyoruz ki, bunun 
temelinin eski zamanlardan geldiği yazılı belgelerde doğruluğunu buluyor. Böyle ki, değişik yerlere 
mesken salan ecdadımız aynı zamanlarda farklı coğrafyalarda farklı alfabe kullanarak bizi zengin 
tarihe sahiplendirmişler. Doğrudur, aynı millete mensup olmamıza rağmen farklı lehçelere aitliğimiz 
ve alfabemiz bizleri bizden ayırmak için tırnak arası komşularımıza malzeme olmuştur. Zengin 
kültürümüz bizleri biz eden varlığımızdır, bu nedenle de yirmi birinci yüzyıl kardeşlik yılı olacaktır 
diye umut edelim ve nihayet Türk devletlerinin ortak alfabe kullanımına geçiş sağlamalarına tüm 
gücümüzle destek olarak çorbada tuzum olsun, tek elden ses çıkmaz diyerekten özümüze, sözümüze, 
dilimize, alfabemize sahip çıkalım. Sovyetler Birliği’nde vaktiyle mevcut olmuş Türk devletlerine 
uygulanan farklı alfabenin bugün yarattığı olumsuzluklar daima aydınlar tarafından dile getiriliyor. 
Hala da bu yolda ortak çözüme ulaşmayan Türk Devleti vardır. İşin siyasi taraflarını dışladığımızda 
çözüme ulaşmayın kolaylığını fark etmek kaçınılmazdır. 
 

Özet 
 

 Makalemizde Türk halklarının bugünümüze kadar kullandıkları alfabelerden bahsetmiş olacağız. 
Runik alfabesinden başlayan bu yolculuk Latin alfabesinde son durağını bulmuş oluyor. İslam’dan önce  
mevcut olan Göktürk alfabemiz, İslam’ı kabul ettikten sonra yani onuncu yüzyılda Karahanlı devletinin 
mevcut olduğu zaman veya başka bahisle desek Talas savaşında Araplarla beraber olup Çinlilere karşı 
birleştiğimiz dönem bizim tarihimize Arap alfabesinin benimsenmesiyle damga vurmuştur. Bununla 
yetinmeyerek daha 11 alfabe de bizlere tarih boyunca eşlik etmiştir. Bu makalemizde 13 alfabenin 
sadece 8 tanesinden bahsedeceğimiz için aşağıdaki gibi listeyi göstere biliriz: 
1.Göktürk Alfabesi; 38 harften oluşan bu alfabe Kutluk devletinde kullanılmıştır. 
2.Uygur Alfabesi; 22 harften oluşan bu alfabeyi Uygur Devleti kullanmıştır. 
3.Orhun Alfabesi; Uygur alfabesi adıyla Orta Asya’da yaşayan Türkler tarafından kullanılmıştır. 
4.Soğd Alfabesi; Uygur Türkleri tarafından kullanılmıştır. 
5.İbrani Alfabesi; Hazar Türkleri tarafından kullanılmıştır. 
6.Arap Alfabesi; Karahanlılar, Gazneniler, Tolunoğulları, İhşitler, Selçuklular, Osmanlılar tarafından 
kullanılmıştır. 
7.Kiril Alfabesi; Sovyet Birliğine dahil olan Türk Devletleri tarafından kullanılmıştır ve hala da 
Kırgızistan Devleti kullanıyordu. 
8.Latin Alfabesi; Türkiye Cumhuriyetiyle beraber Sovyet Döneminin yıkımından sonra özgürlüğüne 
kavuşan tüm Türk devletleri kullanıyor. 
 
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Alfabe, Sovyetler Birliği 
 
 
 

Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabe 
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Günlük hayatta nerdeyse her haber izlediğimizde ‘ Avrupa Birliği’ kelimesini duyarız. Yurt dışı 
seyahatlerinde vize almak için baş vurduğumuzda bile çoğu zaman ‘Avrupa Birliğine’ dahil 
olmamamızdan şikâyetleriniz. Peki neden lafta olan Türk Birliği’nin (deyimlerimizde denildiği gibi: 
söz uçar, yazı kalır)yokluğundan bu kadar şikayetçi değiliz ve yahut ta neden bu birliğimiz yok? 
Tarihin sayfalarını çevirdiğimizde çok nedenlerini görürüz. İstilalar, iç savaşlar, ortak iletişimsizlik ve 
s. Son söylediğimiz nedenin üzerinde duracak olursak ortaya çok belgeler sunuluyor. İletişim derken 
akla gelen ilk şey dildir. Çünkü dil bir milletin en değerli malıdır ve tabii ki  onu  kalıcı yapan ise  
yazıdır. Türklerin yazıyla ilk tanışma dönemi 8.yüzyıl  İslam’dan önce mevcut olan Göktürk 
devletinin zamanına tesadüf eder ve 10.yüzyıl Karahanlı devletinin kuruluşuna yani Türklerin İslam’ı 
kabul ettikleri vakte kadar sürmüştür.2 Azerbaycan Türklerinden olan dilci  Firudin Ağasıoğlu3 ‘ 
Dokuz Bitik’ kitabının 1.bitikinde şöyle demiştir; 
İslam’a kadar Azer4 ve diğer Türk boylarının yazı ve bitik5 medeniyeti vardı. Ön Asya halkları 
alfabeye yaklaşan iki değişik yazı sistemini kullanıyorlardı. Bunlardan biri söz-hece sistemli mixi6 
yazı, diğeri ise esasen samit7 sesleri bildiren hece-ses sistemi alfabeler idi. 
Dilimizdeki çivi sözü ile bildirilen bu yazı çeşidi Arapça mismari, Almanca keilschrift,rusca klinopis 
adlanır. Bu yazı sistemini Sümerler yaratmıştır. Sümer’de yazının meydana çıktığı devirlerdeki Sümer 
dilli kaynakta Güney Azerbaycan boylarının yazı ile tanışlığına dolayı işaret eder. Böyle ki, Sümer 
çarı Azerbaycan’ın Arat’ta bölgesine mektup gönderir. Arat’ta beyine mektup gönderiliyorsa, demek 
ki, bu yazını orada okuyan da olmalıdır. S. N. Kamer’e göre, bu mektup ilk yazı örneklerinden idi. 
Türkoloji’nin büyük problemlerinden sayılan Türk runik alfabesinin menşei bugünümüze kadarda 
çözülmemiştir. Bu alfabenin genetik bağı Orta Asya, Türkistan ve Güney Sibirya’ya bağlıdır. Türk 
runik’ sının yaranması direk Aralık denizi alfabeleri ile bağlıdır. Runik alfabesine ait olan yazı 
örnekleri Orhon Yenisey yazıları ile aynı menşei olup, karşılıklı etki ile oluştuğunu göre biliyoruz. 
Ama bu yazıların bir kısmı sadece ünsüz harflerle, bir kısmı da ilave ünlü işaretleri olan fonetik alfabe 
istikametinde inkişaf etmiştir. Örnek verecek olursak: srdnl slcn htn yani sarı donlu selcan hatun, gibi.   
Bir çok alfabenin yaranmasında etkisi olan Bibl yazıları Türk runikası ile aynı işaretlere sahiptir. 
Ayrıca Göktürk harfleriyle de aynı işaretlerdir. Azerbaycan’da yerleşen Kür-Araz arkeoloji kültüründe 
bu yazılarla ilgili yapıtlara rastlanıyor.8 Türk runik yazısı zamanla geniş arazilere yayılmıştır. Değişik 
yıllarda Azerbaycan; kuzey Kafkas, Avrupa, Orta Asya, Sibirya ve Doğu Türkistan bölgelerinde 
görülmüştür. Türk boylarının hepsinin yazı sistemine çevrilmese de, çoğunluğu kullanmıştır. 
 Doğrudur, bizlerin bildiği en eski yazıtlar Yenisey Yazıtlarıdır.9 Ama bu yazıtları yıpranmış mezar 
taşlarında gördüğümüzden, hatta çoğu okuna bilecek durumda bile olamadığından belge niteliği 
taşımamaktadır. Kullanılan alfabelerin tasniflerini yapmadan önce Türk tarihinin 3 büyük çağa 
bölündüğüne vurgu yapmak isterdim. 
1-Uzak Doğu medeniyeti çerçevesinde (İslamiyet’ten önceki) Türk tarihi 
2-yakın doğu medeniyeti çerçevesinde (İslami devirde) Türk tarihi 
3-Batı medeniyeti çerçevesinde Türk tarihi 
Çağ yukarıda belirttiğimiz gibi Göktürkler dönemini kapsar. Edebiyat tarihi bakımından gayet mühim 
olan Gök Türkler ilk önceleri Apar kağanlarına tabiydiler. 522 tarihinde Gök Türk hanedanı başladı. 
Gök Türklerin diğer büyük bir ehemmiyeti de bunların kendileri hakkında il defa eser bırakmış 

 
2 İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi, Timaş yayınları İstanbul 2015 
3 Firudin Ağasıoğlu 6 may 1947 yılında Azerbaycan’ın Vedibasar bölgesinde doğmuştur( Iğdır bölgesi ile Aras 
nehrinin öbür yanı. Şu an da Ermenilerin işğali altında). Türk Dilleri ve Türk Halklarının tarihiyle ilgili 200 den çok 
makalesi, 20 tane kitabı mevcuttur. 
4 Azerbaycan Türkleri 
5 kitap 
6 çivi 
7 ünsüz 
8 Hatta Azer(Azerbaycan Türkleri) adına da Bibl yazılarında rastlanıyor 
9 Orhun Yazıtlarının kağıt üzerinde kullanıldığı en iyi örnek ise Irk Bitig adlı eserdir. 
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olmalarıdır. Gök Türklerden önceki devirde atalarımızın kendileri hakkında hiçbir yazı ve vesika 
bırakmadıkları için onlar hakkındaki malumatı medeni komşularından alıyoruz. Gök Türkler çağında 
Türklerin kendilerine mahsus yazıları vardı. Bu yazıya ‘Gök Türk yazısı ‘ yahut bu yazının ilim 
alemine il defa malum olan örnekleri ‘Orhun yazıları’ adı verilir. Orhun yazılarının en eskileri 
sekizinci asır başlarına aittir. Halbuki bu yazı daha önceleri de kullanılıyordu.  Gök Türk devleti 
zamanında ekseriyetle onlara tabi olarak yaşayan, fakat başlarında ayrı bir kağanları bulunan 
Kırgızların yaşadığı yerlerde de bu yazı ile yazılmış bir takım taşlar bulunmuştur. Doç. Dr. Gülzura 
Cumakunova’nın ı. Uluslararası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumundaki bildirisinde de bu 
konuya dokumuştur: 
Tarihte Yenisey yazıtları adı ile belli eski Türk yazılarından Yenisey yazılarının Kırgızların Minusin 
(Bin-Su) vadisinde yaşadıkları dönemden kalma yazma eserleri olduğu, bu yazıları onlar aynı 
zamanda şimdiki Sibirya Türkleri dediğimiz Hakas, Tuva, Şor, Altay Türkleri ile paylaştıkları 
Türkolojide artık tartışılmaz bir gerçektir. 
Buradan da böyle kanaate gelebiliyoruz ki, bu yazı yalnız Gök Türkler tarafından değil de, öteki 
çağdaş Türkler tarafından da kullanılmıştır. 10Büyük tarihimize hızlıca bir kuş bakışı atsak Kırgızlar 
milattan önceki asırlardan beri mevcut olan Türk boyudur. Böyle olduğu halde ve Kırgızların yaşadığı 
yerlerde bulunan taşlar üzerindeki yazının daha iptidai olması ve Gök Türklere ait yazılardaki gibi ileri 
bulunmaması, alfabeni ilk olarak Kırgızlar tarafından kullanılmasına delalet ediyor. Bazı bilginler bu 
yazının eski Arami yazısından çıktığını ileri sürüyorlar. Aramiler, Sami bir millet olup medeni idiler. 
Bunların yazısı milattan önceki asırlarda İran’a girmişti. Bu yazıdan birkaç elifba çıkmıştı. İşte Gök 
Türk yazısı da, onlarca, bu elifbalardan biridir. Başka bilginler ise bu yazının eski Türk damgalarından 
çıktığını söylüyorlar. Bu elifbadaki bazı harflerin Türklerin öz malı olduğu muhakkaktır. Yazıyı 
kısmen başkalarından almış olsalar bile kendi damgalarından da ona çok şey katmışlardır. Mesela ok 
şeklinde bir harf vardır ki ‘ ok’ veya ‘uk’ diye okunur. Hiç şüphesiz mürekkeptir: beş sesli, sekizi 
katışık, yirmi altısı da sessizdir. bu harf eski Türk damgalarından biridir.  

Türk harfleri, kullanıldıkları muhtelif yazıtlarda ufak tefek bazı farklar gösterir. Fakat bu farklar 
bir tekamülün neticesidir. Bu harflerin en mükemmel örnekleri en son olarak yazılan Kül Tigin ve 
Bilge Kağan yazıtlarındandır. Bunlarda gerek harfler, gerek imla en iyi şeklini bulmuştur.  
Bu eski Türk yazısı 39 harften mürekkeptir: Beşi sesli, sekizi katışık, yirmi altısı da sessizdir. Sesli 
harflerin az, sessizlerin çok olmasının sebebi şudur: bu elifbada ekseriyetle sessiz harfler seslileri 
okutmaktadır. 
Orhun ve Gök Türk yazısı esas itibariyle sağdan sola yazılır. Fakat umumiyetle abideler dikildiği 
zaman sağ tarafı yukarıya, sol tarafı ise aşağıya getirilir. Mesela ‘Türk Edebiyat Tarihi’ 
kelimelerini iki satır halinde yazmak icap ederse:11 
T                          e 
Ü.                         d 
R.                          e 
K.                          b 
                             İ 
                            Y 
                           A 
                             T 
                             ı                   

Bu alfabe ile yazılmış büyük ve küçük yazıtlarımız mevcuttur. Bunların birkaç tanesi tarihi, edebi 
bakımdan çok mühimdir. Gök Türklerden sonra Uygur Türklerinin metinleri yer alıyor edebi 

 
10 Atsız, Türk Edebiyat Tarihi, Ötüken yayınları 2015 
11 Atsız, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken yay 2015, s. 87-88 
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tarihimizde. En büyük özelliği ise taşlara yazılan edebiyat Uygurların döneminde kağıt üzerine 
geçirilmiştir.  
Trafikte bazı arabaların arka camlarında Göktürk alfabesi ile yazılmış bazen sözcüklere rastlaya 
biliyoruz. Aşağıda dedelerimizden miras kalan alfabeyi sunalım; 

 
Göktürk alfabesi 38 harften meydana gelmektedir. Dördü sesli olup, sekiz sesi karşılar, geri kalan 
harfler sessiz harfi temsil eder. Alfabe sağdan sola yazılıp ve bu şekilde de okunur. 
Türklerin runik yazıdan sonra kullandıkları ikinci alfabe Soğd alfabesidir. Soğd şimdiki Tacikistan 
sınırlarına ait bölgedir. 
Göktürklerden sonra yukarıda söylediğimiz gibi kullanılan yazı Uygurlar tarafından kullanılan 
alfabedir. Bu alfabe 18 adet işaret ve sembolden meydana gelmiştir. 3 sesli harf geri kalanları ise 
sessiz harfler olarak bilinir. Sağdan sola ve harfler bir birine bitişik olacak şekilde yazılır(Z harfi 
dışında). 
 
 

 
 

Uygur yazısı denilen alfabe Sudaklardan12 alınmıştır. Sudaklar ise Manihaizm13 dinine mensup 
oldukları için Sudak alfabesi dini alfabe olarak Türklere geçmiştir. Bu dönemde Talas savaşında 
Türklerin Arapların tarafında olup Çinlilere karşı savaşması, zamanla Arap alfabesine geçide temel 
koymuştur. 
Yukarıda belirttiğimiz alfabelerden tam farklı olan bir alfabe de mevcuttur ki, bu da Türk tarafından 
kullanılmıştır. Brahmi  yazısı, Sanskritçenin yazımı için kullanılmış Hint Kökenli bir yazıdır. 

 
12 Moığol istilası zamanı ele geçirilen liman kenti 
13Manihaizm, Mani Dini olarak geçen bir inanış türüdür. Kelime anlamı eski Türkçede ‘Mengü’, Çağatay 
Türkçesinde ise ‘Tanrı’ anlamında kullanılmıştır. Kutsal kabul ettikleri kitap ‘Arzhang’ adıyla bilinmektedir. 
müstakil bir din olmayıp, Hıristiyanlığın, Zerdüştlüğün (ateşe tapanlar) ve Buddha dininin (Budizm) 
karışımından ibarettir. Mezopotamya’da bir İranlı ailenin oğlu olan Mani tarafından geliştirilen bu din, 
daha yayılmasının ilk yıllarında Sasani İran'ında takibata uğramış ve kendisi de İran’da M.S. 273 
yılında derisi  
yüzülmek suretiyle idam edilmişti. 
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Hindistan’dan gelen misyonerler tarafından Türklerin arasına getirilen alfabeye Uygurlar yedi işaret 
daha eklemişlerdir. Brahmi yazısı, Sami kökenli Göktürk, Soğd, Uygur ve Mani yazılarına zıt olarak 
soldan sağa yazılıyordu. 
Tibet yazısı da Türklerin kullandıkları alfabe sırasına girmektedir. Böyle ki, Uygurların Tibetlilerle 
birlikte yaşaması(vııı-ıx yüzyıllar) kendi tesirini göstermiştir. Brahmi yazısından gelişmiş olan Tibet 
yazısı karışıktır. Yarı hece yarı harf özelliği taşıyan bu yazı yalnızca Doğu Türkistan da kısa süreliğine 
kullanılmıştır. 
Doğu Türkistan’da az sayıda da olsa Uygurca Hristiyan metinleri bulunmuştur. Neden Hristiyan 
metinleri diye sorarsak, Orta Asya’da ve Doğu Türkistan’da misyonerlik faaliyetleri ile yayılan 
dinlerden biri de Hristiyanlık idi. Süryani alfabesiyle Türkçe yazılmış Hristiyan mezar taşları, Yedisu 
ve İç Moğolistan’da xıı ve xıv yüzyıllardan kalma Hristiyan Öngüt Türklerine aittir.  

Sami kökenli bütün alfabeler gibi sağdan sola yazılan Süryani yazısının birkaç türü vardır. Bu yazının 
Yedisu ve Öngüt mezar taşlarında kullanılan türüne Estrangelo adı verilmektedir. Estrangelo alfabesi 
Mani alfabesine benzer; daha doğrusu, Mani yazısı Estrangelo yazısından çıkmıştır. Hristiyanlığı 
benimseyen Türkler, Süryani alfabesinin kolu olan Estrangelo yazısıyla Hristiyanlığa ait birçok 
metni kendi dillerine tercüme etmiştir.14 

Ünsüz harfleri bakımından zengin, ünlü harfleri yönündense fakir olan Arap alfabesi, Kufi ve 
Neshi olmak üzere iki türe bölünmesine rağmen, giderek Kufi’nin yerini Neshi’ye bırakmasıyla 28 
harften oluşan bu alfabe, Sami kökenli bir hece yazısından ibarettir. Türklerin İslam’ı kabulüyle yani 
Karahanlı devletinin döneminde hayatımıza ve başlıca yeri kaplayıp, zamanla Türk halklarının ortak 
meselesi haline gelmiştir. Arap alfabesini sadece Karahanlı Türkleri olduğu gibi kullanmışlar. 
Sonrasında Oğuz Türkleri de dahil olmakla, Türkçedeki p,ç, ve g ünsüzlerini göstermek için Farslardan 
pe, çim, gef(kaf) harflerini almışlar ve böylece Türkçe için daha uygun bir kullanım şekline sokmuşlar. 
Türkçenin zenginliğini ve 8 ünlü harfin mevcut olduğunu göz önünde bulundurmuş olursak, 3 ünlüden 
ibaret olan Arap alfabesi Türkçe için çok kullanışsız ve uyumsuz bir alfabedir. Tarihin keşmekeşli 
sayfalarını çevirdiğimizde Türk milletinin çoğu dönem bilinçlenmesinde bir mani bile olduğunu göre 
biliriz. Böyle düşünen büyük yazarlarımızdan biri Mirza Fatali Ahundzade’dir15 ki, ona göre 
Müslümanların geri de kalmasının nedeni  bu idi. Mehaza bu düşüncesine dayanarak çözüm üretmeye 
başlıyor ve faaliyetini üç aşamaya ayırarak diğer meslektaşlarıyla paylaşmıştı. Hatta o zaman 
Azerbaycan’ın idaresi Çar Hükümetin de olduğundan ve Rus siyasetinin desti hattını iyi bildiğinden 
(Rus devletinden kilse dikilmesini isteye bilirsiniz, ama kesinlikle yerli ahalinin eğitimi ve kültürü ile 
ilgili bir şeyler isteyemezsiniz. Neden? Çünkü orada sadece Ruslaştırma siyaseti sürdürülüyordu), bu 
konuda desteği Osmanlı’ dan almak istiyor. O, düşünüyordu ki, dindar sultan( ya onun devleti) 
milyonlarca eğitimsiz Müslümanların durumunu anlayacak, Arap alfabesinin değiştirilmesi veya 
ıslahıyla ilgili karar verecek ve Sultan’ın emri ilan edilir edilmez, tüm Müslümanlar, hatta Rusya’nın 
Türk-Tatarları, halifenin emrini hemen icra edecekler. Ama çok milyonlu Müslümanların halifesi 
sayılan Sultan hiçbir zaman Kuran’ın yazıldığı alfabeden vaz geçmekle ilgili karar veremezdi! Hatta 
onun ıslahıyla alakalı söz konusu bile olamazdı! Halife Şeriatın ve Kuran’ın taleplerinin himayecisidir. 
O, Kuran’ın yazıldığı alfabeni değiştirmeye ve yok edilmesine değil, onun kullanılması için ahalini 

 
14 www.serenti.org 03.10.2018 

15 Modern Azerbaycan Edebiyatının kurucusu, Türk-İslam dünyasının ilk dram yazarı, alfabe ıslahatçısı, 

şair, tenkitçi ve filozof, 1812'de, eski Şeki Hanlığı’ ın merkezi olan Şeki ‘de doğdu. İslam dünyasında 

modern dramaturginin temelini attı ve birTürk dilinde tiyatroyu ilk yazan kişi oldu. 1857’de tamamladığı 

"Aklanmış Kevakib" (ikinci adı “Hekayeti-Yusif Şah”) eseri ile modern Azerbaycan edebiyatının kurucusu oldu. 

1857'den hayatının son yıllarına kadar Mirza Fetali Ahundzâde ’ni düşündüren ve meşgul eden en önemli 

konulardan biri de Arap alfabesinin ıslahı ve genellikle alfabe reformuydu. 
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heveslendirmeye borçlu idi. halkın eğitilmesini istemeyen bir hükümdarın tek niyeti ola bilirdi, o da 
eğitimsiz halk üzerinde hiçbir kanunla kısıtlanmayan hükümranlığın daha kolay olacağını 
bildiğindendir. 

M.F. Ahundzâde’nin alfabe ıslahıyla ilgili teklifi bir süre unutulsa da 20. Yüz yılın 
başlangıcından bu mesele yeniden gündeme getirildi. 1922 yılında Azerbaycan’ da özel bir komite, 
Latin alfabesi temeline dayalı bir ‘ Yeni Türk alfabesi’ hazırlamış ve adım adım bunu yaymağa 
koyulmuştur. Dört yıl sonra 1926 yılında Bakü’de geçirilen 1.Ümumittifaq Türkoloji kurultayında 
Sovyetler birliğinde yaşayan Türklerin Latin alfabesine geçmesi ile alakalı karar kabul olundu. 
Azerbaycan, yeni yazıya geçişte bir bakıma ‘Pilot Bölge’ olmuş, ya da seçilmiştir. Orta Asya’da yaşayan 
Türklerle birlikte Azerbaycan Türkleri de o devirde Latin alfabesini kullanmaya başladılar. Sovyet 
hükümeti, bir Türkoloji Kongresi toplanmasına karar verirken, Türkiye’ de hazırlanmakta olan yazı 
devriminden önce Sovyet Türklerinin Latin yazısına geçişlerini sağlamak ve böylece Doğu halkları 
önünde itibar kazanmak; Türkoloji’nin merkezinin Sovyetler Birliği topraklarına kaydığını göstermek 
gibi siyasal amaçlar gütmüştür. Lakin “parçala, hüküm sür” siyaseti yürüten Kırmızı Sovyet 
İmparatorluğu hem Anadolu da, hem de Sovyet İttifakında yaşayan Türklerin aynı alfabeni 
kullanmasından rahatsız olarak, buna engel olmayı düşündü. Böylece “vahit Sovyet ailesinde vahit 
alfabe” fikri ortaya atıldı. O ilginçtir ki, “vahit Sovyet ailesinin’ ermeni ve Gürcü bireylerinin “vahit 
alfabe harekâtına katılmasına gerek bilinmedi. Diğer Sovyet halkları “vahit alfabe” ideasına tapınmalı 
oldular. Ardınca da 1939. Yılın temmuzunda Azerbaycan’da (ayrıca diğer Türk cumhuriyetlerinde) Kiril 
(Rus) alfabesine geçirilmesiyle ilgili karar kabul edildi. Bununla da Anadolu türkü ile “Sovyet türkü” 
arasında ilişkilerin köküne balta çalındı.16  Azerbaycan’da yaşayan insanlar kendilerinin Türk 
olduğunu, sayılarının ise yalnız 9 milyon değil, diğer Türk ülkelerinde yaşayanlarla beraber 200 
milyondan fazla olduğunu anladılar. Ve bunun sonucu olarak 1991.yıl 25 Aralık Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ali Sovyet’inin Milli Şurası “Latin grafikli Azerbaycan alfabesinin yeniden yapılması” 
kanununu kabul etti.17 Kanunun kabul gördüğü sürece kadar olan tartışmalı aşamalarını aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür: 

1. Latin alfabesini isteyenler 
2. Kiril alfabesine devam edilmesi gerektiğine inananlar 
3. Arap alfabesine geçilmesi uygun olduğunu düşünenler 
4. Orhun alfabesinin kabul edilmesi gerektiğini savunanlar. 

Latin alfabesini savunanlar, Azerbaycan’ın daha önce de bu alfabenin, kısa bir süre de olsa, 
kullandığını ileri sürerler. Diğer taraftan Latin alfabesini dünyada birçok gelişmiş̧ ülkenin ve 
Türkiye’nin de kullanmaları bu alfabenin savunulmasında önemli rol oynamıştır. Bunun yanında Latin 
alfabesinin bir dönemde Azerbaycan’da Sovyet idaresi tarafından zorla kaldırılması ve bilgisayarlarda 
da bu alfabenin yaygın olarak kullanılması bu alfabeyi savunanların dayanak noktası olmuştur.  

 
16 http://www.azerhasret.com/(06.06.2016) 
17 Azerbaycan Edebiyatı Tarihi,(1960) c.2, Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Neşriyatı, Bakı, s.71-77 
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Latin alfabesini savunanlardan bazıları Türkiye’nin kullanmış̧ olduğu alfabenin aynen alınması 
gerektiğini ileri sürerler. Bazıları da bu alfabeye birkaç̧ işaretin daha eklenmesi gerektiğini savunurlar. 
İki grup arasında tartışmalar olur. Tartışmalar özellikle é (kapalı e), ẖ, ġ harfleri üzerinde olur.  

Arap alfabesini savunanların iki gerekçesi vardır. Birincisi Güney Azerbaycan’daki Türklerin de bu 
alfabeyi kullanıyor olması, ikincisi de Türklerin bin yıl boyunca eserlerini Arap alfabesinde vermiş̧ 
olmasıdır.  

Kiril alfabesini savunanların gerekçeleri ise, yeni alfabe değişikliğinin çok masrafa sebep olacağı, aynı 
zamanda yarım yüzyıldan beri Kiril alfabesiyle basılan eserlerden faydalanılmayacağı şeklindedir. 

Bu dönemde Latin alfabesini savunanların fikirleri kabul görür. Belli bir dönemden sonra Latin 
alfabesinde eserler basılmaya başlanır. Latin alfabesiyle eserler basılırken aynı zamanda Kiril alfabesi 
de kullanılmaktadır. Uzun süre Latin alfabesi orta dereceli okullarda ve üniversitelerde kısmen 
kullanılsa da 2001 yılına kadar tamamen bu alfabeye geçilmemiştir. Kitap ve gazetelerin %90’ı 2001 
yılına kadar Kiril alfabesinde çıkar. Bazı gazetelerde başlıklar ve yazar isimleri Latin alfabesi ile 
yazılırken metinler Kiril alfabesinde okuyucuya sunulur. Hatta devlet başkanının Latin alfabesine 
geçiş̧ için yayınladığı emirden sonra bile bazı gazeteler Kiril ile çıkmaya devam eder. Uzun süre 
tartışılan alfabe meselesi devlet başkanının Latin alfabesine geçiş̧ için 18 Haziran 2001 tarihinde 
verdiği emirle noktalanır. 1 Ağustos 2001 yılından itibaren de tamamen Latin alfabesine geçilir..  

 

 

Azerbaycan halkının minnet duyacağı yazarımız Ahundzâde’nin sunduğu alfabe aşağıdaki 
gibiydi: 
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 Soğd alfabesi

 

 

İbrani alfabesi 

 

 
 

 
Brahmi alfabesi 
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Şuan için Türk dünyasının çoğunlukta kullandığı alfabe Latin alfabesidir. Doğrudur, tüm Türk halkları 
buna tam geçidi sağlamış olmasalar da, bu yolda ilerlemeye devam ediyorlar. Aydınlar ve dilciler 
tarafından araştırılan, sunulan teklifler Türk milletinin bu konuda vahit olacağına güven kazandırıyor. 
 
 

Sonuç 
 

Biz Türkler din değiştirdikçe alfabe değiştirmesi, göçebe hayat sürmesi dünya çapında izlerimizin 
bulunmasına sebeptir. Bazen dağ. Başında, çöl ortasında rastladığımız taş mabetlerin üzerindeki 
yazılar bize yabancı geldiğinde, bizden miras değildir deyip geçiyoruz. Ama araştırmalarımız bizi bu 
konuda bilgilendiriyor ve böylece sahip çıkmamız gereken kazıntılara daha çok yaklaşmış oluyoruz.  
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LOGİSTİK SİSTEMDƏ İNGİLİS DİLİNİN YERİ VƏ ROLU 
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Xülasə  
Məqalədə dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasını nəzərə almaqla ingilis dilinin logistik 

sistemdə nəzəri və praktiki rolu göstərilmişdir. Tədqiqat beynəlxalq loqistlərin ingilis dilinin 
əsas ünsiyyət vasitəsi kimi götürülməsi və onun özünəməxsus xüsusiyyətlərinin 
vurgulanmasına imkan verir. Müqayisə iqtisadi və statistik təhlil metodları məqalənin 
metodologiyasını təşkil edir. Açar sözlər: logistika, xarici dil, əməliyyat menecment, işgüzar 
ünsiyyət.  

 
THE ROLE AND PLACE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE 

LOGISTICS SYSTEM  
Abstract  
The purpose of this article is to reveal the key theoretical and practical issues of the role 

English in the logistics system, taking into account the ongoing global transformations of the 
world economy. The research allowed to spesify the main issues associated with English as the 
primary means of communication of international logistics operators. The methodologicalbasis 
of this article are comparative, economic and statistical analysis methods. Key words: logistics, 
foreign language, operational management, business communication. 
 

 
İşgüzar ünsiyyətdə ingilis dili beynəlxalq dil kimi çıxış edir. Ümumilikdə beynəlxalq 

iqtisadi mübadilə vasitəsi kimi bu dilin öyrənilməsi çox aktualdır. Azərbaycan dünyanın siyasi, 
iqtisadi, sosial proseslərində iştirak edir və bu baxımdan ingilis dilinin beynəlxalq dil kimi 
ölkəmiz üçün vacibliyini göstərir. Logistika dövrümüz iqtisadi fəaliyyətinin ən vacib sferasına 
çevrilmişdir. Məhz buna görə də logistika nümayəndələri ingilis dilinin öyrənilməsinə böyük 
maraq göstərirlər. Logistik əməliyyatların əhəmiyyətli hissəsi sərhəd daşınmaları ilə əlaqədar 
olduğundan çoxsaylı millətlərin nümayəndələri ilə müxtəlif dillərdə ünsiyyət yaratmalı 
olurdular (Yulia Stukalina, 2014, səh 9). Universal kommunikativ dilin qəbulu nümayəndələr 
arasında qarşılıqlı anlaşma üçün yeganə imkan idi. Böyük Britaniyanın əsrlərlə kolloniyalarının 
olması ingilis dilinin geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Əgər planetdə yaşayan insanların 
bəziləri üçün ingilis dili ana dili (ikinci ana dili) və ya birinci xarici dil kimi (yəni təkmil 
bildikləri xarici dil) kriteriyalarını nəzərə alsaq, ingilis dili bütün dillər arasında lider olar.  

İngilis dili eyni zamanda dövlətlər və ərazilər arasında ən geniş yayılmış dildir. 
Beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi kimi süni dillərin ortaya atılması öz neqativ təcrübəsini 
gstərdiyindən beynəlxalq kommunikasiya vasitəsi kimi iqtisadi sferada, xüsusilə loqistikada 
“canlı dil” seçildi. Beynəlxalq işgüzar münasibətlərdə ingilis dilinin ünsiyyət vasitəsi kimi 
alternativinin olmadığını XX əsrdə iqtisadi münasibətlərin geniş inkişafı qloballaşmış 
istiqamətləri müəyyənləşdirmişlər. XX əsrin I yarısında ABŞ-da dünyanın ən dinamik 
iqtisadiyyatı mövcud idi. İqtisadiyyatın sürətli inkişafı elə bir yüksək həddə çatdı ki, Amerika 
şirkətləri əhəmiyyətli dərəcədə çoxlu müqavilələr və sövdələşmələrin iştirakçısı oldular. Elə bu 
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səbəbdən Anqlo-Sakson ölkələrdə ABŞ, Böyük Britaniya, Kanadada ilkin olaraq əsası ingilis 
dilində qoyulan müasir menecment məktəbləri yaradıldı. Koopersaiyalar ilkin olaraq ünsiyyət 
vasitəsi kimi ingilis dilindən istifadə edən birinci iqtisadi agentlər oldular. Dünyanın müxtəlif 
ölkələrində filiallar yaradıldığından ünsiyyətin universal kodunun seçilməsi vacibliyi yarandı.  

XX əsrin sonunda beynəlxalq şirkətlərin rəhbərləri universal ünsiyyət dilinə keçməyi 
anladılar. Bir çox menecerlərin milli və qeyri beynəlxalq dillərdə danışmağına baxmayaraq 
şikətlər universal ünsiyyət vasitəsi kimi ingilis dilini üstün tutdular.Crystalın sözlərinə əsasən 
ingilis dili dünyada bir çox görüşlərin rəsmi dilidir (Crystal D. English as a global language, 
2003). 1990-cı illərdə Alman Hava Yolları ilə daşınma şirkəti Lufthansa-nın daxili ünsiyyət 
vasitəsi ingilis dili olması buna bir nümunədir. Parodoksal haldır ki, şirkətin yüksək rütbəli 50-
dən çox işçisi alman əsillidir. Hal hazırda bu şirkət avia yükdaşıma şirkətləri arasında dünya 
liderlərindən biridir. Şirkətlər çox fəal şəkildə daşınmanın müasir texnologiyalarından istifadə 
edir. Bu texnologiyaya dünyanın hər yerinə göndərilən, operativ şəkildə çatdırılan, tez xarab 
olan əmtəələri əsasən dərmanları konteynerlərdə xüsusi temperaturun gözlənilməsi də daxildir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilinin beynəlxalq işgüzar dil kimi alternativi yoxdur və 
gələcəkdə olacağı perspektivi görünmür. Lakin, bəzi futuroloqlar beynəlxalq biznez dili kimi 
ingilis dilindən çin dilinə keçəcəyini bildirirlər. Buna səbəb Çin iqtisadiyyatının dünya 
miqyasında sürətli inkişafı və dünyada ikinci iqtisadi inkişaf etmiş ölkə kimi göstərilməsidir. 
Amma Çin iqtisadiyyatının artımı və inkişafı proqnozu birmənalı deyil. Əgər maksimal 
dərəcədə tranzit potensialı istifadə olunan HongKong, Makao, Şanxayın dəniz nəqliyyatı 
əlaqələrini nəzərə almasaq Çin coğrafi vəziyyətinə görə logistik axının kontekstində qlobal 
dünyanın periferiyasında qalacaq.  

“Çin dili” termini sintetik anlayış kimi qəbul olunur. Bu ölkənin 100 dili və dialekti 
mövcuddur və bir regionun əhalisi digər regionun əhalisinin dialektini başa düşmür. Bu 
səbəblərdən ingilis dilinin logistikada beynəlxalq kommunikasiya vasitəsi olduğu müzakirə 
edilməzdir. Səbəblərdən biri kimi bu dilin kifayət qədər sadə qrammatikasının olması, cinsə 
görə dəyişməməsi, daha konservativ lüğətin olması xaricilər üçün dilin öyrənilməsini 
asanlaşdırır.  Lakin professional səviyyədə ixtisaslı mütəxəsislərin ünsiyyəti üçün ingilis dilinin 
mənimsənilməsi çətinləşmişdir.  

İngilis dilində müxtəlif ölkələrin logistləri arasında ünsiyyətin bir çox illərlə inkişafı 
xüsusi terminlər yaratmışdır. Məişətdə istifadə olunan, ingilis dilini təklmil bilən azərbaycanlı 
mütəxəssis xarici logistin professional danışığını çətinliklə anlayır. Bu məqsədlə əgər 
Azərbaycan şirkətlərinin sərhəd yükdaşıma logistik əməkdaşlığının aktiv inteqrasiyasını nəzərə 
alsaq yerli mütəxəssislərin loqistika sferasında ingilis dilində olması üçün bu sahənin 
xüsusiyyətlərinə uyğun terminlərin öyrənilməsi vacibdir.  

Loqistlərin sərhəd yükdaşıma sahəsində kommunikasiya üçün istifadə etdikləri 
terminalogiyanın problemli xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən terminologiyanın professional 
xüsusiyyətləri (lüğətin) digər leksiki aspektlər loqistlərin statistika və qrammatikasını qeyd 
edirlər. Beləki, A.К.Купцова Terminology of Logistics (С.О.Воронкова, В.И.Стычкова;под 
общ.ред.Г.М.Дудниковой, 2010, s.80) lüğətində ingilis dili logistikasının ən vacib sferasını 
xüsusi terminlərə bölür: istehsalın  loqistik dəstəklənməsi – 18%, daşınma – 17%, alışın idarə 
olunması – 17%, ehtiyatların idarə olunması – 11%, loqistik sistemlərin idarə olunması – 11% 
və s.  

Qeyd olunan məlumatlardan xarici şirkətlərlə yazılı və şifahi şəkildə kommunikasiya 
üçün hansı sferanın mütəxəssisləri ilə işləmək, onları hansı ixtisaslaşdırılmış kurslara 
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göndərmək və kimi ingilis dilli ölkələrə təcrübəyə göndərməyi anlamağa imkan verir. Empirik 
tədqiqatların nəticələrinə görə terminlər reytinqini belə təsvir etmək olar:  
- product (əmtəə) – 7% (bu sözlə bağli terminlər); 
- order (sifariş) – 6,5%; 
- cargo (yük) – 5,7%; 
- stock (ehtiyat) – 5,3%; 
- planning (planlaşdirma) – 4,3%; 
- transport (nəqliyyat) – 3,4%; 
- material (xammal) – 3,1%; 
- shipping (daşinma) – 2,7%; 
- system (sistem) – 2,7%; 
- load (yükləmə) – 2,3%; (Купцова А.K, 2015,№3 стр 67-72) 

Loqistlərin ünsiyyət zamanı istifadə etdikləri bəzi vacib ingilis dili leksikasının 
aspektlərinə nəzər salaq: 
- Omonimiyanın olmaması. Bu loqistikada istifadə olunan 1397 terminin 0,3%-ni yerinə 

yetirir.  
- Polisemiya terminologiyanın 7%-ni təşkil edir və hər birinin 2-5 qədər tərcüməsi var. 

Bunlardan ən çox tərcüməsi olan market (bazar, satış regionu), receipt (qəbul, alış, gəlir, 
kassa çeki) sözləridir.  

- Sinonimiyaya bu hallarda rast gəlinir: a)paralel şəkildə qarşılıqlı anlaşılan terminlər və 
onların analoqu məsələn: fransizca voyage – ingiliscə trip (səyahət), frans.vendor – 
ing.supplier (təchizatçı), frans.damage – ing.loss (zərər, itki); b) bərabərhüquqlu tam və qısa 
terminlər: ABC period planning – ABC planning (ABC planlaşması), full truckload – 
truckload (avto daşınma) c) söz sırası ilə fərqlənən terminlər: capacity buying – buying 
capacity (alıcılıq qabiliyyəti), terms of delivery – delivery terms (çatdırılma şərtləri) 
(Купцова А.K, 2015,№3 стр 67-72). 

- Qrammatika. Loqistika mütəxəssisləri üçün bölümlər: indiki, keçmiş, gələcək zamanlar, 
məchul növ, şərt budaq cümləsi, modal feillər, cerund və infinitiv, sayılan və sayılmayan 
isimlər, sifətin dərəcələri daxildir (Купцова А.K, 2015,№3 стр 67-72). 

- Fonetika bölməsində tələffüzündə xüsusi diqqət tələb edən terminlər mövcuddur: alignment, 
communicative, employee, enterprenuer, freight, gear, hierarchy, hibrid, kaizen, key, 
launch, occur, proprietary, route, subsequently.  

Ingilis dilində loqistika terminologiyasının xarakteristikası təhlil olunan terminlər 
sisteminin mürəkkəbliyini təsdiq edir. Aparılan təhlil ingilis dilinin daha maraqlı və aktual 
aspektlərinin xüsusi məqsədlər üçün üzə çıxarılmasına imkan verir: 
- product, order, cargo – terminləri digər terminlər sisteminə daxil olan ən geniş 

yayılanlarıdır; 
- logistika terminologiyası menecmentə əsaslanır; 
- loqistika dili elmin digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqədədir; 
- struktur nöqteyi nəzərindən loqistika terminləri mürəkkəbdir;  
- loqistika terminləri ümumilikdə birmənalıdır (Комков Н.И., Дудин М.Н., Лясников 
Н.В., 2015.Т.6.№2(22).С116-128). 

Loqistlərin beynəlxalq kommunikasiyası zamanı ingilis dilinin istifadəsi 
universitetlərdə olduğu kimi xüsusi materiallar işlənib hazırlanmış kurslara əsaslanmalıdır. 
Zernova qeyd etmişdir ki: “bizim dövrümüzdə xarici dil bilmək gələcək loqistlərin  profesional 
səriştəliliklərinin şərtidir” Ölkəmizdə loqistik şirkətlər xarici firmalarla əməkdaşlıq edir və dili 
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bilməmək səriştəsizlik kimi qəbul edilə bilər. Xarici dili bilmək iqtisadi cəhətdən səmərəlidir 
beləki,  dili bilməklə tərcüməçi xərclərinə qənaət edilmiş olur. Vakant yerlərə ingilis dilinin 
texniki danışıq, işgüzar, advanced və ya heç olmasa, upper-intermediate səviyyəsində bilmə 
tələbi heç kəsi təəccübləndirməməlidir. Zamanla işəgötürülən şəxsdən ingilis dili bilməsi və 
kompyuterdən istifadə edə bilməsi kimi suallara ehtiyac olmayacaq (Зернова И.Р. 
2015№6.С226-228). Dili zəif bilən loqistlərə ixtisas artırma kursları keçməsi məsləhət görülür. 
Yaşlı nəsil loqistlərin ingilis dili bilməsi məqsədilə ingikis dilli ölkələrə təcrübə və ezamiyyəyə 
göndərilməsi daha faydalı hesab olunur.  
 Təklif olunan yeniliklər uyğun olan metodologiyanın möhkəmlənməsini tələb edir. 
S.O.Voronkova və V.İ.Stıçkovanın qeyd etdiyi kimi ölkədə ixtisaslı mütəxəssislərə lazım olan 
müasir və motivləşdirilmiş ingilis dili vəsaitlərinin çatışmamazlığı hiss olunur. Loqistlərin 
ingilis dilini mənimsəməsi məqsədilə bu sahəyə yönəlmiş yeni tədris vəsaitlərinin hazırlanması 
vacibdir.  

Beləliklə, ingilis dili – loqistlərin sərhəd yükdaşıma kommunikasiya kodudur və bu da 
Azərbaycan loqistlərinə beynəlxalq iqtisadi mübadiləyə imkan verir.  
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ÖZET 
 

Bu çalışmada öğretmen adayların özgüvenleri ile teknoloji kullanımları arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmada 345 kişilik çalışma gurubu kullanılmıştır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak öz güven düzeylerini belirlemek için Akın (Akın, 2007;) tarafından geliştirilen “Öz Güven 
Ölçeği” ile öğretmen adaylarının teknoloji tutumlarını belirlemek için Şad ve Nalçacı (Şad ve Nalçacı,2015;) 
tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının özgüven ve BİT yeterlilik algılarının cinsiyet 
değişkenine göre incelendiğinde istatistiki açıdan anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının 
özgüven ve BİT yeterlilik algılarının aylık ortalama gelir değişkeni açısından incelendiğinde ise özgüven açısından 
farklılaştığı fakat BİT yeterlilik açısından anlamlı farklılığın bulunmadığı gözlenmiştir.  Araştırma bulgularına 
göre öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri ve BİT yeterlilik algıları arasında olumlu ve pozitif yönlü bir ilişki 
tespit edilmiştir. Özgüveni yüksek öğretmen adaylarının BİT kullanım yeterlilik algılarının yüksek olduğu ve daha 
emin ve kendilerine güvenen, teknolojik sistemleri daha kolay kullandıkları, BİT kullanımını daha kolay 
öğrendikleri sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları incelenmiş bu sonuçlar doğrultunda tartışma yapılmış ve 
uygulamaya dönük öneriler getirilmiştir. 

 
 
 
Anahtar Kelimeler: Özgüven, BİT yeterlik algısı, Öğretmen adayları. 

 
INVESTİGATİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN PRE-SERVİCE 

TEACHERS' SELF-CONFİDENCE AND TECHNOLOGY USE 
 
ABSTRACT 

In this study, the relationship between the self-confidence of teacher candidates and their use of technology 
was investigated. A 345-person study group was used in the survey. In this study, a “self-confidence scale” 
developed by Akın (Akın,2007;) and a “knowledge and communication technologies (ICT) competency scale for 
teacher candidates” developed by şad and Nalçı (şad and nalçı, 2015;) were used to determine the technological 
attitudes of teacher candidates. As a result of the research, it was observed that the perceptions of self-confidence 
and ICT competence of teacher candidates were examined according to gender variables and there was no 
statistically significant difference. It was observed that teachers ' perceptions of self-confidence and self-
confidence were different in terms of monthly average income, but there was no significant difference in self-
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confidence.  According to the research findings, a positive and positive correlation was found between self-
confidence levels and lice competency perceptions of teacher candidates. It has been concluded that higher self-
confidence teachers have higher perception of ICT proficiency and that they are more confident and confident, 
they use technological systems more easily, they learn ICT easier to use. Research results were examined and 
discussion was made in line with these results and practical recommendations were introduced. 

Keywords: Self-confidence, ICT competence perception, Teacher candidates 

 
 

Giriş 
Teknoloji ve eğitim insan yaşamını etkileyen ve hızlı bir değişim gösteren önemli iki 

kavramdır (Simon, 1983; McCannon ve Crews, 2000; Komis v.dğr., 2007). Eğitim teknolojiye 
göre daha geniş bir kavram olup tüm olguları kapsamaktadır. Eğitimi, "bireyin davranışında 
kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci" olarak 
tanımlayan Ertürk (Ertürk,1997) , eğitimin çok geniş bir kavram olduğunu dile getirmiştir. 
(Fidan, N. Eğitimde Yeni Kavramlar ve İlkeler, 1977, s. 59) Bir diğer kavram olan teknoloji ise 
insan yaşamını kolaylaştıran sistemler örüntüsüdür. Teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmanın 
yanında bilimsel açıdan da büyük bir öneme sahiptir. (Erdemir,2009; Bakırcı, 2009; 
Eyduran,2009;) Teknolojinin kullanıldığı alanlardan en önemli alanlardan birisi de eğitimdir. 
Bu açıdan eğitimde teknoloji kullanımı insanlar ve ülkeler için büyük öneme sahiptir 
(Aksoy,2003;). Hızla gelişen ve değişen dünyada bu iki kavramı birbirinden ayrı düşünmek 
pekte mümkün değildir. 

Bir hedefe ulaşabilmenin yolu o hedef ile ilişkili unsurların niteliğine ve birbirleri ile 
olan ilişkilerine bağlıdır.  Bu sebepten dolayı eğitimin hedeflerine ulaşabilmenin yolu bireyleri 
okulda veya okul dışında etkileyen etmenleri iyi tespit edebilmek niteliklerini artırmak ve 
unsurlar arasında olumlu ilişkiler kurabilmekten geçer. Bu unsurlardan en aktif unsur öğretmen 
unsurudur. Öğretmen mesleğe yönelik tutumları ile eğitim hedeflerinin arasında bağlantılı bir 
ilişki söz konusudur (Sayan,2016). Öğretmenin mesleğe yönelik tutumları öğrencilerin eğitim 
hedeflerine ulaşmasında önemli bir unsurdur (Sayan,2015). Öğretmenlerin mesleki tutum ve 
bilgilerini geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında teknoloji tutumları da büyük önem 
taşımaktadır (Usta, 2010). 

Teknoloji, bilimsel ilke ve yeniliklerin problemlerin çözümlerine yönelik 
uygulanmasıdır. En geniş anlamıyla teknoloji bir bilim uygulamasıdır (Aksoy,2003;). Bütün 
teknolojik cihazlar bilimsel problemlerin çözümü için uygulanması sonucu ortaya çıkan araçlar 
olarak görülmektedir. Bu bağlamda teknoloji insan yaşamında kültürel ve sosyal birçok alanı 
etkileyen önemli etmenlerden birdir. Yapılan literatür çalışmaları doğrultusunda elde edilen 
bilgiler ışığında teknolojinin eğitim alanında da yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. 
Teknolojinin eğitim alanında kullanımı radyo, tv, video ve tepegöz gibi araçların okullarda 
kullanımına bağlı olarak çok eski tarihlere gidilebilmekle birlikte günümüz eğitim sisteminin 
gelişiminin ve niteliğinin artmasında en önemli etken eğitim alanında bilgisayar, internet ve 
bunlar ile ilişkili araçların kullanımının yaygınlaşması ile mümkün olmuştur (Aksoy,2003;).  

Araştırma kapsamında ele alınan bir diğer konu ise özgüvendir. Özgüven, literatürdeki 
haliyle “bireyin kendisini değerli hissetmesi yargısıdır” (Bandura, 1997: 11). Özgüven genel 
anlamda karakter özelliğidir, geçici veya kalıcı davranış çeşidi değildir ( Özevin Tokinan, 
2008). Kişinin özgüven durumu bütün yaşamını olumu veya olumsuz şekilde etkilemektedir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda literatüre geçen araştırma sonuçlarına göre yüksek özgüvene 
sahip bireyler akademik sosyal ve kişilik karakter gibi durumlarda olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir (Shrauger, 1972; Franken, 1988: ss 404). Özgüven algısı yüksek bireylerin zihinsel 
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ya da fizyolojik tutumlarında daha pozitif sonuçlar alındığı bilinmektedir (Altunçekiş,2005; 
Yaman,2005; Koray, 2005;). Özgüveni düşük bireyler nesnel olarak ne kadar başarılı olurlarsa 
olsun kendilerini başarısız ve değersiz hissederler (Whyle, 1961). Özgüven kişilik üzerinde de 
etkili olmuştur. Özgüveni yüksek kişiler araştırma yapmayı seven yenilikçi, sorumluluklarının 
bilincinde olan aktif bir kişilik özelliklerine sahiptirler (Soner, 1995;).  Özgüveni yüksek kişiler 
elindeki imkânların farkında çevresine ve kendine karşı bilinçli oturmuş karakteristik 
özelliklere sahip bireylerdir(Soner, 1995;).  

Öğretmen adaylarının özgüvenlerinin yüksek olması, eğitimin hedeflerine ulaşma 
gayesinde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 
Araştırmanın Önemi 

Teknoloji ve özgüven kavramları sosyal kültürel açıdan birçok alanı etkileyen insan 
üzerinde derin izler bırakan önemi günümüz dünyasında giderek artan iki kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı bu iki kavramın birbirleri ile olan ilişkileri 
birbirlerine olana olumlu veya olumsuz etkileri incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda elde edilen veriler ışığında eğitim alanında yaygınlığı giderek artan teknolojinin 
alanının getirdiği teknolojik araçların kullanım tutum ve davranışlarında kişilerin 
özgüvenlerinin etkililiğini tespit ederek, kişilere özgüvenden kaynaklı teknoloji tutumlarına 
ilişkin sıkıntıları psikolojik ve formasyon desteği sağlayarak bir nebze olsun bu sorunun 
üstesinden gelmelerine destek olmaktır. Böylelikle teknoloji tutumları ve davranışları gelişen, 
özgüven sebebiyle teknoloji tutumlarını yerine getiremeyen öğrencilerin sorunlarını çözmek, 
eğitimde teknolojiden daha sağlıklı yararlanmaları hedeflenmiştir.  

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri ile BİT kullanım 

yeterlik algıları ile bu iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki 
sorulara yanıtlar aranmıştır.  

1. Öğretmen adaylarının teknoloji kullanım durumları ve özgüven düzeyleri nedir? 
2. Öğretmen adaylarının teknoloji kullanım durumları ve özgüven düzeyleri  

a. Cinsiyet 
b. Aylık ortalama gelir düzeyi 

değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?  
3. Öğretmen adaylarının teknoloji kullanım durumları ile özgüven düzeyleri 

arasında nasıl bir ilişki vardır? 
 

Yöntem 
Çalışmanın Bu bölümde araştırmanın yöntemine değinilmiştir. Araştırmada kullanılan 

model, evren ve örneklem, veri toplanmasıyla ilgili yapılan çalışmalar ve araştırmada kullanılan 
istatistiksel teknikler açıklanmıştır.   

1. Araştırmanın Modeli 
Öğretmen adaylarının öz güvenleri ve teknoloji kullanımları arasındaki ilişkinin 

inceleneceği bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Ayrıca bazı değişkenlere (cinsiyet, 
haftalık internet kullanım düzeyi, öğrenim görülen bölüm, sosyal ağ kullanım durumu ve sıklığı 
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vb.) göre bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri, teknoloji tutumlarına etkilerini 
yansıtmak amacıyla anket çalışmaları düzenlenmiştir. 

 
2. Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim- öğretim yılında aktif olarak öğrenim 
gören, değişik bölümlerde öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemini ise Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde bölümleri ve demografik 
özellikleri rasgele seçilmiş 345 sayıda öğretmen adayı seçilerek oluşturulmuştur. Örnekleme 
dahil edilme kriteri; Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
aktif öğrenci olmak, araştırmaya katılmaya gönüllü olmak, olarak belirlenmiştir. Katılımcılara 
ait demografik bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 
Katılımcı Katılımcılara ait demografik bilgiler 

Değişken Adı Değerler n % 

Cinsiyet Erkek 93 27,0 
Kadın 252 73,0 

Sınıf 

1 169 49,0 
2 95 27,5 
3 31 9,0 
4 50 14,5 

Mezun olunan Lise Türü 

Genel Lise 18 5,2 
Meslek Lisesi 55 15,9 
Öğretmen Lisesi 28 8,1 
Anadolu Lisesi 189 54,8 
Diğer 55 15,9 

Aile Aylık Ortalama Gelir 
2000’ den az 100 29,0 
2001- 5000 arası 205 59,4 
5000’ den fazla 40 11,6 

BİT Kullanım Düzeyi 
Kötü 21 6,1 
Orta 145 42,0 
İyi 179 51,9 

Toplam  345 100 
 
Tablo 1’ de katılımcıların demografik bilgileri incelendiği zaman katılımcıların % 73,0’ 

ünün kadın, bölüm olarak katılımın en çok  % 15,7’ si PDR bölümünden gerçekleştiği, 
katılımcıların % 49,0’unun 1. Sınıf öğrencisi olduğu, aile aylık ortalama gelirlerinin % 
59,4’ünün 2001- 5000 arası olduğu, belirlenmiştir. Katılımcıların günlük internet kullanım 
süresini %40,3’ünün 3 saatten fazla kullanıldığı, günlük sosyal ağ kullanım süresini % 29,6’ 
sının 2-3 saat arası kullandığı belirlenmiştir. Katılımcıların not ortalamalarının % 40,3’ü orta 
ve yüksek iken  %14,8’inin düşük olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların mezun oldukları lise 
türünde en çok %54,8 ile Anadolu lisesi olduğu gözlenmiştir. Ayrıca katılımcıların BİT 
kullanım düzeylerinin %51,9’unun iyi olduğunu belirlenmiştir. 

3. Verilerin Toplanması 
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 Öğretmen adaylarının öz güven düzeylerini belirlemek için Akın (Akın, 2007;) 
tarafından geliştirilen “Öz Güven Ölçeği” ile öğretmen adaylarının teknoloji tutumlarını 
belirlemek için Şad ve Nalçacı (Şad ve Nalçacı,2015;) tarafından geliştirilen “Öğretmen 
Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ayrıca araştırmacı tarafından düzenlenen demografik (kişisel) özellikleri içeren bir öğrenci 
bilgi formu (Ek 1) kullanılmıştır. 

3.1.Öz Güven Ölçeği  
 Öğretmen adaylarının öz güven ile ilgili verilerini toplayabilmek amacı ile Akın 

(Akın, 2007;) tarafından geliştirilen “Öz güven Ölçeği” kullanılmıştır (EK 2). Ölçek 33 medde, 
2 alt boyuttan oluşmakta ve kendini değerlendirmeye yönelik 5’li Likert tipi bir ölçektir. 
Ölçekte hiçbir zaman, nadiren, bazen, genellikle, her zaman ifadeleri kullanılmaktadır. Öz 
güven ölçeğinin puanlanmasında toplam puan ve alt ölçek puanları elde edilmektedir. İç öz 
güven alt boyutu 17 maddeden (1-3-4-5-7-9-10-12-15-17-19-21-23-25-27-30-32) oluşmaktadır 
ve bireyin kendini sevmesi, tanıması, açık hedefler belirlemesi, bilmesi gibi özellikleri 
değerlendirmektedir. Dış öz güven alt boyutu ise 16 maddeden (2-6-8-11-13-14-16-18-20-22-
24-26-28-29-31-33) oluşmaktadır. Bireylerin dış çevre ve sosyal yaşamalarına yönelik öz 
güvenleriyle ilişkili olup, kolay iletişim kurabilme, kendini sağlıklı biçimde ifade edebilme, 
duygularını kontrol edebilme ve risk alabilme gibi özellikleri içermektedir (Akın,2007;). 
Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için 91 iç öz güven faktörü için 89 ve 
dış öz güven faktörü için 76 olarak bulunmuştur. 
3.2. Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği 

  Öğretmen adaylarının teknoloji tutumlarıyla ilgili verilerini toplayabilmek 
amacı ile Şad ve Nalçacı (Şad ve Nalçacı,2015;) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayları için 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Beşli likert 
şeklinde ifadelerden oluşan toplam 30 maddeden ve tek faktörden oluşan ölçeğin yapı geçerliği 
için açıklayıcı faktör analizi işlemi uygulanmış, bu faktörün toplam varyansın %48.03’ünü 
açıklayabildiği ifade edilmiştir. Ölçekte yer alan maddeler için hesaplanan madde-toplam 
korelasyonları 0.488 ile 0.733 arasında değişmektedir. Ölçek maddelerin iç tutarlılık açısından 
güvenirliği Cronbach Alpha ve Guttman Test-Yarılama formülleri kullanılarak hesaplanmıştır. 
Cronbach Alpha katsayısı 0.962 ve Guttman iki yarı tutarlılık katsayısı 0.938 olarak 
hesaplanmıştır. 

4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
Veri toplama araçlarından elde edilen veriler öncelikli olarak bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Geçerli olan verilere ait beşli likert maddelerin bilgisayar ortamına aktarılmasında 
1- Hiç katılmıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum şeklinde bir puanlama yapılmıştır. Verilerin 
analizinde öncelikli olarak betimsel istatistiklerden yüzde ve frekans kullanılmıştır. Öğretmen 
adaylarının cinsiyetlerine göre BİT kullanım yeterlik algıları ile özgüven düzeyleri arasındaki 
farklılığı belirlemek için bağımsız örneklem t testi, aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılığı 
belirlemek içinse Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. BİT kullanım yeterlik 
algı düzeyi ile özgüven düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek içinse Pearson Momentler Çarpım 
Katsayısı kullanılmıştır. Verilerin analizlerinde Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 22.0 programından yararlanılmış, anlamlılık düzeyi olarak .05 alınmıştır.  

Her iki ölçek maddeleri ile ölçek geneline ait verilerin yorumlanmasında aritmetik 
ortalama puanlarından yararlanılmış, düşük, orta ve yüksek düzey olarak üç değerlendirme 
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kriteri belirlenmiştir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının değerlendirilmesine yönelik kriter ve 
aralık değerleri Tablo 2’deki şekilde kabul edilmiştir. 

 
Tablo 2 

Özgüven ve BİT Yeterlik Algısı Değerlendirme ölçütleri 
 

 
 

 
 

Bulgular 

 
Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının öz güvenleri ve BİT kullanım yeterlik 

algılarına yönelik elde edilen bulgular verilmiştir.  
Öğretmen Adaylarının BİT Kullanım Yeterlik Algıları 

Araştırma alt amaçları doğrultusunda öncelikli olarak öğretmen adaylarının BİT 
kullanım yeterlik algıları incelenmiş elde edilen analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3 
Öğretmen Adaylarının BİT Kullanım Yeterlik Algıları 
Sıra 
No 

Madde X# ss 

1 Ders materyallerimi hazırlarken internetten yararlanabilme, 4,13 ,896 

2 
Öğretmen olarak kendimi geliştirmek amacıyla bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanabilme, 

3,97 ,905 

3 
Öğretmen olarak verimliliğimi artırmak amacıyla bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanabilme. 

3,96 ,909 

4 
Ders notu, sunum, çalışma kâğıdı vb. materyalleri bilgisayarda 
hazırlayabilme, 

3,94 ,935 

5 
Ders materyallerimi akıllı tahta, projektör, tepegöz vb. gibi araçlarla 
sunabilme, 

3,94 ,990 

6 
Ders materyallerimi hazırlarken Word, Excel, Powerpoint vb. 
yazılımlardan faydalanabilme, 

3,92 ,977 

7 

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının okul yönetimi, veli ve diğer 
eğitimcilerle paylaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilme, 

3,90 ,947 

8 
İnternette dersimin öğretimiyle ilgili veri tabanları ve kaynaklara 
ulaşabilme, 

3,89 ,934 

9 
Ders planında, derste kullanacağım bilgi ve iletişim teknolojilerine 
yer verebilme 

3,88 ,896 

10 
Sınıfımdaki bilgi ve iletişim teknolojilerini güvenli bir şekilde 
kullanabilmek için gerekli önlemleri alabilme 

3,87 ,914 

Değerlendirme Aralığı Değerlendirme Kriteri 
1.00 – 2.33 Düşük Düzey 
2.34 – 3.66 Orta Düzey 
3.67 – 5.00 Yüksek Düzey 
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11 
Öğrencilerin sınav sonuçlarını analiz ederken bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanabilme, 

3,87 ,881 

12 
Öğrencilerin ölçme sonuçlarını tablo, grafik vb. görsellere 
dönüştürmede bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 

3,86 ,946 

13 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım ilkelerini dikkate alarak 
öğrenme ortamını düzenleyebilme, 

3,85 ,951 

14 
Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrencilerin sağlığına ve güvenliğine 
dikkat ederek kullanmak için gerekli önlemleri alabilme, 

3,85 ,932 

15 
Öğrenci merkezli öğretim stratejilerini destekleyen teknolojileri 
kullanabilme, 

3,83 ,896 

16 
Bilgi ve iletişim teknolojilerini farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde kullanabilme, 

3,82 ,868 

17 
Branşımın öğretimiyle ilgili internetteki kaynakları doğruluk ve 
uygunlukları açısından değerlendirebilme 

3,81 ,927 

18 
Branşımın öğretimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeleri izleyebilme, 

3,80 1,862 

19 
Öğrenme ortamını düzenlerken bilgisayar, projektör, tepegöz, akıllı 
tahta gibi teknolojilerin kullanım ilkelerini dikkate alabilme 

3,79 ,971 

20 
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamlarını 
hazırlamada bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme 

3,78 ,923 

21 
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilmeyi 
gelecekte öğrencilerime öğretebilme, 

3,75 ,897 

22 
Öğretim sürecinde gerekli teknolojileri uygun bir şekilde 
kullanabilme, 

3,70 ,890 

23 
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sınıfımdaki farklı 
öğrencilere özel materyal hazırlayabilme, 

3,69 ,913 

24 
Alanımın öğretimiyle ilgili geliştirilmiş yazılımları doğruluk ve 
uygunlukları açısından değerlendirebilme 

3,68 ,960 

25 
Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yasal ve ahlâki sorumlulukları 
öğrencilere kazandırabilme, 

3,64 ,933 

26 Teknoloji ile ilgili temel kavram ve uygulamaları bilme, 3,64 ,921 

27 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin yasal ve ahlâki 
sorumlulukları bilme, 

3,63 ,908 

28 

Bilgi ve deneyimlerimi diğer meslektaşlarımla paylaşmak amacıyla 
on-line dergi, paket yazılımlar, eposta vb. gibi bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanabilme, 

3,58 ,976 

29 
Öğrencilerime bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda 
model olabilme, 

3,58 ,980 

30 
Bilgisayar, projektör, tepegöz, akıllı tahta gibi araçların bakımını 
yapabilme, 

3,00 1,179 

BİT Kullanım Yeterlik Algısı Ortalaması 3,78 ,670 
 

Öğretmen adaylarının BİT yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla hem ölçekten 
aldıkları toplam puan, genel aritmetik ortalaması hem de her bir kazamınım ifadesine ilişkin 
yeterlilik algıları ayrı ayrı incelenmiştir. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları ortalama 
puanı  x ̅=3,78’dir. Bu açıdan öğretmen adaylarının BİT yeterlik algılarının yüksek düzeyde 
(x ̅≥3.67) olduğu ifade edilebilir. Öğretmen adaylarının her bir maddeye ilişkin yeterlilik 
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algılarının puan ortalamaları ve standart sapmaları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmış 
olarak Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının yeterlik algılarının “30. Bilgisayar, 
projektör, tepegöz, akıllı tahta gibi araçların bakımını yapabilme” ( x =3,00) kazanım için orta 
düzeyde9 kaldığı, diğer kazanımlar için ise yeterli düzeyinde olduğu görülmektedir. Ayrıca “ 
29. Öğrencilerime bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda model olabilme” ( x 
=3,58); “ 27. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin yasal ve ahlâki sorumlulukları 
bilme” ( x =3,63); ve ” 25. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yasal ve ahlâki sorumlulukları 
öğrencilere kazandırabilme”( x =3,64) olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının kendilerini 
nispeten daha fazla yeterli hissettikleri kazanımların ise “1. Ders materyallerimi hazırlarken 
internetten yararlanabilme” ( x =4,13); “2. Öğretmen olarak kendimi geliştirmek amacıyla bilgi 
ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme” ( x =3,97); ve”3. Öğretmen olarak verimliliğimi 
artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme” ( x =3,96) olduğu 
görülmektedir. BİT kullanım yeterlilik algısı ortalaması ise yapılan incelemeler sonucunda ( x 
=3,78)  olduğu görülmektedir. 

Öğretmen Adaylarının Özgüven Düzeyleri  
Araştırma kapsamında araştırılan bir diğer konu ise öğretmen adaylarının özgüven 

düzeyleri olmuştur. Bu doğrultuda araştırmaya katılan 345 öğretmen adayının özgüven 
düzeyleri analiz edilmiş, sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 
Öğretmen Adaylarının Özgüven Düzeyleri (n=345) 
Sıra 
No 

Madde X# ss 

1 Verdiğim kararların arkasında dururum 4,29 2,340 
2 İstediğim şeyleri elde etmek için mücadele edebilirim. 4,22 ,773 
3 Kendimi severim. 4,10 ,885 
4 Öz-eleştiri yapabilirim 4,08 ,851 
5 Problemlerimin üstesinden gelebileceğime inanırım. 4,04 ,730 
6 Kendi kendime yetebileceğime inanırım. 4,03 2,836 
7 Kendimi ve başkalarını olduğu gibi kabul ederim. 4,02 ,874 
8 Değerli birisi olduğuma inanırım. 3,97 ,894 
9 Kendimle barışık bir insanım. 3,96 ,941 
10 Yaşamdaki zorluklarla baş edebilirim 3,87 ,791 
11 Başarısız olduğumda hemen pes etmem. 3,85 ,860 
12 Seçimlerimde başkalarına bağımlı değilimdir. 3,83 ,911 
13 Sorumluluk almaktan çekinmem 3,77 ,875 
14 Kendimi başarılı bir insan olarak görürüm 3,75 ,781 
15 Sıkıntılı anlarımda bile olumlu düşünmeye çalışırım. 3,35 1,080 
16 Benim için aşılamayacak sorun yoktur. 3,29 ,973 
17 Kolay karar verebilirim. 3,14 1,153 
İç Öz Güven Düzey Ortalaması 3,85 ,554 
18 Başkalarının görüşlerine saygı gösteririm. 4,37 ,690 
19 Gerektiğinde sonuna kadar hakkımı savunurum. 4,30 2,727 
20 Anlamadığım konularda başkalarına soru sorabilirim 4,15 ,817 
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21 Yeni girdiğim ortamlara uyum sağlarım. 3,89 ,929 
22 Kendimi rahat bir şekilde ifade edebilirim. 3,85 ,857 
23 Başka insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilirim 3,85 ,897 
24 Diğer insanların eleştirilerini anlayışla karşılayabilirim. 3,83 ,854 
25 Düşüncelerimi ifade ederken başkalarından çekinmem. 3,82 ,955 
26 Başka insanların övgülerini hak ettiğime inanırım 3,82 ,965 
27 Kolay arkadaş edinebilirim 3,77 1,009 
28 Çevremde yeteri kadar güvenebileceğim insan vardır. 3,70 1,018 
29 Sosyal etkinliklere katılmaktan çekinmem. 3,64 ,995 
30 Sosyal bir insan olduğuma inanırım. 3,51 1,049 
31 Ön plana çıkmaktan korkmam. 3,50 1,000 
32 Aktif birisi olduğumu düşünürüm. 3,49 ,997 
33 Başkalarının yanında heyecanımı kontrol edebilirim. 3,42 ,943 
Dış Öz Güven Düzey Ortalaması 3,80 ,588 
ÖZGÜVEN DÜZEYİ GENELİ 3,83 ,525 

 
Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri genel ortalamasının 

yapılan incelemeler sonucunda ( x =3,83) düzeyinin yüksek düzeye sahip olduğu 
görülmektedir. Özgüven düzeyleri kendi içine iç ve dış özgüven olarak iki alt düzeye 
ayrılmaktadır. 

Öğretmen adaylarının iç özgüven düzeylerinin ortalamasının ( x =3,85) olduğu 
görülmektedir. Öğretmen adaylarının iç özgüven düzeyleri incelendiğinde “1. Verdiğim 
kararların arkasında dururum” ( x =4,29); “2. İstediğim şeyleri elde etmek için mücadele 
edebilirim.” ( x =4,22); ve”3. Kendimi severim.” ( x =4,10) maddelerinin özgüven düzeylerinin 
yüksek düzeyde iken “17. Kolay karar verebilirim.” ( x =3,14); “16. Benim için aşılamayacak 
sorun yoktur.” ( x =3,29); ve”15. Sıkıntılı anlarımda bile olumlu düşünmeye çalışırım.” ( x 
=3,35) maddelerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının dış özgüven düzeylerinin ise ortalamasının ( x =3,80) olduğu 
görülmektedir. Öğretmen adaylarının dış özgüven düzeyleri incelendiğinde “18. Başkalarının 
görüşlerine saygı gösteririm.” ( x =4,37); “19. Gerektiğinde sonuna kadar hakkımı savunurum.” 
( x =4,30); ve”20. Anlamadığım konularda başkalarına soru sorabilirim.” ( x =4,15) 
maddelerinin özgüven düzeylerinin yüksek düzeyde iken “33. Başkalarının yanında heyecanımı 
kontrol edebilirim.” ( x =3,42); “32. Aktif birisi olduğumu düşünürüm.” ( x =3,49); ve”31. Ön 
plana çıkmaktan korkmam.” ( x =3,50) maddelerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

 
Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Özgüven Düzeyleri ile BİT Kullanım Yeterlik 
Algıları 

Öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri ile BİT kullanım yeterlik algılarının 
cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için erkek ve kadın öğretmen 
adaylarının her iki değişken açısından ortalama puanları karşılaştırılmış, sonuçlar Tablo 5’te 
verilmiştir. 
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Tablo 5 
Öğretmen adaylarının özgüven ve BİT yeterlik algılarının cinsiyetlerine göre t-testi sonuçları 

 Cinsiyet N 𝑋% Ss Sd t p 
Özgüven Düzeyi Erkek 93 3,92  0,501 343 1.84

6 .066 Kadın 252 3,80 0,531 
BİT Kullanım Yeterlik 
Algısı 

Erkek 93 3,86 0,724 343 1.27
5 .203 Kadın 252 3,75 0,648 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının özgüven düzeylerinin cinsiyete göre 

farklılaşmadığı görülebilir (t=1.846; p>.05). Bu açıdan gerek kadın (X ̅=3.80)  gerek erkek 
(X ̅=3.92) öğretmen adaylarının eşit ve ileri düzeyde özgüvene sahip oldukları görülmektedir. 
Diğer yandan bir diğer değişken olan BİT yeterlik algılarının cinsiyete göre farklılığına yönelik 
analiz işlemi sonucunda farklılık bulunmadığı da Tablo 4’ten görülmektedir (t=1.275; p>.05). 
Erkek öğretmen adaylarının BİT kullanım yeterlik algıları (X ̅=3.86) ile kadınların BİT 
kullanım yeterlik algıları (X ̅=3.75) arasındaki fark istatistiki açıdan anlamlı değildir. 

 
Aylık Gelir Ortalamalarına Göre Öğretmen Adaylarının Özgüven Düzeyleri ile BİT 
Kullanım Yeterlik Algıları 

Öğretmen adaylarının aylık gelir düzeylerinin onların BİT kulalnım yeterlik algıları ile 
özgüven düzeyleri üzerinde farklılığa neden olup olmadığını belirlemek için, ilgili değişkenler 
arasından tek yönlü varyans analizi işlemi gerçekleştirilmiş, sonuçlar Tablo 6’te verilmiştir. 

Tablo 6  
Öğretmen adaylarının aylık ortalama gelir düzeylerine göre özgüven düzeyleri ile BİT 
kullanım yeterlik algılarının karşılaştırılması 
 

 Aylık ort. Gelir n 𝑋% ss Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
Fark 

Ö
zg

üv
en

 
D

üz
ey

i 

A- 2000 tlden az 100 3,70 ,524 Gruplararası 3,298 2 1,649 6,15
7 

,002
* 

A-C 

B- 2001-5000 tl arası 205 3,85 ,524 Gruplariçi 91,593 342 ,268   
C- 5000 tlden fazla 40 4,03 ,460 Toplam 94,891 344    

B
İT

 K
ul

la
nı

m
 

Y
et

er
lik

 A
lg

ıs
ı  A- 2000 tlden az 100 3,65 ,657 Gruplararası 2,430 2 1,215 2,73

1 
,067 - 

B- 2001-5000 tl arası 205 3,83 ,656 Gruplariçi 152,102 342 ,445   
C- 5000 tlden fazla 40 3,83 ,740 Toplam 154,532 344    

 
Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının aylık ortalama gelir düzeyinin onların 

özgüven düzeyleri üzerinde farklılığa neden oldukları görülebilir (F(2-342)=6.157; p<.05). 
Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan scheffe testi sonucuna göre 
aylık gelir düzeyi 5000 tl’den fazla olanların özgüven düzeylerinin (X ̅=4.03) 2000 tl’den az 
olanların özgüven düzeyinden (X ̅=3.70) istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı ifade 
edilebilir.  
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Diğer yandan BİT kullanım yeterlik algıları açısından öğretmen adaylarının aylık 
ortalama gelir düzeylerinin önemli bir farklılığa neden olmadıkları görülmektedir (F(2-
342)=2.731; p>.05). Diğer bir ifade ile BİT kullanım yeterlik algıları açısından aylık ortalama 
gelirleri 2000 tl’den az (X ̅=3.65), 2000 – 5000 tl arası (X ̅=3.83) ve 5000 tl’den fazla (X ̅=3.83) 
arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı değildir.  

 
Öğretmen Adaylarının Özgüven Düzeyleri ile BİT Kullanım Yeterlik Algıları Arasındaki 
İlişki 

Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının BİT kullanım yeterlik algıları ile özgüven 
düzeyleri arasındaki ilişki pearson momentler çarpım katsayısı ile analiz edilmiş, elde edilen 
bulgular Tablo 7’da verilmiştir. 

Tablo 7  
Öğretmen adaylarının Özgüven Düzeyleri ile BİT Kullanım Yeterlik Algıları Arasındaki 
Korelasyon Düzeyi (n=345) 

 İç Özgüven Dış 
Özgüven Özgüven Genel BİT Kullanım 

Yeterlik Algısı 
İç Özgüven 1.00 ,694** ,920** ,441** 
Dış Özgüven  1.00 ,920** ,409** 
Özgüven 
Genel   1.00 ,462** 

 
Tablo 7 incelendiğinde, öğretmen adaylarının BİT kullanım yeterlik algıları ile özgüven 

düzeyleri arasında orta düzey ve pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu görülebilir (r=.462; 
p<.01). Benzer şekilde BİT kullanım yeterlik algısı ile hem iç özgüven düzeyi (r=.441; p<.01) 
ile hem de dış özgüven düzeyi (r=.409; p<.01) arasında orta düzeyli ve pozitif yönlü bir ilişki 
söz konusudur. Bu açıdan öğretmen adaylarının BİT kullanım yeterlik algılarının özgüven 
düzeyleri arasında ilişkinin var olduğu önemli bir sonuç olarak ifade edilebilir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırmada öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri, BİT yerlilik algılarının 

cinsiyet, aylık ortalama gelir, gibi değişkenlere göre değişip değişmediği incelenmiştir. Ayrıca 
öğretmen adaylarının özgüvenleri ile BİT kullanım yeterlilikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri ile Bit 
kullanım yeterlilik algılarının cinsiyete göre istatistik açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Fakat erkek (X ̅=3.92) öğretmen adaylarının istatistiksel olarak kadın (X ̅=3.80) öğretmen 
adaylarından daha yüksek özgüven ortalamasına sahip olduğu gözlenmiştir. Düz, Öztürk 
Karataş (2017), tarafından yapılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin liderlik 
yönelimleri ve öz güven davranışlarının incelenmesi araştırması incelendiğinde de cinsiyete 
göre özgüvende istatistiksel olarak bir farklılık gözlenmemiştir.  Ayrıca yine erkek (X ̅=3.86)  
öğretmen adaylarının istatistiksel olarak kadın (X ̅=3.75) öğretmen adaylarından BİT kullanım 
yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Timur, Yılmaz ve Timur (2013), 
öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin öz yeterlilik algılarını inceledikleri 
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araştırmada öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin öz yeterlilik algılarında da 
cinsiyete göre herhangi bir farklılık olmadığı ve destekler nitelik taşıdığı gözlenmektedir. Erkek 
öğretmen adaylarının özgüven ve BİT yeterlilik algısı ortalamalarının kadın öğretmen 
adaylarından yüksek çıkmasın sebebi Türk toplumunun ataerkil bir yapıya sahip olması ile 
ilişkilidir r (Bingöl, 2014;). Ataerkil toplumlarda erkek daha ön planda ve erkek birey temelli 
bir toplum yapısı gözlenmektedir. Ataerkil toplumda erkek bireyler toplumun geneli tarafından 
içsel ve dışsal olarak güdülenir. Bu durum erkek öğretmen adaylarının özgüvenin ve BİT 
yeterlilik algılarının kadın bireylerden daha yüksek çıkmasına sebebi olarak gösterilebilir. 

Öğretmen adayların aylık ortalama gelirlerine göre özgüven düzeyleri ve BİT yerlilik 
algıları arasındaki ilişki incelendiğinde ise öğretmen adaylarının aylık ortalama gelir 
düzeylerinin onların özgüven düzeyleri üzerinde farklılığa dene oldukları görülmüştür. 
Farklılığın hangi guruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan scheffe testi sonuçları 
incelendiğinde aylık gelir düzeyi 5000 tl’den fazla olanların özgüven düzeylerinin (X ̅=4.03) 
2000 tl’den az olanların özgüven düzeyinden (X ̅=3.70) olduğu görülmüş sonuçların istatistik 
açıdan farklılaştığı gözlenmiştir. Diğer yandan BİT kullanım yeterlilik algıları açısından aylık 
ortalama gelirin etkisi incelendiğinde ise istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı 
gözlenmiştir. 

Özgüven, literatürdeki haliyle “bireyin kendisini değerli hissetmesi yargısıdır” 
(Bandura, 1997: 11). Bandura öz-yeterlik kavramını ise, davranışların oluşmasında etkili olan 
bir nitelik ve “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, 
başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı” olarak tanımlamaktadır 
(Bandura, 1997, s. 3). Bu iki kavramında son dönemde öğretmen eğitimi üzerine çalışan 
uzmanların önemle üzerinde durduğu kavramlar olmuştur. Bu önemli iki kavramda bizim 
araştırmamızın kuramsal temelini oluşturmaktadır. Araştırmamızda öğretmen adaylarının 
özgüven düzeyleri ile BİT kullanım yeterlilik algıları arasındaki ilişki incelenmiş ve elde edilen 
sonuçlar analiz edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının özgüven düzeyleri ile BİT kullanım yeterlilik algıları arasındaki 
ilişki pearson momentler çarpım katsayısı ile analiz edilmiş elde edilen bulgular doğrultusunda 
öğretmen adayların özgüven düzeyleri ve BİT yeterlilik algıları arasında orta düzey ve pozitif 
yönlü bir ilişkinin var olduğu gözlemlenmiştir. Benzer şekilde BİT kullanım yeterlik algısı ile 
hem iç özgüven düzeyi (r=.441; p<.01) ile hem de dış özgüven düzeyi (r=.409; p<.01) arasında 
orta düzeyli ve pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur.  

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının özgüvenleri ile BİT yeterlilik algıları 
arasında orta düzey ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. İlişki doğrultusunda öğretmen 
adaylarına iç ve dış özgüven düzeylerini arttırıcı seminer konferans ve hizmet içi eğitimlerin 
arttırılması öğretmen adaylarının BİT yeterlilik algılarını da artmasına destek olacaktır. Bu 
sayede öğretmen adayları BİT araçlarını daha etkin ve verimli kullanma yeterliliğine erişimleri 
daha kolay olacaktır. BİT araçlarını etkin ve verimli kullanmayı öğrenen özgüveni yüksek 
öğretmen adayları eğitimin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu yapılan araştırma 
öğretmen adayları ile sınırlı kalmayıp diğer meslek topluluk ve sosyal bilimler alanlarında da 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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ÖZET 
 
Bu araştırmanın amacı Susan Penza-Clyve and Janice Zeman 2002 yılında geliştirilen Ergenler İçin Duygu 

İfadesi Ölçeğinin Türk diline uyarlayarak Türk kültürüne uygulamaktır. Ayrıca araştırma kapsamında ölçek 
maddeleri baz alınarak hazırlanan sorular araştırmanın nitel boyutunu oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel kısmı 
341ergen üzerinde uygulanmıştır. 16 maddeden oluşan 2 boyutlu model doğrulayıcı faktör analizinde uyumlu 
bulunmuştur. Çalışma sonucunda ölçek güvenilir ve geçerli bulunmuştur. Ayrıca, ergenlerin duygu ifadesine 
yönelik görüşleri çalışmada detaylı bir şekilde ele alınmış ve tartışılmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Duygu, ergenlik,  geçerlilik. 

 
EMOTION EXPRESSION FOR ADOLESCENTS: MIXED MODEL 

RESEARCH 
ABSTRACT 

The aim of this study is to apply the Emotion Expression Scale for Adolescents to Turkish culture developed 
in 2002 by Susan Penza-Clyve and Janice Zeman. In addition, the questions prepared on the basis of scale items 
constitute the qualitative dimension of the research. The quantitative part of the study was applied on 341 
adolescents.The results in scale, reliable and valid tool used to measure the students to express their feelings in 
the education process in Turkey. In addition, adolescents' views on emotion expression were discussed. 

Key Words: Emotion, emotion expression, puberty, early puberty, validity, reliability. 

Keywords: Emotion, adolescents, validity. 

 
 

Giriş 
Her ergenlik evresinde bireyde karmaşık duygular ortaya çıkmaktadır. Ergenin, ergenlik 

dönemindeki farklılaşmaya başarıyla adapte olabilmesi bir çok etmene bağlıdır (Bircan & 
Bacanlı, 2005). Bu beceriler beraberinde duygu ifadesinin önemini ortaya koymaktadır. Kendi 
içinde oluşan duygu karmaşalarının farkında olan ergen akademik hayatında ve sosyal 
yaşantısında daha rahat hissedecektir. 

Saarni’ye (1999) göre, duygu farkındalığı ve duygu ifadesi, duygusal yetkinlik 
becerileridir. Bunun sonucu olarak “gelecekteki stresli durumlar karşısında öznel bir refah 
duygusu ve uyarlanabilir esneklik duygusu” geliştirilmesine katkıda bulunur. Boden & 
Thompson(2015)’a göre ise duygu farkındalığı kişinin öz duygularına katılma ve bu duyguları 
anlama yeteneğidir. 

Yapılan çalışmalarda duyguların bireye farklı şartlarda nasıl reaksiyon vereceği ile ilgili 
bilgi verdiği ve davranışların gösterilmesinde, güdülemede ve düzenlemede önem taşıdığı 
görülmüştür (Cicchetti, Ackerman, & Izard, 1995). Bununla birlikte olumlu duygusal 
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yaşantıları fazla olan bireylerde hastalıklara ve farklı rahatsızlıklara karşı tutum daha umutlu 
olmaktadır. Aynı şekilde duygusal farkındalığı çok olan bireyler daha az kaygı yaşamakta ve 
gerek sosyal yaşantılarında gerekse sosyal ilişkilerinde daha başarılı olmaktadır (Kennedy, et 
al., 2010). 

Bu araştırmanın amacı Susan Penza-Clyve and Janice Zeman 2002 yılında geliştirilen 
Ergenler İçin Duygu İfadesi Ölçeğinin Türk diline uyarlayarak Türk kültürüne uygulamaktır. 
Ayrıca araştırma kapsamında ölçek maddeleri baz alınarak hazırlanan sorular araştırmanın nitel 
boyutunu oluşturmaktadır.  

Bulgular 
Araştırma 1  
Çalışma Grubu 
Ölçek çalışması 341 ergen üzerinde uygulanmıştır. Araştırma kapsamında örneklemin 

169’u (%49) kadın, 172’si (%51) erkek öğrenciden oluşmaktadır. Örneklemde yer alan 
öğrenciler; 110 ‘u (%32) lise; 231 ‘i (%68) ortaokulda öğrenim görmektedir. Örneklemin yaş 
ortalaması 13.1’ (Std = 1.2)dir. 

Çocuklar için Duygu İfadesi Ölçeği (Ergen Formu) 
16 maddeden ve 2 alt boyuttan oluşan Çocuklar İçin Duygu İfadesi Ölçeği (Penza-Cylve 

& Zeman, 2002), derecelendirmesi 5’lü Likert üzerinden yapılmaktadır. Ölçeğin alt boyuları : 
“zayıf duygu farkındalığı” ve duyguları ifade etme isteksizliği” olarak nitelenmektedir. Orijinal 
ölçekte yapılan çalışmalarda iki faktörün de iç tutarlılığın yüksek olduğu tespit edilmiş ve 
cinsiyet ortalama faktör puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
Ölçeğin güvenirliği .82 bulunmuştur. Ölçeğin iki faktörlü çözümden elde edilen bulgular,1. 
faktör yüklerinin .40’a .74, 2. faktör yüklerinde ise .53’e .91 arasında değiştiğini 
göstermektedir. Faktör analizi sonucunda; — x²=394.80, sd=104, p=0.00, RMSEA=.09, 
NFI=.81, NNFI=.82, CFI=.84, IFI=.84, AGFI=.83, GFI=.87ve SRMR=.17 iki faktörlü yapının 
iyi uyum verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Madde Analizi ve Güvenirlik 
Ölçeğin madde ayırıcılığını belirlemek için yapılan analiz sonucunda, düzeltilmiş 

korelasyon katsayılarının .32 ile .59 aralığında değiştiği bulunmuştur. Tablo 1’de analiz sonucu 
yer almaktadır. 

  Tablo 1. EDÖ  Maddelerinin Korelasyon Puanları 
Madde No rjx Madde No rjx   
1 .44 7 .31 13 .33 
2 .32 8 .45 14 .54 
3 .38 9 .38 15 .37 
4 .35 10 .53 16 .59 
5 .41 11 .56   
6 .44 12 .48   

 
Ölçeğin tamamı için Cronbach's (α) katsayısı .82 olarak bulunmuştur.  

Yapı Geçerliği 
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Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri (x²=394.80, 
sd=104, p=0.00, RMSEA=.09, NFI=.81, NNFI=.82, CFI=.84, IFI=.84, AGFI=.83, GFI=.87ve 
SRMR=.17) iki boyutlu modelin iyi uyum verdiğini göstermektedir. Doğrulayıcı faktör 
analizine ait standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları Şekil 1’de verilmiştir: 

Araştırma 2 
Ergenlerde duygu ifadesine yönelik ortaokul ve lise öğrencilerinin görüşleri tablolar 

halinde aşağıda gösterilmektedir. Öğrencilerin kötü bir şey yaşadıklarında hislerine ilişkin 
görüşler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 Öğrencilerin kötü bir şey yaşadıklarında hislerine ifade etmelerine ilişkin 
görüşleri 

Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar n % 

Kötü bir şey 
yaşandığında 
hislerin ifade 
edilmesi 

Ağlama (Ö2, Ö5, Ö6, Ö7,Ö8)  
Başkalarına anlatma (Ö3, Ö7, Ö9, Ö11) 
Bağırma ( Ö1,Ö13) 
Sinirlenme(Ö2,Ö15) 
Aile bireylerine anlatma(Ö2,Ö4)                      

5 
4 
2 
2 
2 

31,25 
25 
12,5 
12,5 
12,5 

İçine atma (Ö13,Ö14,) 
Yalnız kalma (Ö15,Ö16) 

2 
2 

12,5 
12,5 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrenciler kötü bir şey yaşandığında hissetiklerini, 
%31,25 oranında ağlama , %25 oranında başkalarına anlatma, %12,5 sinirlenme, %12,5 aile 
bireylerine anlatma, %12,5 kötü hissederim, %12,5 oranında içine atma, %12,5 oranında yalnız 
kalma, %12,5 oranında  bağırma ve %6,25 oranında çaresizlik şeklinde ifade ettikleri 
görülmektedir.  
‘Hissettiklerimi bazen içimde üzülerek, bazen ağlayarak veya derdimi anlatarak ifade ederim. 
Çoğunlukla duygularımı dozunda bırakırım. O kadar üzülsem de duygularımı fazla yaşamam. 
Sonra yine onu hatırlarsam da ilk günkü gibi duygulanırım.’Ö5 
‘Yaşadığım her şeyi iyi ya da kötü ailemle paylaşırım. Kötü herhangi bir  olay karşısında 
ağlarım. Problemimi çözemezsem sinirlenirim. Ailemden destek almak işimi kolaylaştırır.’Ö2 
Öğrencilerin başa çıkamadıkları duygulara  ilişkin görüşleri Tablo 3 ’de sunulmuştur. 

 
Tablo 3. Öğrencilerin başa çıkamadıkları duygulara  ilişkin görüşleri 

Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar N % 

Başa 
çıkılamayan 
duygular 
 
 
 

Öfke.(Ö6, Ö7,Ö9,Ö10,Ö12,Ö13,Ö14,Ö15) 
Çaresizlik (Ö2,Ö3,Ö8,Ö14) 
Kararsızlık (Ö4,Ö5) 
 

8 
4 
2 
 

50 
25 
12,5 
 

 
Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin başa çıkamadıkları duyguları  %50 oranında öfke, %25 
oranında çaresizlik, %12,5 oranında kararsızlık  şeklinde ifade ettikleri görülmektedir.  
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‘Öfkelendiğimde başa çıkamadığımı düşünürüm. Çünkü sinirlendiğimde ağlarım ve ağlamamı 
durduramam. Ama annem gelip bana sarılıp beni sakinleştirir ve böylece annemin yardımıyla 
öfkemi biraz dindiririm.’ Ö7 
‘Sinirlendiğimde kontrol edemem, patlayacak gibi olurum. Sinirlenince öfkem hemen geçmez.’ 
Ö15 
Öğrencilerin duygularını ifade ederken dikkat ettiklerine ilişkin görüşleri Tablo 4’te 
sunulmuştur.  
Tablo 4. Öğrencilerin duygularını ifade ederken dikkat ettiklerine  ilişkin görüşleri  
 
Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar N % 

Duyguları 
ifade ederken 
dikkat edilen 
unsurlar 
 
 
 

Empati yaparım (Ö2,Ö7,Ö11) 
Yanlış anlaşılmamaya(Ö3,Ö4,Ö5) 

3 
3 

18,75 
18,75 

Sakin kalmaya (Ö1, Ö8) 
Açık olmaya (Ö1,Ö14) 
Yakınlık derecesine (Ö8,Ö9) 
 

2 
2 
2 
 

12,5 
12,5 
12,5 

 
Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin duygularını ifade ederken dikkat ettikleri unsurların 
oranları şu şekildedir: %18,75 empati, %18,75  yanlış anlaşılmama, %12,5 yakınlık derecesi, 
%12,5 Sakin kalma, %12,5 Açık olma. 
‘Duygularımı ifade ederken özellikle yanlış ifade etmemeye özen gösteririm. Çünkü eğer yanlış 
ifade edersem karışıklığa yol açabilir. Ya da kendimi iyi ifade edemediğim için sorunlarımı 
gideremem. Kendimi ifade ederken anlamını tam olarak bilmediğim kelimeler kullanırsam 
farklı bir şeyi kastetmiş olurum ve karşımdaki beni anlayamaz, anlamakta güçlük çeker.’ Ö5 
‘Karşımdaki insanı kırmamaya, incitmemeye çalışırım. Sevdiğim biriyse zaten onu incitmem. 
Ama sevmediğim biriyse ona karşı sinirlenmemeye çalışırım. Çünkü onu üzmek istemem.’Ö7 
‘Söylediğim şeylere karşımdaki kişinin kalbini kırmamaya, onu incitmemeye dikkat ederim. 
Aynı zamanda konuşurken durumu kırıcı, aşağılayıcı bir şekilde anlatmak yerine biraz daha 
yumuşatarak anlatmaya özen gösteririm. Bana yapılmasını hoşlanmadığım şeyleri karşımdaki 
kişiye yapmamaya çalışırım.’Ö2 
Öğrencilerin duygularını saklamanın ya da göstermenin sosyal ilişkilerini nasıl etkilediğine 
ilişkin görüşleri Tablo 5’te verilmiştir.  
Tablo 5. Öğrencilerin duygularını saklamanın ya da göstermenin sosyal ilişkilerini nasıl 
etkilediğine ilişkin görüşleri 
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Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar (Saklama) Kodlar(Gösterme) n % 

Duyguları 
saklamanın 
ya da 
göstermenin 
sosyal 
ilişkiler 
üzerindeki 
etkileri 
 
 

 
 
 
 
 
 
Yanlış anlaşılmaya 
sebep 
olur(Ö3,Ö5,Ö7) 
Anlaşılmama 
(Ö10,Ö13) 
Arkadaş edinmeyi 
engeller(Ö2) 
 

İletişimi kolaylaştırır(Ö1) 
Sorunları çözümünü sağlar (Ö4)  
Anlaşılmayı sağlar(Ö9) 
İlişkileri kötü etkiler (Ö12) 
İnsanları sıkar (Ö14) 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
3 
 
2 

6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
6,25 
 
 
 
18,75 
 
12,5 

 1 6,25 
  

 
 

 
  

 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin duygularını saklamanın ya da göstermenin sosyal 
ilişkilerine etkilerini saklama ya da gösterme durumlarına göre cevaplamışlardır. Bundan 
dolayı sorulara verdikleri cevaplar tek kategori içinde iki başlık olarak incelenmiştir. 
Duygularını saklama üzerine cevap veren öğrenciler sosyal ilişkiler üzerinde etkilerini şu 
şekilde ifade etmişlerdir: %18,75 oranında yanlış anlaşılmaya sebep olur, %6,25 oranında 
arkadaş edinmeyi engeller, %12,5 oranında anlaşılmama. 
Duygularını gösterme üzerinde cevap veren öğrenciler sosyal ilişkileri üzerinde etkilerini şu 
şekilde ifade etmişlerdir: % 6,25 oranında iletişimi güçlendirir,%6,25 oranında sorunların 
çözümünü sağlar, %6,25 oranında anlaşılmayı sağlar, %6,25 oranında ilişkileri kötü 
etkiler,%6,25 oranında insanları sıkar 
 
‘Duygularımı saklarsam, insanlar benim hangi duyguları yaşayıp yaşamadığımı anlayamazlar. 
Bunun sonucunda bana bir şeylerden bahsederken belki de beni kıracak sözler söyleyebilirler. 
Bunun için bence duygularımızı göstermeliyiz. Duygularımızı saklamamalıyız. 
Duygularımızdan utanmamalıyız.’ Ö5 
‘Kısacası başkaları yüzünden duygularımızı yaşayamaz hale gelmemeliyiz. Sakladığım zaman 
anlaşılamıyorum bu yüzden sosyal ilişkilerim kötü oluyor.’Ö10 
‘Bence duyguları çok göstermek insanları sıkabilir. Bana göre başka insanların duygularını 
öğrenmek ve onlarla uğraşmak zorunda değil.’Ö14 

 
 
Öğrencilerin duygularını ifade etmekte yetersiz kaldığı durumlara ilişkin görüşleri Tablo 6’da 
verilmiştir. 
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Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar n % 

Duyguları 
ifade etmekte 
yetersiz 
kalınan 
durumlardaki 
tepkiler 

Kızgınlık(Ö6,Ö8,Ö9,Ö10,Ö12,Ö13,Ö14) 
Konuşmayı bitirme(Ö1,Ö15,Ö16) 
Ağlama (Ö7,Ö8,Ö9) 
Tekrar ifade etmeye çalışma (Ö4,Ö11) 
Üzülme (Ö5,Ö7) 
 
 

7 
3 
3 
2 
2 

43,75 
18,75 
18,75 
12,5 
12,5 
 

 
Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin duygularını ifade etmekte yetersiz kaldığı durumlarda 
verdikleri tepkilere ilişkin yanıtlar görülmektedir. Buna göre Öğrencilerin %43,75 oranında 
kızgınlık, %18,75 oranında konuşmayı bitirme, %18,75 oranında ağlama, %12,5 oranında 
tekrar ifade etmeye çalışma, %12,5 oranında üzülme, %6,25 oranında ifade edememe, %6,25 
oranında anlaşılmayı bekleme, %6,25 oranında utanma tepkisi verdiği anlaşılmıştır.  
 

‘Duygularımı ifade etmekte yetersiz kaldığında sinirli bir şekilde tepki veririm.’ Ö12 
‘Öncelikle ifade etmem gereken şeyleri tekrar kendi kendime düşünürüm. Nasıl ifade etmem 
gerektiğini de aynı zamanda düşünürüm. Daha sonra kendimi ifade edemediğim kişiye kendimi 
tekrar ifade etmeye çalışırım.’Ö4 
‘Ben sinirlenirim ağlarım. Gece yatarken duygularımı nasıl daha iyi ifade edebileceğimi 
düşünürüm. Bu konuyu yakın bir arkadaşıma danışırım. Bana fikir vermelerini isterim.’ Ö8 

Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada, 2002 yılında geliştirilen Çocuklar İçin Duygu İfadesi Ölçeğinin Türk diline 
uyarlamak ve ölçek maddeleri bazalınarak hazırlanan nitel sorular kapsamında ergenlerin 
duygularını ifade etmelerine yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Alanyazında yapılan 
taramalar duygusal farkındalık ve duygu bastırmanın zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğunu ve 
bu nedenle çocuklarda ve ergenlerde psikolojik işleyişin bir göstergesi olarak ölçülmesi 
gerektiğini göstermiştir.  
Araştımanın nitel sonuçları; Araştırmaya katılan öğrenciler kötü bir şey yaşadıklarında 
hissettiklerini : %31,25 oranında ağlama,  %25 oranında başkalarına anlatma , %12,5 oranında 
bağırma yoluyla anlattıklarını belirtmişlerdir. Başa çıkılamayan duyguları ise %50 öfke, %25 
çaresizlik, %12,5 kararsızlık şeklinde tanımlamıştır. Katılımcıların duygularını ifade ederken 
dikkat ettikleri unsurların dağılımı şu şekilde olmuştur: %18,75 empati yaparım, %18,75 yanlış 
anlaşılmamaya dikkat ederim, %12,5 sakin kalmaya çalışırım. Katılımcılar duyguları 
saklamanın ya da göstermenin sosyal etkileri üzerine yöneltilen soruya “saklarım” , 
“gösteririm” başlıkları altında cevap vermişlerdir. Katılımcıların %18,75 duyguları saklamanın, 
yanlış anlaşılmaya sebep olacağını, %12,5’i anlaşılmamaya sebep olacağını belirtmiştir. 
Duyguları göstermeyle ilgili verilen cevapların ağırlıklı bir dağılım göstermediği, katılımcıların 
birbirine benzemeyen cevaplar verdiği görülmüştür. Katılımcılar duyguları ifade etmede 
yetersiz kaldıklarında %43,75 oranında kızgınlık tepkisi verdiğini, %18,75 oranında konuşmayı 
bitirme, %12,5 oranında üzülme tepkisi vereceklerini bildirmişlerdir. 
Penza-Clyve & Zeman (2002) yaptıkları çalışmada iki faktörlü bir yapı bulmuşlardır. Ancak 
Nitkowski, Fern, Petermann, Petermann, & Zeman (2018) Alman çocuk ve erken ergenler 
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üzerinde yaptıkları çalışmada tek faktörlü bir yapıya ulaşmışlardır. Yine Desrosiers ve 
diğerleri( 2015), Long ve diğerleri (2013) yaptıkları çalışmalarda “Çocuklar için Duygu İfadesi 
Ölçeği”nin faktör yapısı tek faktörlü olarak ortaya koymuşlardır. Araştırmacılar faktör 
yapısındaki farklılaşmanın uygulama yapılan örneklem grubunun kültürel ve etnik 
farklılıklarından kaynakladığını düşünmektedir.  
Southam-Gerow & Kendall (2000), yaptıkları çalışmada anksiyete teşhisi konulmuş ergenlerle 
konulmamış ergenler arasında çoklu duyguları anlama bakımından bir fark bulunmadığını, 
bununla birlikte genel zeka ile duyguları anlama arasında anlamlı bir ilişki olmadığını tespit 
etmişlerdir. Yine aynı çalışma, duygularla ilgili farkındalığın psikolojik rahatsızlıkları 
engellediği ve etkili problem çözme becerisi için hayati önem taşıdığını göstermiştir.  
Long ve diğerleri (2013) ABD’de latinler ve latin olmayan beyazlar üzerinde yaptıkları 
uyarlama çalışmasında ölçeğin iki faktörlü yapısının latin olmayan beyazlarda uygun olduğunu 
ancak latin bireylerde uygun olmadığı sonucuna varmışlardır. Yine aynı çalışmada ölçeğin .89 
değerinde güvenilir çıkması ve iki faktörlü yapı bakımından çalışmamızın literatüre uygun 
olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 
 

Kadın psikolojik danışmanların hangi durumlarda sorunlar yaşadığını belirlemek amacıyla yapılan bu 
araştırmada 10 kadın psikolojik danışman ile görüşülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında kadın psikolojik danışmanlar erkek velilerin danışmaya 
gelmediği ve çekingen davrandığı, erkek idarecilerle sorun yaşamadıkları, yaşlarının öğrencilerin yaşına yakın 
olmasının bir avantaj olarak gördükleri, okulda yaşanılan olumsuzlukları çocuklarına yada eşlerine yansıttıkları 
ile ilgili sonuçlar ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonuçları literatür kapsamında tartışılmış ve önerilerde 
bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın psikolojik danışmanlar, nitel çalışma 

FEMALE PSYCHOLOGICAL COUNSELLORS: PROBLEMS THAT 
FACE IN SCHOOLS 

ABSTRACT 
In this study, 10 female were interviewed with psychological counsellors in order to determine the problems 

experienced by women psychological counsellors. Interview technique was used in qualitative research methods. 
In the light of the findings, the results of the women psychological counsellors did not come to consult and behaved 
in a shy manner, did not have problems with male administrators, their age was close to the age of the students as 
an advantage, and the negative effects of school were reflected to their children or their spouses. The results of 
the study were discussed in the context of the literature and suggestions were made.. 

Keywords: Female psychological counselors, qualitative research. 

 
 

Giriş 
Okul psikolojik danışmanları genellikle öğrencilerle, velilerle ve idarecilerle yoğun bir 

iletişim içindedirler ve okul sistemleri dahilinde çeşitli profesyonel rollerde olmayı gerektiren 
pozisyonlarda çalışırlar (Paisley & McMahon, 2001). Özellikle okul danışmanları, bireysel ve 
grupla psikolojik danışma sağlamak, geniş bir öğrenci kitlesi ile psiko-eğitimsel bir sosyal 
yardım yürütmek, eğitsel testler ve akademik danışmanlık sağlamak, çeşitli idari görevleri 
tamamlamak ve okula gelen stajyerlere danışmanlık sağlamak gibi geniş kapsamlı 
sorumluluklar üstlenirler (Fitch, Newby, Ballestero, & Marshall, 2001). Bu bağlamda sayısız 
profesyonel rolleri, artan iş yükü ve rol sorumluluklarındaki belirsizlikler nedeniyle zaman 
zaman sıkıntılar yaşayabilmektedirler (Butler & Constantine,2005). 

Yapılan araştırmalarda kadın psikolojik danışmanların daha fazla tükenmişliğe maruz 
kaldıkları ve erkek psikolojik danışmanlardan daha fazla rol karmaşası yaşadıkları tespit 
edilmiştir (Bryant & Constantine, 2006; Agresta,2002). Çünkü kadın psikolojik danışmanlar 
sadece mesleki rolleri bağlamında değil, aynı zamanda diğer yaşam rolleriyle de 
ilgilenmektedirler. Örneğin, arkadaşlık, aile bağları, ebeveynlik, topluluk faaliyetleri ve 
akademik çabalar ile ilişki içinde olmak;  çeşitli mesleki ve kişisel rollerin etkili bir biçimde 
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dengelenmesi, iş doyumu, yaşam doyumu; kadın psikolojik danışmanların genel refah 
düzeylerinde belirgin bir rol oynayabilir (Barnett & Hyde, 2001; Frone, 2000; Marks, 2001; 
Moen & Yu, 2000). 

Yöntem 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

için görüşme formu hazırlanmıştır. Bu görüşme formları yarı yapılandırılmış görüşme 
formudur. Görüşme formlarına uzman görüşler yardımıyla son şekil verilmiştir. Görüşme 
formunda dört açık uçlu soru sorulmuştur. Kadın psikolojik danışmanlara, velilerle iletişimde 
karşılaştıkları sorunlar, erkek idarecilerle iletişimde karşılaştıkları sorunlar, yaşları açısından 
karşılaştıkları problemler, iş yaşamı ve aile yaşamı arasında sorumluluklarını dengelemede 
karşılaştıkları zorluklar ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemiyle 
İstanbul ilinde görev yapan 10 psikolojik danışmana ulaşılmıştır. Psikolojik danışmanların yaş 
ortalaması 29’dur. 4’ü lisede, 4’ü ilkokulda, 2’si ise ortaokulda çalışmaktadır. Psikolojik 
danışmanlarla yapılan görüşmeler kendilerinden izin alınarak ses kayıtları ve yüz yüze 
görüşmeler yapılmıştır. Ses kayıtları ve yüz yüze görüşmeler yazıya aktarılmıştır. Elde edilen 
veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi için tematik çerçeve 
belirtilmiştir. Her bir tema için kodlar oluşturulmuştur. Kodlar görüşme yapılan psikolojik 
danışmanlar için P1, P2, P3 …. gibi belirtilmiştir. 

Bulgular 
Kadın psikolojik danışmanların okullarda karşılaştıkları durumlara ilişkin görüşlerine göre 
tablolar oluşturulmuş ve aşağıda gösterilmiştir. Psikolojik danışmanların okullarda 
karşılaştıkları durumların kişisel yaşamlarına etkileri ile ilgili görüşleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1.   Kadın psikolojik danışmanların velilerle iletişimde karşılaştıkları sorunlar 

Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar n % 

Velilerle 
yaşanılan 
problemler 
 
 

Erkek velilerin psikolojik danışmaya gelmemesi 
(P4,P6,P7,P8,P9) 
Çocuklarının olumsuz özelliklerini kabul etmemeleri 
(P1,P2,P5,P10) 

Anne olmamak (P2,P5,P8) 
 
 

5 
 
4 
 
3 
 
 

50 
 
40 
 
30 
 
 

Tablo 1 incelendiğinde, kadın psikolojik danışmanların velilerle iletişimde karşılaştıkları 
sorunların en çok  %50 oranında erkek velilerin psikolojik danışmaya gelmemeleri ve çekingen 
davranmalarıdır. Daha sonra bunu %40 oranında velilerin çocuklarının olumsuz özelliklerini 
kabul etmemeleri izlemektedir. Son olarak %30 oranında anne olmayan kadın psikolojik 
danışmanların veliler tarafından kendilerini anlamayacaklarını düşünmeleridir. Psikolojik 
danışmanların görüşlerinden alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmaktadır. 
“Çalıştığım bölgenin muhafazakar bir çevre olması sebebiyle, erkek veliler yalnız görüşmeye 
gelmekten çekiniyor hatta genellikle gelmemeyi tercih ediyorlar. Görüşmeye gelen erkek 
veliler eğer yanlarında eşleri yoksa görüşme yapılırken oda kapısının açık tutulmasını 
isteyebiliyor bu da gizlilik noktasında sorun oluşturabiliyor.”(P6) 
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“Velilerle iletişimde genelde çocuklarının olumsuz davranışlarda bulunabileceklerine 
inanmıyorlar (benim çocuğum yapmaz mantığı ). Veliler seminerlere katılım göstermiyorlar. 
Veliler çocukları ile yeterli şekilde ilgilenmeyip , yüksek beklentilere giriyorlar”(P1) 
“Genel olarak velilerde çok fazla sorulan soru; “sizin çocuğunuz var mı?” sanki çocuğun yoksa 
ne kadar psikoloji bilimini bilseniz de  onları anlayamazmışsın gibi davranıyorlar. Onları 
anlayabilmek için önce anne olmak lazım, bu şekilde düşünüyorlar.” (P8) 

Tablo 2. Kadın psikolojik danışmanların erkek idarecilerle iletişimde yaşadıkları sorunlar 

Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar n % 

Erkek 
idarecilerle 
iletişimde 
yaşanan 
problemler 

Erkek idarecilerle iletişimde sorun yaşamama (P1,P2,P3, P4, 
P6,P10) 
Erkek idarecilerin kadınları ciddiye almamaları (P5,P7, P8, P9)  

6 
 
4 
 
 
 
 
 

60 
 
40 
 
 
 
 

Tablo 2 incelendiğinde, kadın psikolojik danışmanların %60’ı erkek idarecilerle sorun 
yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Fakat %40’ı ise erkek idarecilerin kadınları pek fazla ciddiye 
almadıklarını belirtmiştir. Psikolojik danışmanların görüşlerinden alınan birebir alıntılar 
aşağıda sunulmaktadır. 
“Erkek idarecilerle farklı kurumlarda 10 yıldır çalışıyorum fakat hiçbir şekilde sorun 
yaşamadım.”(P1) 
“Kadın olmamdan dolayı bence beni pek ciddiye almıyor. Bazı erkek idarecilerin kadınları 
ezmeye çalıştığı bir gerçek. Bu konuda eşleri öğretmen olan erkek idareciler daha anlayışlı 
olabiliyor. Empati kurabiliyorlar, ama diğer türlü zor olabiliyor.”(P8) 

 
Tablo 3. Kadın psikolojik danışmanların yaşları açısından karşılaştıkları problemler 

 

Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar n % 

Yaşa bağlı 
yaşanan 
sorunlar 
 
 

Yaşın öğrencilerin yaşına yakın olmasının avantaj olması 
(P1,P3,P4,P5,P6,P10) 
Yaşın öğrencilerin yaşına yakın olmasının dezavantaj olması 
(P2,P7, P8,P9) 
 

6 
 
4 
 
 
 
 

60 
 
40 
 
 
 
 

 
Tablo 3 incelendiğinde, kadın psikolojik danışmanların %60’ı yaşın öğrencilerin yaşına yakın 
olmasının bir avantaj olduğunu belirtmişlerdir. Fakat %40’ı da yaşın öğrencilerin yaşına yakın 
olmasının bir dezavantaj olduğunu belirtmiştir. Psikolojik danışmanların görüşlerinden alınan 
birebir alıntılar aşağıda sunulmaktadır. 
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“Kadın psikolojik danışman olarak öğrencilerimle aramda çok yaş farkı olmadığı için daha 
empatik olabildiğimi düşünüyorum, yaş kaynaklı bir sorun yaşamamaktayım.” (P3) 
“Yaşım onlara yakın olduğu için beni bazen arkadaş olarak görüyorlar. Zaten rehber 
öğretmenlik ve psikolojik danışmanlığın doğası gereği, okullarda otorite figürümüz yok. Öyle 
de olmamalı zaten. Ama bunun içine yaş faktörü de eklenince bazen sıkıntı olabiliyor. Aradaki 
mesafeyi iyi koruyamadığım yada sınırı çizemediğim zamanlar oluyor. Hem yaşın yakın olması 
hem de yaşımdan daha küçük görünmem öğrencilerde algıyı biraz değiştiriyor.” (P8). 
Tablo 4. Kadın psikolojik danışmanların iş yaşamı ve aile yaşamı arasında sorumluluklarını 
dengelemede karşılaştıkları zorluklar 

Tema 
(Kategoriler) 

Kodlar n % 

İş yaşamı ve 
aile yaşamına 
etkiler 
 

Okulda yaşanılan olumsuzlukları çocuğa yada eşe yansıtma 
(P1,P3,P4,P6,P7,P8,P9,P10) 
 Ev işlerine yetişememe (P1,P4,P8) 
Kendine vakit ayıramama (P1,P2,P4) 
İş ve aile yaşamını ayırabilme 
 

 
8 
3 
3 
1 
 
 
 

 
80 
30 
30 
10 
 

Tablo 4 incelendiğinde, kadın psikolojik danışmanların %80’i okulda yaşanılan olumsuzlukları 
evde çocuklarına yada eşlerine yansıttıklarını belirtmişlerdir. Kadın psikolojik danışmanların 
%30’u ev işlerine yetişemediklerini ifade etmişlerdir, yine %30’u kendilerine vakit 
ayıramadıklarını belirtmiştir. 1 kişi ise iş ve aile yaşamı arasında denge kurabildiğini ifade 
etmiştir. Psikolojik danışmanların görüşlerinden alınan birebir alıntılar aşağıda sunulmaktadır. 
“İş yaşamı enerjimin büyük bir kısmını aldığı için aile yaşamımda sorumluluklarımı zaman 
zaman ihmal etmek durumunda kalabiliyorum. İhmal etmesem bile genel olarak zihnen 
kendimi yorgun hissettiğim için normalden daha fazla dinlenme veya uyuma ihtiyacı 
duyabiliyorum. Bu da eşimle geçirdiğim zamanın kalitesini azaltabiliyor.” (P6) 
“Temizlik yapmak yerine öğrencilerim için herhangi bir konuda araştırma yapmayı, etkinlik 
hazırlamayı tercih edebiliyorum.” (P4) 
“Özel bir kurumda çalıştığım için çalışma saatleri çok fazla bu yüzden bazen hayatımın sadece 
işten ibaret olduğunu hissediyorum kendime vaktim kalmıyor.” (P2) 
“İş yaşamında yaşanılan her hangi bir olumsuzluğu eve neredeyse hiç yansıtmam bu yüzden ev 
hayatımı pek etkilemez. Benim için iki ayrı dünya bunlar.” (P5) 

 
Tartışma ve Sonuç 

Kadın psikolojik danışmanların okullarda karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılan 
çalışmada varılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; kadın psikolojik danışmanlar velilerle 
iletişimde karşılaştıkları sorun olarak erkek velilerin psikolojik danışmaya gelmemelerini ve 
çekingen davranmalarını ortaya koymuştur. Kadın psikolojik danışmanların %60’ı Erkek 
idarecilerle sorun yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Fakat %40 oranında erkek idareciler 
tarafından ciddiye alınmadığını ifade eden bir kesim bulunmaktadır. Aynı şekilde kadın 
psikolojik danışmanların %60’ı yaşlarının öğrencilerin yaşına yakın olmasını bir avantaj olarak 
görürken, %40’ı bu durumu bir dezavantaj olarak görmektedir. Kadın psikolojik danışmanlar 
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okulda yaşadıkları olumsuzlukları çocuklarına yada eşlerine yansıttıklarını ifade etmişlerdir. 
Ev işlerine yetişemedikleri ve kendilerine vakit ayıramadıkları da diğer önemli bulgular 
arasındadır.  
Kadın psikolojik danışmanlar okulda yaşadıkları olumsuzlukları çocuklarına yada eşlerine 
yansıtmaktadırlar. Bu bulgu literatürde birçok çalışma tarafından desteklenmektedir. İş doyumu 
sağlandığında yaşam doyumu da sağlanmaktadır. Kadınlar iş hayatlarında mutlu ve huzurlu 
oldukları zaman bunu yaşam biçimlerine de yansıtmaktadırlar (Heller, Judge, & Watson, 2002; 
Bryant, 2006). 
Yapılan araştırmalarda 20-29 yıllık deneyime sahip okul psikolojik danışmanlarının 0-9 yıl ve 
10-19 yıl çalışanlara göre daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları görülmüştür (Butler & 
Constantine,2005). Bu bağlamda öğrencilerin yaşına yakın olma durumu daha fazla empati ve 
daha az duyarsızlaşma gerektirir. Çalışmamızda da kadın psikolojik danışmanlar yaşlarının 
öğrencilerin yaşına yakın olmasını bir avantaj olarak görmüşlerdir. Kadın psikolojik 
danışmanların yaş ortalaması 29’dur ve daha fazla empati yapabildiklerini bildirmişlerdir. 
Çalışmada kadın psikolojik danışmanlar erkek velilerin pek fazla psikolojik danışmaya 
gelmediklerini ve çekingen davrandıklarını ifade etmişlerdir. Aslında bu durum kadınların 
kadın psikolojik danışmanları, erkeklerin ise erkek psikolojik danışmanları tercih etmeleri ile 
açıklanabilir. Çünkü yapılan yapılan araştırmalar incelendiğinde sonuçların bu şekilde çıktığı 
görülmüştür. Landes ve diğerleri (2003) yaptıkları çalışmada kadınların %87’sinin mevcut 
sorunları ne olursa olsun kadın terapist tercih ettiklerini bulmuştur. Kadın katılımcıların 
çoğunluğu kadın terapistini hem cinsiyetten bağımsız problemleri için  (% 80.2) hem de 
kadınlara özgü sorunları için (% 94.4) için tercih etmişlerdir.  
Araştırma bulguları ışığında şu önerilerde bulunabilir; kadın psikolojik danışmanlar erkek 
velilerin kendilerini pek fazla açmadıkları, çekingen davrandıklarını belirtmişlerdir. Bu 
bağlamda okullarda bir kadın psikolojik danışman bir erkek psikolojik danışman bulunması 
için çalışmalar başlatılabilir. Alan çalışmalarında da kadın danışanların kadın psikolojik 
danışmanlara kendilerini daha rahat açtıkları ve tercih yapmaları istense kadın psikolojik 
danışmanı tercih edeceklerini söyledikleri görülmüştür. Okullarda sadece erkek psikolojik 
olması yada sadece kadın psikolojik danışman olması veliler yada öğrenciler için zorlayıcı bir 
durum olabilir. 
Kadın psikolojik danışmanlar okullarda yaşadıkları olumsuz durumları eşlerine yada 
çocuklarına yansıtmaktadırlar. Bu bağlamda sosyal destek ya da süpervizyon almaları yönünde 
çalışmalar yapılabilir. Özellikle okullarda önleyici ve müdahale edici rehberlik ve psikolojik 
danışma yapmaları beklenen psikolojik danışmanların kendi ruh sağlığını korumaları yönünde 
mesleki ve sosyal destek sistemlerinin okullar, üniversiteler veya etkin kurumlar tarafından 
oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 
 Resimlerle okuma; yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerisi gibi okuma yazma eğitiminde yer alan 
temel becerilerden biridir. Çocuğa resimlerden ipucu vererek daha kolay okuma yazma öğrenmesini 
sağlar. Okuma yazmada yaşanan en büyük güçlüğün yazmadan ziyade okumada güçlük çekildiği bilinen 
bir gerçek olduğunu düşünürsek, bu çalışmanın amacı okuma yazmada güçlük çeken hafif düzey zihin 
engelli bireylerin resimli hece yöntemi ile okuma yazmayı öğrenmelerinde diğer öğretim yöntemlerine 
göre daha etkili öğrendiğini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma desenin eylem 
çalışmasıdır. Araştırmanın yeri Edirne İlinde bulunan özel bir okul olan Özel Arda Özilke Rehabilitasyon 
Merkezide gerçekleşmiş olup, toplam 4 hafta olup haftanın Salı ve Perşembe günleri 2 seanstan (80 dk) 
oluşmaktadır.  Hafif düzey zihin engelli tanısı almış bir öğrenci olan G. ile oluşturmaktadır. Verilerin 
toplanmasında çalışma sürecinin tamamı doküman ve görüntülü olarak video kaydı yapılmıştır. Verilerin 
analizi nitel araştırma desenin doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Video üzerinden bir özel eğitim 
öğretmeni ve bir okul öncesi öğretmeni tarafından analiz edilmiştir.  

 
 
 

Anahtar Kelimeler: Resimlerle Okuma -Yazma, Zihin engelli birey, Resim hece eşleme 
 

 
THE EFFECT OF İLLUSTRATED SYLLABLE METHOD İN 

TEACHİNG READİNG AND WRİTİNG İN PEOPLE WİTH MİLD 
İNTELLECTUAİ DİSABİLİTİES 

 
ABSTRACT 

Reading with pictures is one of the basic skills such as writing, reading, listening and speaking skills. 
Allows the child to learn to read and write more easily by giving a hint of pictures. Considering that it is 
known that the biggest difficulty in reading and writing is the difficulty in reading rather than writing, the 
aim of this study is to determine that mild-minded individuals with difficulty in reading and writing skills 
learn more effectively by this method than other teaching methods in learning to read and write. The 
method of the study is the action study of the qualitative research pattern. The place of the study was 
carried out in Özel Arda Özilke Rehabilitation Center which is a private school located in Edirne 
province. It is 4 weeks in total and consists of 2 sessions (80 minutes) on Tuesday and Thursday of the 
week. G. is a student with disabilities and is defined as mild level of mental disability  In the collection of 
the data, document and video recording of all the working process was done. The analysis of the data was 
used in the document analysis method of the qualitative research pattern. The video was analyzed by a 
special education teacher and a preschool teacher. 
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Keywords: Reading and writing with pictures, person with mental disabilities, Picture-syllable matching. 

 
 

Giriş 
    Okuma, bilişsel ve psiko-motor becerilerin ortak çalışması ile yazılı 

sembollere anlam verme etkinliğidir  (Demirel, 2002). Binbaşıoğlu da (2004) 
okumayı, “okuma yazılı işaretleri zihnimizde, anlama çevirme işlemidir” olarak 
tanımlamaktadır. 

   Okuma, kişinin gördüğü yazıyı zihninde işlemlere tabi tutarak 
anlamlandırmasıdır (Güleryüz, 2002). Okuma, bir yazının simgelerini seslendirme 
ve okunan simgelerden anlam çıkarma işlemidir (Cemaloğlu, 2001). 

  Okuma, bireylerin düşüncelerini genişleten, derinlik kazandıran ve bilgi 
birikimini arttırarak ihtiyaçlarına gidermeye yarayan bir faaliyettir (Tural, 2003). 
Akyol (2007) ise, günümüzde okumayı yazar ve okuyucu arasındaki iletişime dayalı 
olarak düzenli ortamlarda, ön bilgilerinde kullanıldığı ve amaca uygun yöntem 
doğrultusunda gerçekleştirilen anlam kurma süreci olarak tanımlamıştır. 

1.2 Yazma:  
   Yazma, bireylerin gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü ve yaşadığını 

anlatmasıdır. Bireylere yazma öğretimi ilköğretim I. sınıfında bütün öğrencilere 
ortakça öğretilir. Yazı yazma el ve göz eğitimine dayanır. Yazılacak olan harflerin 
biçimi, yönü ve sınıf seviyesine uygun hızda yazabilmek önemli olmaktadır (Ünalan, 
2001). 

Köksal’a (2003) göre ise, yazma kişilerin duygu ve düşüncelerini, 
gördüklerini ve tecrübelerini belirli kurallar çerçevesinde yazıyla anlatmasıdır. 
Yazma, isteklerimizi ve düşüncelerimizi anlatabilmek için sembollerden ve 
işaretlerden motorsal olarak yararlanabilmektir (Akyol,2007). 

1.3 Öğretim yöntemleri: 
  Çocukluk, öğrenmenin en hızlı ve yoğun olduğu bir dönemdir. Çocuklar 

genellikle kendilerine öğretilenleri öğrenirler . Önemli olan onlar için anlamlı ve 
kullanabilecekleri öğretilmesidir. Her beceri her çocuk için aynı ölçüde gerekli 
olmayabilir. Bazı çocukları için yalnızca temel beceriler anlamlı olurken, bazıları 
için daha ileri düzeydeki becerilerin öğretimi gerekli olabilmektedir. 

  Tüm bireyler tarafından ihtiyaç duyulan temel bilgi ve beceriler olarak 
algılanan okuma-yazma hem kendi içinde mekanik bir beceri hem de diğer yaşam 
becerilerinin temellerini oluşturmaktadır (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, 1997 akt; Gülbay, 2000: 7). Dil, duygu, düşünce ve isteklerin 
iletilmesinde önemli bir araçtır. Bu sebeplerle ana dilin öğretiminde kullanılan dil 
çok önemli olmaktadır. Ana dili öğretimi, bireylere önce aile içerisinde, daha sonra 
okulda değişik yöntem ve teknikler ile okuma-yazma öğretimi ile kazandırılmaktadır 
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(Aktan, 1998). Aşağıda okuma-yazma öğretiminde kullanılan yöntemlerden 
bahsedilecektir 

1.3.1 Bireşimsel Yöntemler:  
Bu yönteme göre okuma-yazma öğretimine, önce harf ve seslerin ya da hece 

ve kelimelerin öğretilmesi ile başlanır. Parçadan bütüne, tümevarım yöntemleri 
olarak da adlandırılmaktadırlar. Aşağıda sırasıyla bireşimsel yöntemler 
açıklanmıştır. 

1.3.2 Harf Yöntemi:  
 Harf yöntemi ile okuma-yazma öğretiminde, öğretime önce harflerden 

başlanır. Öğrenciye önce sesli harflerin adı öğretilir. Sonra sessiz harfle sesli harf 
çatılarak heceler, heceler oluştukça da sözcük, sözcüklerden cümleler oluşturularak 
okuma-yazma öğretilir (Akyol, 2007). 

1.3.3 Ses Yöntemi: 
 Ses yöntemine göre okuma-yazma öğretiminde, seslerin adını vererek değil, 

sesi tanıtarak işe başlanmaktadır. R harfinin sesi verilirken sadece “rrrr” diye ses 
çıkarılır. Daha sonra bilinen ünlüler arkasına eklenerek iki hecelik sözcük 
oluşturulur. Seslerle adları aynı olduğu için önce ünlü harfler öğretilir. Çünkü bütün 
dillerde ünlü harflerin çıkartılması kolaydır. Daha sonra ünlü harflere ünsüzler 
eklenerek öğretim yapılmaktadır (Calp, 2003). 

1.3.4 Ses Temelli Cümle Yöntemi: 
 Ses Temelli Cümle Yönteminde okuma-yazma öğretimi, konuşma ve 

dinleme becerilerinden eksik ve sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak 
değil, Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir. Okuma-
yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, 
kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri 
yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle Ses Temelli Cümle Yöntemi, 
yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun bir yöntem olduğu söylenebilir. 

1.3.5 Hece Yöntemi:  
Tek heceli dillere uygun olan bu yöntemde heceler, belli bir sırada ve 

resimlerle ilişkilendirilerek öğretilir. Hece yöntemi okumayazmayı kısa sürede 
öğretmeyi amaçlayan ve algılamayı kolaylaştırmak için resimleri devreye 
sokmaktadır. Öncelikle açık heceler daha sonra dilin yapısına uygun olan diğer 
heceler ezberletilerek okuma-yazma öğretilir (Calp, 2003). Cemaloğlu’na (2001) 
göre, hece yöntemi yetişkinlere çok uygundur. Okuma-yazmayı öğrenen 
çocuklarında kelime hazinelerine yeni sözcük katmalarını sağlamaktadır. 

Hece yöntemi ile okuma-yazma öğretiminde, heceler (hece tablosu) öğretilir. 
Sonra hecelerden sözcük, sözcüklerden cümleler oluşturularak okuma ve yazma 
öğretilir. Bu yöntem basit hece yapısı olan dillere uygun düşmektedir. Heceye 
yönelik okuma kaygısı olduğu için okumaya ilginin kaybolmasına neden olarak 
okuma, anlamını bilmeden gerçekleşir (Köksal, 2003). Okuma esnasında 8 
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çocukların sözcük içlerindeki hecelere yoğunlaşmaları okuma hızının düşmesine ve 
okunan sözcüğün anlamının farklılaşmasına neden olabilir. 

1.3.6 Çözümsel Yöntemler: 
 Olay ve varlıkların bir bütün olarak ele alınıp daha sonra parçalara 

ayrıştırılmalarına çözümleme denir (Calp, 2003). Çözümleme yönteminde, cümle ya 
da cümleler kelimelere, kelimelerden hece ve harflere ayrıştırılarak okuma ve yazma 
öğretilir. Ülkemizde tümdengelim ve bütünden parçaya olarak da adlandırıldıkları 
gözlenmektedir. Aşağıda çözümsel yöntemler açıklanmıştır. 

1.3.7 Sözcük Yöntemi:  
Bu yöntemde, okuma-yazma çalışmalarına öğrenci için anlamlı olan 

sözcüklerin öğretimi ile başlanır. Öğrenciler öğretilen sözcükleri cümle içinde 
kullanır. Sözcüklerin yanına resimlerde konularak öğretim yapılır. Bu yöntemde 
öğrencinin dikkati “hece, harf, ses” gibi sözcük ayrıntılarına çekilir. Bir metnin 
anlaşılması ve yeni sözcüklerin okunulması için hem birleşim hem de çözümleme 
yönteminden yararlanılır. Bu yöntemde anlamlı kelimelerle cümleler kurulduğu için 
çocuklarda etkilidir (Güleryüz, 2002). Yazılışı ve okunuşu ayrı olan dillerde sözcük 
yöntemine dayalı okuma-yazma öğretimi tercih edilmektedir. Ayrıca, dilin bütün 
seslerini içine aldığı için öğrencilerin, konuşma etkinliklerine katkı sağlamaktadır 
(Cemaloğlu ve Yıldırım, 2005). 

1.3.8 Cümle Yöntemi: 
 Çocuklar çevrelerini ve nesneleri bütünüyle algıladıkları için nesnelerin 

bütününe tepkide bulunur. Parçalara yönelerek dikkat etmek yetenek, çaba ve değişik 
eğitimlerle olur. Cümle çözümleme yöntemini uygulamakla insanın bu bütünü 
algılama özelliğine dikkat edilmektedir (Öz, 1999). Bu yöntemde, okumanın göz 
sıçraması sonucu oluştuğu düşünüldüğü için okuma-yazma öğretimine cümle ile 
başlanır. Çocukların nesneleri bütün görme özellikleri vardır. Ayrıntılar daha sonra 
ve zor algılanır. Bu nedenle okuma-yazma öğretiminde öğrencilere, önce cümleler 
verilerek daha sonra bu cümleler kelimelere, kelimeler hecelere ve hecelerde seslere 
ayrılarak bütünden parçaya gidilmektedir (Cemaloğlu, 2001). 

1.3.9 Öykü Yöntemi: 
 Çözümleme yöntemi mantığına uygun olan en etkin yöntemdir. Okuma ve 

yazma bilmeyen çocukların bir öykü ile karşılaşmaları, onları güdülemek için çok 
etkilidir (Cemaloğlu, 2001). Bu yöntemde, öğretime anlam bütünlüğü olan bir öykü 
ile başlanır. Metnin anlam bütünlüğü olduğu için okuma alıştırmaları çekici 
olmaktadır. Öykü dramatize ettirilerek çocuklara anlattırılır. Öğrenciler bir yandan 
çizgi çalışmaları yaparken diğer yandan metinle “dinleme- anlama” ve “konuşma” 
çalışmaları yapabilir. Metindeki cümleler öğrencilerle birlikte belirlenerek yazılır, 
içlerinden kolay olan iki sözcüklü cümleler öğrencilere verilir. Cümleler belli bir 
zaman sonra çözümlenmeye başlanır. Bu yöntemde okuma-yazmanın son aşaması 
olarak da hece çözümlenmesiyle ses çalışması yapıldığı söylenebilir 

 

 
 



 
 

 164 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 
 

 
 

 
 

Yöntem 
Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden eylem deseni çalışmasıdır. 

Eylem çalışması okulun iyileştirilmesi için kullanılan ve okulda özellikle öğretmenlik 

görevi bulunan öğretmenler tarafından başlatılan bir araştırma biçimidir. Eylem 

çalışması sayesinde tespit edilen sesli harfleri okuma hatalarını, sessiz harfleri okuma 

hataları, heceleri okuma, söylenen heceyi yazma, hecelerle resimleri eşleme ve 

hedeflenen hecelerin içinde bir paragraflık metni okuma ve bu hatalara neden olan 

etmenleri daha ayrıntılı güvenilir bir şekilde tespit edildiği düşünülmektedir. Bu 

nedenlerden hareketle öğrencinin sesli okuma hataları, konuşma hataları, söylenen 

heceyi yazma hataları, heceyi doğru resimle eşleme hataları ve anlama durumları 

tespit edilmiştir.  

Katılımcılar ve Örneklem: 

Araştırmanın örneklemi 2018 – 2019 yılı güz döneminde Edirne merkezde bulunan 

Arda Özilke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi okulunda hafif düzey zihin 

engelli tanısı almış bir öğrenci olan G. oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları: 

Verilerin güvenilir şekilde olması için çalışma sürecinin tamamı doküman, görüntülü 

olarak video kaydı ve fotoğraf çekilerek yapılmış olup dokümanlar ve videolar 

üzerinden veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  

Veri analizi: 

Verilerin analizin nitel araştırma desenin doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: 

Veri toplama araçlarının toplanması ile toplanan verilerin analiz sonucu elde dilen 

bulgular, bu bölümde araştırmanın amacında yer alan alt problemlere dayalı olarak 

tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

1. Alt probleme ilişkin bulgular: 
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Alt problem: araştırmanın birinci alt problemi olan, “düzey belirlemeye dönük sesli 

harf tanıma” sorusuna cevap bulmak amacıyla yapılan analiz sonucunda elde dilen 

veriler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: düzey belirlemeye dönük sekiz sesli harfi tanıma durumu  

Sesli harf değerlendirme  

Öğrenci A a sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci O o  sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci Ö ö sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci I ı sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci İ i sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci U u sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci Ü ü sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci E e sesini tanır ve okur ü  

 

Tablo 1 incelendiğinde öğrencinin düzey belirlemeye dönük sekiz sesli harfi büyük 

ve küçük harf olmak üzere tanıdığı görülmüştür. 

2. Alt probleme ilişkin bulgular 

Alt bulgular:  araştırmanın ikinci alt problemi olan, “düzey belirlemeye dönük sessiz 

harf tanıma” sorusuna cevap bulmak amacıyla yapılan analiz sonucunda elde dilen 

veriler tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: düzey belirlemeye dönük yirmi bir sessiz harfi tanıma durumu  

Sessiz harf değerlendirme  

Öğrenci B b sesini  tanır ve okur ü  

Öğrenci  C c sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci Ç ç sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci D d sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci F f sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci G g sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci Ğ ğ sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci H h sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci J j sesini tanır ve okur ü  
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Öğrenci K k sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci L l sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci M m sensini tanır ve okur ü  

Öğrenci N n sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci P p sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci R r sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci S s sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci Ş ş sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci T t sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci V v sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci Y y sesini tanır ve okur ü  

Öğrenci Z z sesini tanır ve okur ü  

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencinin düzey belirlemeye dönük yirmi bir sessiz harfi 

büyük ve küçük harf olmak üzere tanıdığı görülmüştür. Hedeflenmeyen bir öğretim 

olarak “Ğ, ğ” “S, s” ve “J, j”  harflerini tanıma ve sözel olarak ifade etmede özel 

eğitimde kullanılan deneme yöntemi ile 10 deneme yapılarak daha sonra öğrenciden 

çıktı alınmıştır ve doğru kabul etmemiz için özel eğitimde 10 denemenin 8’inde doğru 

cevap vermesi gerekmektedir G.’de 10 denemenin 8’inde  (öğretmenin öğretim 

oturumları sonunda ) doğru çıktıları vermiştir.  

 

3. Alt probleme ilişkin bulgular 

Alt problem: araştırmacının üçüncü alt problemi olan “heceleri tanıma” sorusuna 

cevap bulmak amacıyla yapılan analiz sonucunda elde dilen veriler tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3: belirlenen 10 heceyi tanıma 

Hedeflenen 10 hece  

Öğrenci SA sa hecesini 

okur 

ü  

Öğrenci MA ma hecesini 

okur 

ü  
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Öğrenci AL al hecesini 

okur 

´  

Öğrenci YA ya hecesini 

okur 

ü  

Öğrenci KA ka hecesini 

okur 

ü  

Öğrenci RA ra hecesini 

okur 

ü  

Öğrenci NA na  hecesini 

okur 

ü  

Öğrenci HA ha  hecesini 

okur 

ü  

Öğrenci TA ta hecesini 

okur 

ü  

Öğrenci La la hecesini okur ´  

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrenci için belirlenen 10 tane hece seçilmiştir. Tek tek 

heceler öğrenciye okutturulmuştur. Hecelerden “ AL, al” ve “LA, la” seslerinde 

tanıma ve okumada karıştırılabilecek düzeyde sesler olduğu için öğrenci “AL, al” 

sesini “la” diye okumuştur ve “LA, la” sesini de aynı şekilde “al” diye okumuştur. 

Yapılan bu oturumda öğretim planlanarak öğrenciye sesleri doğru söyleme ile ilgili 

düzeltme verilerek öğretim yapılmıştır ve yapılan denemeli öğretim öğrenci 

tarafından olumlu sonuçlanmış olup bu sesleri doğru söylemeyi hedeflenen öğretim 

süreci içerisinde öğrenmiştir.  

4. Alt probleme ilişkin bulgular 

Alt problem: araştırmacının üçüncü alt problemi olan “hecelerle resimleri eşleme” 

sorusuna cevap bulmak amacıyla yapılan analiz sonucunda elde dilen veriler tablo 

4’te verilmiştir 

Tablo 4: belirlenen 10 heceyi resimlerle eşleme 
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                       SALATA 

Salata  (sa)  

ü  

MASA 

Masa ( ma)  

ü  

AL  

al (al)  

ü  

YAYA 

yaya (ya)  

ü  

KASA 

kasa (ka) 
 

ü  

RANA 

 rana (ra)  

ü  

NAR 

nar (na)  

ü  

HASTA 

hasta (ha) 
 

ü  

TAY 

tay (ta)  
ü  

LAHANA 

lahana (ha) 
 

ü  
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Tablo 4 incelendiğinde öğrenciye var olan harf bilgisi doğrultusunda sunulmuş olan 

10 heceden kelimeler oluşturularak, kelimelere eş olarak verilen resimleri eşlemesi 

istendiğinde, önce kelimeyi okumaya çalışarak “la” ve “ya” seslerinde okuma hatası 

yapmıştır. Öğretmen tarafından yapılan geri dönütler sayesinde ders oturumu 

süresince öğrencinin okuma “la” ve “ya” sesleri yapılan öğretimle düzeltilmiştir. 

Daha sonra belirlenen 10 heceyi yine hecelere uygun olarak belirlenen 10 adet resin 

ile bağımsız olarak eşlediği gözlemlenmiştir. 

5. Alt probleme ilişkin bulgular. 

Alt problem: araştırmacının beşinci alt problemi olan “dikte metinleri ve öğrenci 

ürünleri” sorusuna cevap bulmak amacıyla yapılan analiz sonucunda elde edilen 

veriler tablo 5 ve 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 5:  dikte çalışması 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğrencinin öğretim yapılan hece sıralamasına göre tüm 

heceler tek tek dikte çalışması ile yazdırılmıştır. Öğrenci tüm heceleri bağımsız 

olarak hece sırasına göre yazmıştır. 

Tablo 6: dikte çalışması 
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Tablo 6 incelendiğinde öğrencinin dikte çalışmalarını karışık olarak söylenen heceyi 

bağımsız yazabildiği görülmüştür. 

6. Alt probleme ilişkin bulgular  

Alt problem: araştırmacının altıncı alt problemi olan “hecelerden oluşan cümleleri 

okuma” sorusuna cevap bulmak amacıyla yapılan analiz sonucunda elde edilen 

veriler tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: hecelerden oluşan cümleleri okuma 

 
Tablo 7 incelendiğinde belirlenen 10 heceden oluşturulan cümleleri okuması 

istendiğinde öğrenci  “mama” dışındaki tüm cümleleri bağımsız olarak okumuştur. 

“mama” cümlesini “moma” şeklinde okumuş olup öğretmen tarafından geri dönüt 

verilerek düzeltmeler olumlu yönden sağlanmıştır. Ayrıca gömülü öğretim olarak 

verilen 3 adet kelime verilerek “bak, gel, ver” kelimelerini cümleler içinde vererek 

planlanmayan ek bir öğretim yapılmıştır.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Öğrenci ile dört haftadan oluşan ve haftada iki seans(Salı- 40dk, Perşembe- 40dk)  

olarak gerçekleştirilen bir eylem araştırması yapılmıştır. Belirlenen hedef oturumları 

skalasına göre her hafta öğrenciye belirlenen 6 amaç sunulmuştur.   Amaçlarda 

düzelteme anlamında İlk olarak “Ğ,ğ” “J,j”ve “ S,s” söylemleriyle ilgili dönütler 

verilip öğretimin sonunda bu sesleri söyleyebildiği videolarla ispatlanmıştır. Hece 

öğretimi kısmına geçtiğimizde ise “al” ve “la” sesleri karıştırılmaya müsait benzer 

heceler olduğu için öğretmen tarafından öğrenciye bu hecelere öğretim yapılarak 

gerekli dönütler verilerek olumlu G.’den doğru okuma gözlemlenmiştir. Çalışmanın 

son aşaması olan sekizinci oturumda öğrenciden her bir alt problemle ilgili kalıcılığa 

bakılmıştır. Kalıcılığın olduğu öğretim esnasında alınan video kamera kayıtları ve 

çekilen fotoğraflarla ispatlanmıştır. 

- Söylemesi zor olan harflerin ( j, ğ) yapılan araştırma sonucunda öğretim 

oturumlarının arttırılması uygun görülmüştür. 

- Harf sıraları birbiri ile benzeşik olan ( la- al) hecelerin öğretimlerinin farklı 

eğitsel materyallerle desteklenip materyaller arası genellemelerin alınması 

yapılan araştırma sonucu görülmüştür. 
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ÖZET 
Dijital teknolojilerdeki ilerlemeler ebeveynlerin,  dijital teknolojilerin çocukları tarafından kullanımına 

ilişkin de bazı görev ve sorumluluklar üstlenmelerini gerektirmektedir. Ebeveynlerin çocukları ile dijital 
teknolojiler arasındaki ilişki ve etkileşimleri düzenleme bu konuda onlara rehberlik etme ve model olma gibi yeni 
ebeveynlik görevleri “dijital ebeveynlik” olarak tanımlanmaktadır.  
Bu araştırmada ebeveynlerin, dijital ebeveynlik kapsamındaki görevleri yerine getirme konusunda ne düzeyde 
eğitim gereksinimleri olduğunun ve bu gereksinimlerin yaş ve eğitim düzeylerine göre değişkenlik gösterip 
göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler, kolay 
erişilebilen örneklem yoluyla belirlenen 664 ilkokul velisinden toplanmıştır. Araştırmada kullanılan beşli likert 
tipi değerlendirme sistemine dayalı 29 maddelik “Dijital Ebeveynlik Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Anketi” 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Veri toplama aracı geçerliği uzman görüşü alma yoluyla sağlanmıştır. 
Derecelendirme maddeleri “Hiç ihtiyacım yok (1,00 – 1,79)”, “İhtiyacım yok” (1,80 – 2,59)”, “Orta düzeyde 
ihtiyacım var” (2,60 – 3,39)”, “İhtiyacım var” (3,40 – 4,19)” ve “Çok ihtiyacım var” (4,20 – 5,00)” seçeneklerinden 
oluşmaktadır. Veri toplama aracının güvenirliği Cronbach Alfa yöntemine dayalı iç tutarlılık katsayısı ile 
belirlenmiştir. Anketin Cronbach Alfa değeri, .90’dır ve bu sonuç testin çok yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu 
göstermektedir. Araştırma kapsamında kullanılan ankette yer alan soruların, frekans ve yüzdelik dağılımları 
bulunmuş ve yorumlanmıştır. Hem ölçek toplam puanlarının hem de maddelerinin aritmetik ortalamaları alınmış 
ve baz olarak alınan kriterlere göre yorumları yapılmıştır. Veri dağılımının çarpıklık katsayısı üzerinden, çarpıklık 
indeksinin istatistiksel olarak manidarlığının test edildiği ‘Z testi’ ile normal dağılımdan manidar bir şekilde 
farklılaşmadığı belirlenmiştir. Sonrasında velilerin hem yaşları hem de eğitim düzeyleri için toplam puanlarının 
farklılıklarını belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi(ANOVA) yapılmıştır. 
İlkokul velilerinin dijital ebeveynlik konusunda orta düzeyde eğitim ihtiyaçlarının bulunduğu belirlenmiştir. 
Velilerin yaş ve eğitim durumları ile dijital ebeveynlik konusundaki eğitim gereksinimleri arasında anlamlı bir 
fark bulunmadığı belirlenmiştir.  (p>0.05). Dijital ebeveynlik konusunda en çok ihtiyaç duyulan konular; aile 
medya planı oluşturma, bilinçli ve besleyici teknoloji kullanımına rehberlik etme, sağlıklı olmayan dijital 
alışkanlıklar, siber güvenlik sorunları konusunda yardım alma olarak belirlenmiştir.  

Dijital ebeveynlik konusunda ilkokul velilerinin eğitim gereksinimleri orta düzeyde bulunmuştur. Bu 
bulgu dijital ebeveynlik kavramının veliler için yeni bir kavram olması, bu konuda farkındalık düzeylerinin 
sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçları “dijital ebeveynlik” kavramını farklı düzeylerde 
tartışan araştırmalara gereksinim olduğunu göstermektedir. Öte yandan saptanan dijital ebeveynlik gereksinimleri 
ile ilgili veli eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Dijital Ebeveynlik, Ebeveyn Eğitimi 
 
 

Giriş 
Dijital teknolojilerdeki ilerlemeler ebeveynlerin,  dijital teknolojilerin çocukları 

tarafından kullanımına ilişkin de bazı görev ve sorumluluklar üstlenmelerini gerektirmektedir. 
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Ebeveynlerin çocukları ile dijital teknolojiler arasındaki ilişki ve etkileşimleri düzenleme bu 
konuda onlara rehberlik etme ve model olma gibi yeni ebeveynlik görevleri “dijital ebeveynlik” 
olarak tanımlanmaktadır. Dijital ebeveynlik üzerine iki yıllık bir çalışma yürüten bir araştırmacı 
olan Alexandra Samuel'e (2017) göre, sınırlayıcı, özgürce kullanıma izin veren ve mentörluk 
yapan şeklinde üç dijital ebeveynlik tarzı vardır. Bu tarzlar içerisinde mentörlük edici 
ebeveynlik idealize edilmektedir (Internet Safety For Kids, 2016; Linford, 2017; Family Online 
Safety Institüe; 2018; Goodwin,2018). 

Bu noktada 21. yüzyıl ebeveynlerinin dijital ortamlarla çocuk ilişkisini düzenlemede 
çocuklarla iletişim hatlarını açık tutma, dijital bir rehber olma, “dijital ayak izini” yönetme, 
dijital dünyada değerler ve etik, gizlilik ayarları, aile medya kullanım planı ve sözleşmesi 
oluşturma ve uygulama, iyi dijital vatandaşlığı modelleme, dijital işbirliği vb pek çok konuda 
beceri sahibi olmaları gerekmektedir (Abulughod,  ve Diğerleri, 2016).  

Araştırmanın amacı; Bu araştırmada ebeveynlerin dijital ebeveynlik kapsamındaki 
görevleri yerine getirme konusunda ne düzeyde eğitim gereksinimleri olduğunun ve bu 
gereksinimlerin yaş ve eğitim düzeylerine göre değişkenlik gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 

Yöntem 
 

Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 
araştırmalarında genellikle geniş bir kitleden araştırmacı tarafından belirlenen cevap 
seçenekleri kullanılarak bilgi toplanır. Genellikle tarama araştırmalarında araştırmacılar, 
görüşlerin ve özelliklerin neden kaynaklandığından çok örneklemdeki bireyler açısından nasıl 
dağıldığıyla ilgilenmektedir (Fraenkel ve Wallen, 2006) 
 
Çalışma Grubu 
 
Araştırmada veriler, Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesinde kolay erişilebilen örneklem yoluyla 
belirlenen 664 ilkokul velisinden toplanmıştır. 
 
Veri Toplama Aracı 
 
Araştırmada kullanılan beşli likert tipi değerlendirme sistemine dayalı 29 maddelik “Dijital 
Ebeveynlik Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Anketi” araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 
Madde havuzu için literatür taraması (Samuel, 2017; Internet Safety For Kids, 2016; 
Abulughod, S. ve Diğerleri, 2016; Linford, 2017; Family Online Safety Institüe; 2018; 
Goodwin,2018; Heitner, 2015; Gauld, 2014; İnan-Kaya ve Diğerleri, 2018; Kabakçı-Yurdakul 
ve Diğerleri, 2013 ) yapılmıştır.   Veri toplama aracı geçerliği uzman görüşü alma yoluyla 
sağlanmıştır. Ölçek maddelerinin, ölçülmek istenen davranışı ölçmede nicelik ve nitelik olarak 
yeterli olup olmadığını tespit etmek amacıyla, ölçek taslak formu kapsam geçerliliği için uzman 
görüşüne sunulmuştur (Büyüköztürk, 2006). Oluşturulan madde havuzunda yer alan ifadeler, 1 
eğitim programları ve öğretimi uzmanı, 1 bilişim teknolojileri uzmanı, ikisi uzman olmak üzere 
6 psikolojik danışman tarafından değerlendirilmiş uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda 1 madde çıkarılarak “Dijital 
Ebeveynlik Eğitim Gereksinimleri Anketi”ne son şekli verilerek madde sayısı 29 olarak 
düzenlenmiştir. Anket beşli likert tipi değerlendirme sistemine dayalıdır. Derecelendirme 
maddeleri “Hiç ihtiyacım yok (1,00 – 1,79)”, “İhtiyacım yok” (1,80 – 2,59)”, “Orta düzeyde 
ihtiyacım var” (2,60 – 3,39)”, “İhtiyacım var” (3,40 – 4,19)” ve “Çok ihtiyacım var” (4,20 – 
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5,00)” seçeneklerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracının güvenirliği Cronbach Alfa 
yöntemine dayalı iç tutarlılık katsayısı ile belirlenmiştir. Anketin Cronbach Alfa değeri, .90’dır 
ve bu sonuç testin çok yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. 
 
Verilerin Analizi 
 
“Dijital Ebeveynlik Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Anketi” ile elde edilen veriler SPSS 15.0 
paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Dijital ebeveynlik kapsamındaki görevleri 
yerine getirme konusunda ne düzeyde eğitim gereksinimleri olduğunun ve bu gereksinimlerin 
yaş ve eğitim düzeylerine göre değişkenlik gösterip göstermediğinin belirlenmesine 
çalışılmıştır. Davranış bilimlerinde de yaygın bir şekilde kullanılan parametrik testlerin 
tamamına yakını, ‘normal olasılık dağılımı’ olarak bilinen hipotetik evren dağılımını ya da bu 
dağılımdan türetilmiş bir olasılık dağılımını temel almaktadır (Abbott, 2011; Stevens, 2009’den 
Aktaran: Demir ve Diğerleri, 2016). Bu araştırmada yaş ve eğitim değişkenleri ile velilerin 
dijital ebeveynlik konusundaki eğitim ihtiyaçları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı 
tek yönlü ANOVA ile belirlenmeye çalışılmıştır. Tek değişkenli ANOVA testi için de normal 
dağılım varsayımı geçerlidir.  
 
Araştırmalarda normal dağılım varsayımı; veriler dağılımlarının, aritmetik ortalama, mod, 
medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları gibi istatistikler üzerinden incelenmesi, betimsel 
yöntemlerle ve Z testi’ Anderson-Darling Testi, Shapiro-Wilk W Testi, Kolmogorov-Smirnov 
Testi, Pearson Ki-Kare Uygunluk Testi vb istatiksel normal dağılım hipotez testleri üzerinde 
yapılabilmektedir. Normallik varsayımına yönelik incelemelerde betimsel yöntemlerin de diğer 
yöntemlerle birlikte kullanılması ve sonuçların birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir 
(McKillup, 2012; Abbott, 2011; Gnanadesikan, 1997’den Aktaran: Demir ve Diğerleri, 2016). 
Bu çalışmada dağılım normal olup olmadığı çarpıklık katsayısı üzerinden Çarpıklık indeksinin 
istatistiksel olarak manidarlığının test edildiği ‘Z testi’ ile belirlenmeye çalışılmıştır. Veri 
dağılımı toplam puanları ortalaması 94,19 ve medyan değeri de 96 bulunmuştur. Buna göre 
dağılımın çarpıklık katsayısı -0.25 bulunmuştur. Aritmetik ortalama, mod ve medyanın eşit ya 
da yakın olması, çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 sınırları içinde 0’a yakın olması, 
çarpıklık ve basıklık katsayılarının kendi standart hatalarına bölünmesi ile hesaplanan çarpıklık 
ve basıklık indekslerinin ±2 sınırları içinde 0’a yakın olması, standart sapma ile ortalamanın 
oranını yüzde olarak ifade eden bağıl değişim katsayısının 20 ile 25 aralığında olması dağılımın 
normal olduğunun işaretleri sayılmaktadır. Z testi mantığına göre çarpıklık katsayısı (-0.25) 
kendi standart hatası olan 0.91’e bölündüğünde 0.27 bulunmuştur. Test sonucunda hesaplanan 
p değerinin α=.05 için 1.96 ve α=.01 için 2.58’den küçük çıkması, puanların normal dağılımdan 
geldiğinin kanıtı olmaktadır. Buna göre bu çalışmada dağılımın normal dağılımdan manidar bir 
şekilde farklılaşmadığı söylenebilir.  
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Bulgular 
 
Tablo 1: Katılımcıların “Dijital ebeveynlik” kapsamındaki görevleri yerine getirme konusunda 
ne düzeyde eğitim gereksinimleri olduğunun frekans, yüzde ve ortalamaları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir: 
 

No / 

Maddeler  

Çok 
ihtiyacım 
var (5) 

İhtiyacım 
var  (4) 

Kararsızım(3) İhtiyacım 
yok (2) 

Hiç 
ihtiyacım 
yok(1)  

Ortalama f        

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

1 Çocuğumun sağlıksız dijital 
alışkanlıkları olup olmadığını bilmeye 

47 

7,09 

286 

43,07 

85 

12,80 

203 

30,57 

43 

6,47 
3,14 

2 
Çocuğumun teknoloji bağımlısı olup 
olmadığını nasıl değerlendireceğimi 
bilmeye 

43 

6,50 

310 

46,69 

79 

11,89 

190 

29,51 

36 

5,42 
3,19 

3 

Çocuğumun dijital kullanım 
alışkanlıklarını düzenlemede bir günde 
ya da bir haftada teknolojiye ne kadar 
zaman harcayabileceği konusunda 
bilgilenmeye 

46 

6,92 

318 

47,89 

74 

11,14 

190 

28,61 

36 

5,44 
3,22 

4 

Çocuğumun günlük dijital dozları 
(kullanım sürelerini) dikkatle ayarlama 
ve dijital diyet uygulamaları 
konusunda bilgilenmeye 

44 

6,62 

308 

47,89 

77 

11,10 

202 

3,42 

33 

4,96 
3,19 

5 

Çocuğumun dijital teknoloji 
alışkanlıklarını onun gelişimine zarar 
vermeden yönetebilme konusunda 
nasıl bir aile medya planı 
oluşturabileceğimi öğrenmeye 

67 

10,09 

347 

52,25 

79 

11,89 

150 

22,59 

21 

3,18 
3,43 

6 

Çocuğumun hangi teknolojileri, 
kiminle nasıl ve neden 
kullanabileceğini belirleyen kurallar ve 
sınırları nasıl belirleyebileceğim 
konusunda rehberliğe 

53 

7,98 

333 

5,15 

90 

13,60 

156 

23,49 

31 

4,66 

3,33 

 

7 
Çocuğuma bilinçli ve besleyici 
teknoloji kullanımında nasıl rehberlik 
edebileceğimi öğrenmeye 

53 

7,98 

350 

52,71 

86 

12,95 

154 

23,19 

20 

3,17 
3,45 
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No / 

Maddeler  

Çok 
ihtiyacım 
var (5) 

İhtiyacım 
var  (4) 

Kararsızım(3) İhtiyacım 
yok (2) 

Hiç 
ihtiyacım 
yok(1)  

Ortalama f        

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

8 Çocuğumun ekran zamanını nasıl 
yönetebileceğine rehberlik etmeyi 
öğrenmeye 

42 

6,39 

288 

43,37 

85 

12,80 

223 

33,28 

25 

3,76 
3,14 

9 Çocuğum elindeki teknolojiyi (telefon, 
tablet, bilgisayar oyunu vb) bırakmada 
gönülsüz davrandığında ne 
yapabileceğimi öğrenmeye 

67 

10 

289 

43,52 

68 

10,24 

207 

32,17 

32 

4,88 
3,22 

10 Çocuğuma teknoloji ile ilgili 
kısıtlamalar getirdiğimde, onu 
teknolojiden uzaklaştırdığımda, 
çocuğumda oluşan tekno öfke 
nöbetleri ile nasıl başa çıkabileceğim 
konusunda rehberliğe 

54 

8,12 

250 

38,65 

84 

12,65 

229 

34,48 

46 

6,92 
3,05 

11 Çocuğumun sanal ve çevrimiçi 
ortamlarda güvenliği ile ilgili neler 
yapabileceğimi öğrenmeye 

60 

9,03 

338 

50,97 

81 

12,19 

167 

25,15 

17 

2,57 
3,38 

12 Teknoloji kullanımı ve sağlıklı dijital 
alışkanlıklar edinme konusunda 
çocuğuma nasıl örnek ve rol model 
olabileceğim hakkında rehberliğe 

46 

7 

305 

46,08 

108 

16,26 

183 

27,56 

21 

3,17 
3,25 

13 Çocuğumun çevrimiçi güvenliğini 
sağlama ile ilgili araçları (ebeveyn 
denetimleri, internet filtreleri, 
güvenlik ayarları vb) tanımaya 

57 

8,58 

316 

47,59 

85 

12,88 

181 

27,25 

24 

3,70 
3,30 

14 Çocuğumun dijital teknolojileri aşırı 
kullanmasını engelleyecek alternatif 
aktivite seçenekleri üretme konusunda 
rehberliğe 

47 

7,07 

290 

43,67 

80 

12,04 

210 

31,62 

36 

5,50 
3,21 

15 Çocuğumun dijital ya da çevrim içi 
yaşamında neler yaptığını onunla nasıl 
konuşabileceğim konusunda 
rehberliğe 

44 
6,62 

302 
45,48 

93 
14,24 

201 
30,27 

23 
3,46 3,21 

16 Çocuğum için teknolojisiz bölge ve 
teknolojisiz zaman oluşturma ve 
bunları nasıl yönetebileceğimi 
öğrenmeye 

35 
5,27 

280 
42,16 

102 
15,53 

221 
33,28 

25 
3,76 3,11 

17 Çocuğumun dijital ve teknolojik 
araçlarla ilgili talep ve harcamalarını 
değerlendirme ve yönetme konusunda 
rehberliğe 

21 
3,16 

233 
35,09 

96 
14,45 

281 
42,01 

32 
4,99 2,89 

18 Sağlıksız dijital alışkanlıkların 
çocuğumun sağlığına( uyku, göz ve 
fiziksel sağlığı, beslenme, radyasyon 
vb) etkilerini ona öğretme konusunda 
rehberliğe 

48 
7,22 

292 
43,97 

70 
10,54 

223 
33,58 

30 
4,69 3,15 

19 Çevrim içi mahremiyet konusunda 
çocuğuma nasıl rehberlik 
edebileceğimi bilmeye 

47 
7,07 

324 
48,79 

78 
11,74 

183 
27,56 

27 
4,84 3,26 

20 Çocuğumun sosyal medya ve diğer 
çevrim içi ortamlarda paylaştıkları ile 
ilgili nasıl haberdar olabileceğim 
konusunda rehberliğe  

47 
7,07 

307 
46,23 

75 
11,29 

203 
30,57 

31 
4,84 3,20 

21 Çocuğumda sosyal medya ve diğer 
ortamlarda bıraktığı “dijital ayak 

47 
7,07 

314 
47,28 

79 
11,89 

197 
29,67 26 3,22 
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izleri” konusunda farkındalık 
oluşturmak için rehberliğe 

 

No / 

Maddeler  

Çok ihtiyacım 
var (5) 

İhtiyacım 
var  
(4) 

Kararsızım(3) 
İhtiyacım 

yok 
(2) 

Hiç ihtiyacım 
yok(1)  

Ortalama f        

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

22 Çocuğumun dijital ve/veya 
çevrim içi yaşamına dahil olma, 
dijital teknoloji etkinlerine 
katılma ve birlikte yapma 
hakkında rehberliğe 

35 313 102 192 21 3,22 

23 Çocuğumun güvenli çevrim içi 
arama/araştırma yapmasını 
sağlama, uygun olmayan 
içerikle karşılaştığında neler 
yapması gerektiğini öğretmek 
için rehberliğe 

59 345 63 177 24 3,34 

24 Çocuğumun sosyal medyayı ne 
zaman kullanmaya 
başlayabileceği ve nasıl 
kullanabileceği hakkında 
bilgilenmeye 

36 317 77 204 29 3,19 

25 Çocuğumun sosyal medya ve 
diğer çevrim içi ortamlarda 
karşılaştığı görsel, metin ve 
diğer unsurları nasıl 
sorgulayabileceğine rehberlik 
etmek hakkında bilgilere 

38 329 86 183 27 3,25 

26 Çocuğumun dijital ve çevrim 
içi öğrenme fırsatlarının neler 
olabileceğini ona göstermek 
için rehberliğe 

35 329 95 184 20 3,26 

27 Çocuğumun çevrim içi ve 
dijital yaşamında da 
geliştirmesi gereken “dijital 
görgü kurallarını” ona fark 
ettirmek için rehberliğe 

33 340 83 178 28 3,25 

28 Çocuğumun yaşadığı veya 
yaşayabileceği dijital teknoloji 
kullanımı ile ilgili problemleri 
çözmek için kullanabileceğim 
stratejileri öğrenmeye 

42 361 90 178 18 3,38 

29 Çocuğumun sağlıklı olmayan 
dijital alışkanlıkları ve 
uğrayabileceği siber güvenli 
sorunları ile ilgili kimlerden ve 
nerelerden yardım 
alabileceğimi bilmeye 

65 370 72 136 20 3,48 

 
Katılımcıların “Dijital ebeveynlik” kapsamındaki görevleri yerine getirme konusunda ne 
düzeyde eğitim gereksinimleri olduğunun frekans, yüzde ve ortalamalarına göre; genel 
ortalama 3,24 olarak belirlenmiştir. Bu ortalama beşli likert tipi değerlendirme sistemine göre;  
“Hiç ihtiyacım yok (1,00 – 1,79)”, “İhtiyacım yok” (1,80 – 2,59)”, “Orta düzeyde ihtiyacım 
var” (2,60 – 3,39)”, “İhtiyacım var” (3,40 – 4,19)” ve “Çok ihtiyacım var” (4,20 – 5,00)” 
aralıklarından ““Orta düzeyde ihtiyacım var” aralığına denk gelmektedir. Katılımcıların 
ortalama üzerinde ihtiyaç belirttikleri; Çocuğumun dijital teknoloji alışkanlıklarını onun 
gelişimine zarar vermeden yönetebilme konusunda nasıl bir aile medya planı 
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oluşturabileceğimi öğrenmeye (3.43)”, “Çocuğuma bilinçli ve besleyici teknoloji kullanımında 
nasıl rehberlik edebileceğimi öğrenmeye (3.45), “Çocuğumun sağlıklı olmayan dijital 
alışkanlıkları ve uğrayabileceği siber güvenli sorunları ile ilgili kimlerden ve nerelerden yardım 
alabileceğimi bilmeye (3,48) ile üç başlıkta “ihtiyacım var” aralığında görüş bildirmişlerdir.  
Ortalama üzerindeki bu bulgular İnan-Kaya ve Diğerleri (2018) tarafından, 6-18 yaş arası 
çocukların ebeveynlerinin “Dijital Ebeveynlik Tutumları Ölçeği” geliştirme amaçlı 
çalışmasında, ortaya koyduğu ebeveynlerin dijital medya araçlarının çocukları tarafından 
kullanımlarına yönelik tutumları,  onların etkin kullanımını teşvik etme  ve  onları olası  
risklerden korumaya dönük olduğu bulgusu ile benzerlik göstermektedir.  Katılımcıların en 
düşük düzeyde “Çocuğumun dijital ve teknolojik araçlarla ilgili talep ve harcamalarını 
değerlendirme ve yönetme konusunda rehberliğe (2,89)”ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.  
 
Tablo 2: Katılımcıların dijital ebeveynlik kapsamındaki görevleri yerine getirme konusundaki 
gereksinim düzeylerinin yaşlarına göre değişkenlik gösterip göstermediğine ilişkin bulgular 
aşağıdaki gibidir: 

 

 
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik konusundaki eğitim gereksinimlerinin 40 yaş üzerindeki 
ortalamaları (3.29) birkaç puan fazla bulunmuştur. Ancak ebeveynlerin yaşları ile dijital 
ebeveynlik konusundaki eğitim gereksinimleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığını 
(p=1,75>0.05) söyleyebiliriz. 
 
Tablo 3: Katılımcıların dijital ebeveynlik kapsamındaki görevleri yerine getirme konusundaki 
gereksinim düzeylerinin eğitim düzeylerine göre değişkenlik gösterip göstermediğine ilişkin 
bulgular aşağıdaki gibidir: 

ÖZET       

Gruplar N 
Toplam 

puan ort. Ortalama Varyans   

Yüksek Öğrenim 162 98,06 3,38 0,02   
Lise 268 94,61 3,26 0,01   

ÖZET       

Gruplar N Toplam puan ortalama Ortalama Varyans   

25-30 yaş 101 92,78 3,19 0,03   

31-35 yaş 202 93,72 3,23 0,01   

36-40 yaş 207 93,91 3,23 0,01   

41-45 yaş 117 95,63 3,29 0,01   

45 yaş + 37 94,44 3,25 0,03   

Genel 664 94,10     

       

ANOVA       

Varyans Kaynağı SS df MS F P-değeri F ölçütü 

Gruplar Arasında 0,151308 4 0,037827 1,609667 0,175179 2,436317 

Gruplar İçinde 3,289982 140 0,0235    

       

Toplam 3,441289 144         
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Ortaokul 89 89,77 3,09 0,02   

İlkokul 145 91,62 3,15 0,01   

Genel  664      

       

ANOVA       

Varyans Kaynağı SS df MS F P-değeri F ölçütü 

Gruplar Arasında 1,360425 3 0,453475 22,16308 0,439089 2,685643 

Gruplar İçinde 2,291614 112 0,020461    

       

Toplam 3,652039 115         

Yükseköğrenim (3.38) ve lise (3.26) düzeyinde eğitime sahip bireyler dijital ebeveynlik eğitim 
gereksinimi ortalamaları biraz yüksek bulunmuştur. Ancak ebeveynlerin eğitim durumları ile 
dijital ebeveynlik konusundaki eğitim gereksinimleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığını 
(p=0.43>0.05) söyleyebiliriz. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
 
İlkokul velilerinin dijital ebeveynlik konusunda orta düzeyde eğitim ihtiyaçlarının bulunduğu 
belirlenmiştir. Velilerin yaş ve eğitim durumları ile Dijital ebeveynlik konusundaki eğitim 
gereksinimleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir.  (p>0.05). Dijital 
ebeveynlik konusunda en çok ihtiyaç duyulan konular; aile medya planı oluşturma, bilinçli ve 
besleyici teknoloji kullanımına rehberlik etme, sağlıklı olmayan dijital alışkanlıklar, siber 
güvenlik sorunları konusunda yardım alma olarak belirlenmiştir.  
 
Dijital ebeveynlik konusunda ilkokul velilerinin eğitim gereksinimleri orta düzeyde 
bulunmuştur. Bu bulgu dijital ebevenlik kavramının veliler için yeni bir kavram olması, bu 
konuda farkındalık düzeylerinin sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışma 
sonuçları “dijital ebeveynlik” kavramını farklı düzeylerde tartışan araştırmalara gereksinim 
olduğunu göstermektedir. Nitekim Kabakçı-Yurdakul ve Diğerleri (2013); dijital ebeveynlik 
konusundaki çalışmaların sınırlı olduğu, Dijital ebeveynlik kavramının tanımının yapıldığı ve 
dijital ebeveyne ait rollerin belirlendiği tarama türü çalışmalar ve deneysel çalışmalara 
gereksinim olduğunu belirtmişlerdir.  Öte yandan saptanan dijital ebeveynlik gereksinimleri ile 
ilgili veli eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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ÖZET 

 
Eğitim hayatımızda önemli bir yere sahip olan sınıf, öğrencilerin potansiyellerinin farkına vararak geliştirdikleri, 
planlı ve programlı öğrenme yaşantılarını gerçekleştirdikleri (Ceyhan ve Ceyhan, 2009), en önemli öğrenme 
ortamı olarak nitelendirilmektedir (Wilson, 1995). Çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, ortaokul 
Fen Bilimleri dersinin etkili öğretimi için uygun olabilecek sınıf ortamına ilişkin algılarını belirlemektir. 
Katılımcılar, 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Eğitim fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 
programında öğrenim gören, üçüncü sınıf düzeyindeki 54 öğretmen adayıdır. Araştırmada betimsel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından, “etkili bir Fen Bilimleri eğitimi için öğrencinin içinde bulunduğu 
sınıf ortamı…………olmalıdır, çünkü………………” cümlesini tamamlamaları ve belirttikleri sınıfta bulunması 
gereken araç-gereçleri sıralamaları istenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları, etkili Fen 
Bilimleri eğitimi için sınıf ortamını; öğrenme materyali donanımları, fiziksel uygunluk (temizlik, genişlik, 
aydınlatma, ısı), laboratuvar donanımları, eğlenceli ortam (canlı duvar renkleri vs.), teknolojik donanımlar gibi 
özellikler açısından uygun olması gerektiğini vurgulamışlardır. Gerekçeler ise, soyut Fen Bilimleri konularının 
öğrenilmesi için; daha fazla duyu organına hitap edilmesi gerektiği, öğrencinin aktif olarak sınıf içerisinde yer 
alması, deney yapmaya elverişli ortamların sağlanması vurgulanmıştır. Öğretmen adaylarının “Sınıf ortamında 
bulunması gereken araçlar nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, görüşlerinin %56’sı 
laboratuvar malzemeleri, %18’i afiş, poster, maket ve modeller, %7’si akıllı tahta, %6,5’i mikroskop, %6’sı 
projeksiyon cihazı, %4’ü kara tahta, %4’ü dünya küresi, %4’ü harita, %3,7’si elektrik devre elemanları şeklinde 
dağılım göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Sınıf Ortamı, Öğretmen Adayları 

 
PROSPECTIVE TEACHERS 'PERCEPTIONS ON SCIENCE CLASS 

ENVIRONMENT 
 
ABSTRACT 

The classroom, which has an important place in our education life (Wilson, 1995), is described as the most 
important learning environment where students realize their potential and realize their planned and programmed 
learning experiences (Ceyhan ve Ceyhan, 2009). The aim of the study is to determine the perceptions of the 
prospective science teachers about the classroom environment which may be suitable for effective teaching of the 
science course in the secondary school. The participants were 54 prospective teachers studying in the Science 
Teaching program at İnönü University Faculty of Education in the 2018-2019 academic year. Descriptive 
research method was used in the research. Prospective teachers were asked to complete the sentences "It found 
that an effective classroom environment for students of Science in education ............ must be; because ..............." 
and to list the tools and equipment they should have in the class they specified. According to the findings of the 
research, prospective teachers used classroom environment for effective science education; learning material 
equipment, physical fitness (cleaning, width, lighting, heat), laboratory equipment, fun environment (vivid wall 
colors, etc.), technological hardware. The rationale is to learn abstract science subjects; it should be more 
appealing to the senses, actively involved in the student's class is emphasized to provide suitable conditions to 
experiment. When pre-service teachers' answers to the question “What are the tools that should be present in the 
classroom?”, 6% projection device, 4% blackboard, 4% world globe, 4% maps, 3.7% electrical circuit elements 
are distributed. 
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Giriş 

Bilimin hayatımızdaki yeri düşünüldüğünde, gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan 
değişimlere ayak uydurabilmek adına fen öğretiminin önemli olduğu gözlenmektedir. Bireyler 
günlük seçimlerini yaparken bilimsel bilgiyi kullanarak, fen bilimlerinin de içinde olduğu 
önemli konuları tartışıp, ortaya çıkan yenilikler ile meşgul olabilmeye ihtiyaç duyarlar. Fen 
eğitimi uygulamalarının yönünün belirlenmesinde etkili olan kavramlar şu şekilde 
sıralanmaktadır (NRC, 1996): 

• Bilim okur yazarlığı, 
• Araştırma inceleme, 
• Bilimsel süreç becerileri, 
• Toplum bilim teknoloji etkileşimi. 

Sonraki yıllarda, Ulusal Fen Eğitiminin standartlarının belirlenmesinde rol oynayan bu 
kavramlara ilave olarak okul dışı fen öğrenme ve informal öğrenme ortamları da gündeme 
getirilmiştir (NRC,2012).  
 Öğrenme ortamı, çoğunlukla öğrenmenin dış koşullarını ifade eden, öğretim için gerekli 
materyallerin ve etkinliklerin yapılandırıldığı, böylelikle hedeflenen öğretim sürecinin 
gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanmaktadır (Taşçı ve Soran, 2008). Çağımızda öğrenme 
ortamları çok çeşitli olmakla birlikte eğitim öğretim denildiğinde akla ilk gelen ortam sınıftır 
(Şahin ve Yıldırım, 2010). Bir öğretmen tarafından oluşturulan sınıf ortamı biçiminin, 
öğrencilerin öğrenme yeteneklerini, kendilerini sınıfın bir parçası olarak görebilmelerini ve bu 
doğrultuda rahat hissetmelerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilmiştir 
(Sheffler, 2009). Benzer şekilde öğretmenin karakter yapısının da sınıf ortamına etkilerinin 
olacağı belirtilmiştir (Özel, 2007). Öğretmenin karakter yapısı ile sınıf ortamı algısı arasında 
ilişki, Kent ve Fisher (1997) tarafından açığa çıkarılmıştır. Bağlantılı olarak algıların da tutum 
ve davranışlara etkilerinin olduğu ifade edilmiştir (Schreiner, 2010). Bu nedenle öğretmenin/ 
öğretmen adayının sınıf ortamı algısının, bu ortamda yapacağı etkinlik ve davranışlarını 
etkileyebileceği öngörülebilir.  

Okul öncesi döneminden itibaren büyük merak ve ilgi konusu olan fen bilimleri dersinin 
kapsamı, öğrencilerin ilkokuldan başlayarak ileriki sınıflara kadar zorlandıkları derslerin 
başında gelmektedir. Öğrencilerin, çevrelerinde örnekler bulabilecekleri bir ders olmasına 
rağmen kavramları anlamakta ve bir üst basamağa taşımakta zorlandıkları görülmektedir 
(Savcı, Bayram ve Sökmen, 1997). Bu nedenle çeşitli yöntem ve tekniklerin kullanılmasıyla 
dersler planlanmaktadır.  Bu araştırmada, öğretmen adaylarının fen öğretimi için uygun 
olabilecek sınıf ortamına ilişkin algılarının belirlenmesi ile mevcut sınıf ortamlarının 
güncellenmesi hususunda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

Yöntem 
Araştırmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, ortaokul Fen Bilimleri dersinin 

etkili öğretimi için uygun olabilecek sınıf ortamına ilişkin algılarını belirlemektir. Belirtilen 
amaç çerçevesinde, sosyal bir olguyu derinlemesine anlamlandırmak ve irdelemek ihtiyacından 
yola çıkarak nitel araştırma yöntemi ve betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Yıldırım ve 
Şimşek’e (1999) göre, nitel araştırma bir olguyu ilgili bireylerin bakış açılarından görebilmeye 
ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı ve süreçleri ortaya koymaya olanak vermektedir.  

Veri Toplama Aracı 
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Araştırmada, öğretmen adaylarının, “etkili bir Fen Bilimleri eğitimi için öğrencinin 
içinde bulunduğu sınıf ortamı…………...olmalıdır, çünkü……………….” cümlesini 
tamamlamaları ve belirttikleri sınıf ortamında bulunmasını gerekli gördükleri araç-gereçleri 
sıralamaları üzerine bir form geliştirilmiştir. 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu, Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören, 

üçüncü sınıf düzeyindeki toplam 54 (42 kadın, 12 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Çalışma grubunun üçüncü sınıf düzeyinde öğretmen adaylarından oluşturulmasının sebebi 
olarak, “Öğretim İlke ve Yöntemleri” ile “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” 
derslerini almış olmaları gerekçe gösterilmiştir. Çünkü böylelikle kullanılacak yöntem 
tekniklerin ve ders anlatımında oluşturulacak materyallerin, uygun sınıf ortamını belirlemede 
gerekli olabileceği düşünülmüştür. 

Verilerin Analizi 
Öğretmen adaylarından toplanan verilerin çözümlenmesi nitel boyutta 

gerçekleştirilmiştir. İki araştırmacı tarafından veriler kodlanarak temalar oluşturulmuştur. 
Araştırmacılar arasındaki ortalama güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve %92 olarak 
bulunmuştur [(Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100), p= (71/71+6) *100=%92].  
Nitel araştırmalarda, uzman ve araştırmacının değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve 
üzerinde olması, istenilen düzeyde bir güvenirliğin sağlandığını gösterir (Saban 2008). 

 
Bulgular 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, ortaokul Fen Bilimleri dersinin etkili öğretimi için 
uygun olabilecek sınıf ortamına ilişkin görüşleri; “öğrenme materyali donanımları”, “fiziksel 
uygunluk (temizlik, genişlik, aydınlatma, ısı)”, “laboratuvar donanımları”, “eğlenceli ortam 
(canlı duvar renkleri vs.)”, “teknolojik donanımlar”, “bireysel farklılıklara uygunluk”, 
“disiplinli, uyumlu, iletişime elverişli” ve “amfi tarzı” olmak üzere 8 tema altında toplanmıştır. 
Tablo 1 
Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Sınıf Ortamına İlişkin Görüşleri 
Temalar f % 
Öğrenme materyali donanımları 34 37,7 
Fiziksel uygunluk (temizlik, genişlik, 
aydınlatma, ısı) 

19 21,1 

Laboratuvar donanımları 18 20 
Eğlenceli ortam (canlı duvar renkleri vs.) 6 6,6 
Teknolojik donanımlar 4 4,4 
Bireysel farklılıklara uygunluk 4 4,4 
Disiplinli, uyumlu, iletişime elverişli 3 3,3 
Amfi tarzı 2 2,2 
Toplam 90 100 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu (%37,7) etkili bir fen öğretimi için sınıf 
ortamının öğrenme materyali donanımları bakımından uygun olması gerektiğini öne 
sürmüşlerdir. Bu görüşü, sınıf ortamlarının fiziksel uygunluk (temizlik, genişlik, aydınlatma, 
ısı) (%21,1) ve laboratuvar donanımları (%20) bakımından uygun olması gerekliliği takip 
etmektedir. 
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Şekil 1. Cinsiyete göre sınıf ortamında bulunması gerekli görülen özellikler (Mavi kutudaki frekans 
değerleri kadın öğretmen adaylarını, beyaz kutudaki frekans değerleri ise erkek öğretmen adaylarını temsi etmektedir) 

 
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf ortamına ilişkin görüşleri cinsiyete göre 

incelendiğinde, kadın ve erkek öğretmen adaylarından her iki grubun da “öğrenme materyali 
donanımları”, “fiziksel uygunluk”, “laboratuvar donanımları”, “eğlenceli ortam” ve “disiplinli, 
uyumlu, iletişime elverişli” temaları bakımından ortak görüşte oldukları gözlenmiştir. Bunun 
yanı sıra “teknolojik donanımlar” temasının erkek öğretmen adaylarının görüşleri neticesinde 
ortaya çıktığı, “bireysel farklılıklara uygunluk” ve “amfi tarzı” temalarının ise kadın öğretmen 
adaylarının görüşlerine dayanarak oluşturulduğu gözlenmiştir. 
Öğretmen adayları bu görüşlerine gerekçe olarak şunları belirtmişlerdir: 

Ø Daha fazla duyu organına hitap etmenin etkili öğrenmeyi sağlayacağı (f=19), 
Ø Deney yapmanın etkili öğretime katkısının olacağı (f=13), 
Ø Soyut Fen konularının anlaşılması ve kalıcılığın sağlanmasında faydalı olacağı (f=11), 
Ø Öğrencinin güdülenmesini ve merak duymasını sağlayacağı (f=6), 
Ø Öğrencinin aktif olduğu ortamda etkili öğrenmenin gerçekleşeceği (f=5), 
Ø Bireysel farklılıkların dikkate alınması gerekliliği (f=2). 

Tablo 2  
Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Bulunması Gereken Araç-Gereçlere İlişkin Görüşleri 
Araç-Gereçler % 
Laboratuvar malzemeleri 45 
Afiş, poster, pano, maket ve modeller 12 
Akıllı tahta 6 
Mikroskop 5,5 
Projeksiyon cihazı 5 
Kara tahta 4 
Dünya küresi 4 
Harita 3 
Basit elektrik devre elemanları 3 
Bilgisayar 2 
Klima 2 
Sıra 2 
Masa 1,3 
Isıtma sistemi 1,2 
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Lavabo 1 
Kitap 1 
U sıra düzeni 1 
Dolap 1 
Toplam 100 

Tablo 2 incelendiğinde etkili fen öğretiminin yapılabilmesi için sınıf ortamında bulunması 
gereken araç gereçlerin, “laboratuvar malzemeleri”, “afiş, poster, pano, maket ve modeller”, 
“akıllı tahta”, “mikroskop” ve “projeksiyon cihazı” şeklinde sıralandığı gözlenmiştir. Öğretmen 
adaylarının belirttikleri araç-gereçler de, etkili fen öğretiminin yapılabilmesi için önerdikleri 
sınıf ortamı özellikleri ile paralellik göstermektedir.  
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, ortaokul Fen Bilimleri dersinin etkili 

öğretimi için uygun olabilecek sınıf ortamına ilişkin algıları ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen 
bulgular, katılımcıların sınıf ortamına ilişkin algılarının; “öğrenme materyali donanımları”, 
“fiziksel uygunluk (temizlik, genişlik, aydınlatma, ısı)”, “laboratuvar donanımları”, “eğlenceli 
ortam (canlı duvar renkleri vs.)”, “teknolojik donanımlar”, “bireysel farklılıklara uygunluk”, 
“disiplinli, uyumlu, iletişime elverişli” ve “amfi tarzı” gibi çeşitli bakımlardan uygun olması 
gerekliliği yönünde yoğunlaşmaktadır.  

Çalışma grubundan elde edilen görüşlerin sıklığına bakıldığında en fazla “öğrenme 
materyali donanımları (%37,7)” vurgusu yapılmıştır. Fen Bilimleri dersi nerdeyse bütün 
öğretim kademelerinde çok fazla zorlanılan derslerin başında gelmektedir (Kaptan ve Korkmaz, 
2001). Dersin içeriğinin hem günlük yaşama olan yakınlığı hem de oldukça karmaşık soyut 
kavramları içermesi (Bahar, Johnstone ve Hansell, 1999; Şahin ve Parim, 2002) öğrenciler 
tarafından anlaşılmasını zorlaştırmakta ve dahası kavram yanılgılarına sebep olmaktadır (Turan 
ve Koç, 2018). Bu nedenle soyut kavramların öğretilmesinde kullanılacak materyallerle, 
konunun günlük yaşamla ilişkisi vurgulanarak somutlaştırma sağlanacak ve etkili öğretim 
gerçekleştirilebilecektir. 

Sınıf ortamının “fiziksel uyguluk (temizlik, genişlik, aydınlatma, ısı)” bakımından 
yeterli olması, öğretmen adaylarının önerdiği bir diğer görüştür. Okulların ve sınıfların 
kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için fiziksel tasarımlarının, kazanımlar ve 
süreç ile uyumlu olması gerekmektedir (Hotaman, 2018). Çünkü öğretme-öğrenme 
ortamlarının başarısı, etkin bir mekân tasarlanmasını zorunlu kılar (Yenice, 2013). Fiziksel 
ortamların iyi olması sadece akademik başarıyı artırmakla kalmaz aynı zamanda öğrencilerin 
sağlıklı bir şekilde gelişimlerine de katkı sağlar (Özdemir, 2007; Yenice, 2013). 

Laboratuvarlar günümüzde yaygın olarak derslerde öğrenilen kuramsal bilginin bireysel 
ya da gruplar halinde deneyler aracılığı ile bireyin bilgiyi yapılandırmasında kullanılmaktadır 
(Tatar, Korkmaz ve Şaşmaz Ören, 2007). Öğrenciler laboratuvar ortamında, derse aktif olarak 
katılırlar ve böylelikle konuyu özümseyerek günlük hayatta kullanabilirler (Arık ve Özdemir, 
2016). Bu nedenle fen bilimleri konularının laboratuvar ortamında deneylerle desteklenerek 
anlatılması fen öğretiminde büyük bir önem taşımaktadır (Yenice, 2005). Etkili fen öğretiminin 
yapılabilmesi için öğretmen adaylarının sınıf ortamına yönelik önerdikleri “laboratuvar 
donanımları” bakımından yeterlilik, bu görüşleri desteklemektedir. 

Fen bilimleri dersi fizik, kimya, biyoloji, doğa, çevre ve astronomi konularından oluşan 
bir bütündür (Cumhur, 2018; NRC, 1996; Tüysüz, Öztürk, Geban ve Bektaş, 2018). Bu nedenle 
ders doğası itibariyle renkleri ve canlılığı bünyesinde barındırır. Ortaokul öğrencilerinin soyut 
ve karmaşık görünen fen konularını, klasik sınıf ortamından ziyade canlı/renkli bir ortamda 
öğrenmeleri daha etkili olabilir.  
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Akıllı telefonlar, cep bilgisayarları, tabletler ve kolayca ulaşılabilen/kullanılabilen 
uygulamalar sayesinde teknoloji günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Hayatımızın 
her alanında bu kadar etkin kullanılan teknolojinin eğitimde de kullanılmaya başlanması 
yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojiyi eğitim öğretim ortamlarına taşıyarak, kaliteli bir eğitim 
anlayışına uygun olarak sınıf ortamlarında kullanmak ve bu kullanımı yaygınlaştırmak 
gerekmektedir.  
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ÖZET 

 
Dezavantajlılık kavramı bireylerin yaşamlarını devam ettirirken yaşamış oldukları sorunlar dolayısı ile 

hayata katılım yolunda karşılaştıkları eşitsizlikleri ifade etmektedir. Ve farklı sebepler dolayısı ile yaşamın farklı 
süreçlerinde fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan bu insan gurupları, genel bir kavramsallaştırma ile 
“dezavantajlı gruplar” olarak adlandırılmaktadır. Bu grupların sorunlarına değinmek ve çözüm önerileri 
getirmek ülkeler açısından beşeri ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi için önem arz etmektedir. İşte tam da bu 
noktada ve kapsamda ortaya koyulan çözüm önerilerinden birisi olarak rekreasyon etkinlikleri önemli bir role 
sahiptir. Rekreasyon bireylerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine yönelik faaliyetler dizisidir. Aynı 
zamanda rekreasyon faaliyetleri farklı felsefi altyapılarla farklı yorumlanabilmekte ve uygulama alanında farklı 
yaklaşımlarla karşılaşılabilmektedir. İdealizm, pragmatizm, natüralizm, realizm ve varoluşçu düşünce kendi 
düşünce yapısına göre rekreasyonu yorumlamışlardır. Bu çalışmanın odağı ise, rekreasyon ve dezavantajlılık 
kavramlarını açıklayarak rekreasyon etkinliklerinin dezavantajlı gruplara faydalarını ortaya çıkarmaktır. Bu 
kapsamda farklı dezavantajlı gruplara uygulanabilecek etkinlikler dezavantajlı grupların sınıflandırılmasına göre 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda rekreasyon faaliyetlerinin bireylere uygulanması için çözüm önerileri 
getirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Dezavantaj, Sosyal Hizmet, Yaşlı, Engelli, Hükümlü.  

 
EFFECTS OF RECREATİON ACTİVİTİES ON DİSADVANTAGED  

 
ABSTRACT 

 
The concept of disadvantage refers to the inequalities that individuals face in their participation in life due 

to the problems they have experienced while continuing their lives. And because of different reasons, these groups 
of people who face inequality of opportunity in different processes of life are called ile disadvantaged groups ile 
with a general conceptualization. It is important for countries to address the problems of these groups and to 
propose solutions for the strengthening of human and social capital. Recreation activities play an important role 
as one of the solutions proposed at this point and scope. Recreation is a series of activities aimed at individuals' 
efficient use of their free time. At the same time, recreation activities can be interpreted differently with different 
philosophical backgrounds and different approaches can be encountered in the field of application. Idealism, 
pragmatism, naturalism, realism and existentialist thought interpreted recreation according to their own 
structure. The focus of this study is to reveal the benefits of recreation activities for disadvantaged groups by 
explaining the concepts of recreation and disadvantage. In this context, the activities that could be applied to 
different disadvantaged groups were evaluated according to the classification of disadvantaged groups. At the 
end of the research, solutions were proposed for the application of recreation activities to individuals. 
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Dezavantajlılık, bir durumun bir başka duruma oranla olumsuz yönlerini ifade eden bir 
kavramdır. Bu kavram, toplumsal açıdan coğrafi, etnik vb. sebeplerden dolayı herhangi bir 
bireyin, grubun veya topluluğun diğerlerine oranla olumsuzluklarla karşı karşıya kalması 
anlamına gelmektedir. Bu noktada dezavantajlı birey, topluluk veya grup derken kast edilen 
engelli, yaşlı, kimsesiz çocuk, mahkum vb. birey veya gruplardır. Bireylerin sosyo-kültürel 
olarak maruz kaldığı bu olumsuzluğun giderilmesi için türlü çalışmalar yapılmaktadır.  

Yapılan bu çalışmalardan biri olan rekrasyon ise yaşam kalitelerinin artırılması 
amacıyla, birey veya guruplara uygulanan, boş zamanın aktif bir şekilde değerlendirilmesi 
amacına  yönelik etkinliklerdir. Rekreasyon uygulamaları ile bireylerin boş zamanlarının aktif 
bir şekilde değerlendirilmesi ve bireyin refah seviyesinde belirli bir artış sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Sosyal hizmet, toplumun dezavantajlı gruplarına öncelik verdiğinden dolayı rekreasyon 
uygulamaları ile yakından ilişki içinde olan bir alandır. Çünkü özellikle kimsesiz çocuk, yaşlı, 
engelli bireylerin içinde bulunduğu duruma uyum sürecinin değerlendirilmesi ve önlemlerin 
alınması sosyal hizmetin öncelikli hedeflerinin başında yer almaktadır. 

Yöntem  
Araştırma sosyal hizmet literatürüne bir katkıda bulunmak adına yapılmış olduğundan 

literatür odaklı bir makale olarak hazırlanmıştır. Literatür taraması bilimsel ilerleme ve yeni 
bilgilerin ortaya çıkarılması, daha önce yapılan çalışmalar üzerine yenilerinin eklenmesiyle 
gerçekleşen bir tarama türüdür (Gürbüz ve Şahin, 2016, s.57). Bu amaçla rekreasyon ve 
dezavantajlılık kavramlarına ilişkin literatürde bulunan kavramlar irdelenmiş ve rekreasyon 
etkinlik türleri ve dezavantajlı grupların tanımlamaları yapılmıştır. 

Rekreasyon Kavramı 
Rekreasyon yeniden tazelenme, yeniden biçimlenme, yeniden yaratma anlamına gelen 

Latince “Recreatio” kelimesinden türemiştir. Türkçe karşılığı olarak Carlson’ın yaptığı, “rutin 
iş veya çalışma hayatında tekrar enerji kazanmak için gönüllü olarak yöneldiğimiz dinlendirici 
ve eğlendirici aktiviteler” tanımı yaygın olarak kullanılmaktadır (Gökçe, 2008:14).  

Rekreasyon, insanların boş zamanlarında yaptığı ve uzaklaşmak, dinlenmek, hava 
değişimi, gezme-görme, heyecan duyma ve farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok amaçla ev 
veya ev dışında, kırsal veya kentsel alanlarda yapmış olduğu etkinlikleri kapsayan bir 
kavramdır (Karaküçük, 2005: 58). Başka bir yönden rekreasyon kavramı, genellikle işten farklı 
bir eylem veya sosyal bir serbest zaman aktivitesi olarak tanımlanır (Mete, 2002: 5).  

Rekreasyon; bireylerin özgür iradeleriyle kendilerini geliştirmek ve yenilemek amacıyla 
gönüllü olarak katıldıkları aktivitelerdir. Serbest zaman, olumlu bireysel doyum için 
sınırlamalar veya zamana bağlılık olmaksızın bireyin istediğini yapabilmesi özgürlüğüdür. 
Diğer bir deyişle, serbest zaman, işten arta kalan, özgürce, gönüllü olarak, maddi veya manevi 
bir fayda elde etmek için istediğimiz aktivite ile değerlendirebileceğimiz zaman olarak da ifade 
edilebilir. Günümüz toplumlarında “rekreasyon” kavramı büyük önem kazanmaktadır. Bu 
gelişmenin başlıca nedenleri; bireylerin yaşam kalitesindeki artış beklentileri, toplumlardaki 
sosyokültürel değişim, sağlıklı olma konusunda bilinçlenme ve medyanın ilgisi v.b. olarak 
sayılabilir (Yaşartürk, 2013: 20).  

20. yy. da yaşayan insanlar olarak bizlerin gerek serbest zaman aktivite seçeneklerinin 
çokluğu, gerek çalışma koşullarının ve şartlarının iyileştirilmesi, bakımından teknolojiye 
minnettar olmamız gerektiğini savunan Clayne, çoğu zaman rekreasyon ve serbest zamanın eş 
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anlamlı olarak kullanıldığını fakat aslında rekreasyon faaliyetleri içerisinde 
değerlendirilemeyecek olan birçok serbest zaman kullanımı olduğunu belirtmektedir (Gökçe, 
2008: 15).  

Bazı tanımlarda rekreasyon restorasyon (yeniden yapılanma) anlamında kullanılırken, 
bazı tanımlarda aktivite formu olarak kullanılmıştır. Sosyoloji terminolojisine göre rekreasyon; 
serbest zamanlarda bireysel ya da grupla birlikte yapılan, gönüllü bir şekilde yönelinen, 
herhangi bir kazançla ilgisi olmayan her türlü aktivitedir. Hutchinson’ın sosyolojik yaklaşımına 
paralel olarak yaptığı tanıma göre; serbest zaman deneyimleri (rekreasyon) gönüllü katılanlara 
anlık doyum kazandıran aktivitelerdir (Torkildsen’den akt: Gökçe, 2008:15).  

İnsanlar, farklı süre ve kapsamlarda ortaya çıkan serbest zamanlarında; sağlık, 
uzaklaşmak, dinlenmek, hava değişimi, gezmek, görmek, beraber olmak, heyecan duymak, 
farklı yaşantılar elde etmek gibi pek çok amaçla, ev içinde veya dışında, açık veya kapalı 
alanlarda, aktif veya pasif şekillerde, kent içinde veya kırsal alanlarda etkinliklere 
katılmaktadırlar. Rekreasyon, insanların serbest zamanlarında yaptıkları bu etkinlikleri ifade 
eden bir kavramdır (Karaküçük ve Yetim, 2000: 70).   

Kavramın daha geniş açıklanabilmesi için, şu tanımlayıcı ifadeler kullanılmaktadır 
(Bucher’den akt: Mete, 2002: 6) 

• Rekreasyon, serbest zamanda yapılır, iş değildir. Kar gayesi taşımaz.  
• Rekreasyonda kişi; gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldığı 

etkinliklerde bulunur.  
• Rekreasyon faaliyetleri, katılana zevk veren, mutlu eden ve neşelendiren bir 

tarzda olur.  
• Rekreasyon faaliyeti, kişisel ve toplumsal fayda sağlar.  

• Toplumsal değerlere aykırı değildir. Hayati önem taşımaz.  
Rekreasyon Türleri 

Serbest zaman etkinlik sınıflandırmasında etkinlik türleri; etkinliklere katılma şekline 
göre aktif veya pasif katılım, yerel sınıflamaya göre kentsel ve kırsal, mekâna göre açık alan ve 
kapalı alan, katılımcı sayısına göre bireysel ve grup, fonksiyonel açıdan ticari, sosyal, artistik 
ve entelektüel (zihinsel), zamansal açıdan ise günlük ve tatil olarak özetlenebilir (Zerengök, 
2016: 12). 
Etkinliklere Katılma Şekline Göre 

Aktif rekreasyon; fiziksel bir katılımın söz konusu olduğu ve insanların aktif olarak rol 
aldıkları rekreasyon çeşididir (Karahan ve Orhan, 2008: 3). Aktif olarak yapılan faaliyetler; 
spor yapmak, araştırma yapmak, yabancı dil öğrenmek, müzik aleti çalmak, şarkı söylemek, el 
işi – nakış işlemek, seyahat etmek vb. şeklinde sıralanmaktadır (Karaküçük, 1997: 73).  

Pasif rekreasyon; İnsanların rol almadıkları, izleyici (seyirci) olarak katıldıkları boş 
zaman değerlendirme etkinlikleridir (Hacıoğlu ve diğerleri, 2003). Pasif faaliyetleri; televizyon 
izlemek, radyo dinlemek, sinema ve tiyatroya gitmek, spor karşılaşmaları seyretmek vb. 
oluşturmaktadır (Ağılönü, 2007: 20).  

Katılımcı Sayılarına Göre Etkinlikler 
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Bireysel Etkinlikler; insanların yalnız olarak serbest zamanlarında gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerdir. Örneğin; evde tek başına müzik dinlemek, yalnız yapılan yürüyüş faaliyeti vb. 
(Zerengök, 2016: 13). 

Grup Olarak Yapılan Etkinlikler; insanların grup halinde serbest zamanlarını 
değerlendirmeleridir. İnsanlar, grup aktivitelerine katılımları sayesinde bir grubun üyesi olur 
ve o topluluğun özelliklerini taşırlar. Grup faaliyetlerine takım sporları müsabakaları, toplu 
piknik ve rekreatif olarak yapılan toplu müzik aktiviteleri örnek gösterilebilir (Zerengök, 2016: 
13). 

Yerel Sınıflamaya Göre Etkinlikler 
Kentsel Etkinlikler; kent sınırları içerisinde özellikle merkezde, açık veya kapalı 

alanlarda yapılan aktivitelerdir. Daha çok kısa süreli serbest zamanlarda ve insanların yakın 
çevrelerinde kolayca ulaşabilecekleri faaliyetlerden oluşmaktadır. Sinema, tiyatro, eğlence 
yerleri, hayvanat bahçesi, müze ve şehir parklarında yapılan aktiviteler kentsel alanda yapılan 
etkinliklere örnek olarak gösterilebilir (Zerengök, 2016: 13). 

Kırsal Etkinlikler; şehir merkezinin dışında çoğunlukla işlevsel, manzarası güzel, 
rekreatif aktiviteleri yapmaya uygun orman, su kenarı ve dağlık bölgelerde yapılan 
aktivitelerdir. Kırsal faaliyetlere zevk için yapılan yürüyüşler, su sporlarıyla uğraşma, balık 
tutma, dağcılık, motor sporları, bisiklet binme, doğa incelemeleri, arkeoloji, mağaracılık, deniz 
altı faaliyetleri, piknik yapma gibi etkinlikler örnek olarak verilebilir (Zerengök, 2016: 13). 

Mekansal Açıdan Etkinlikler 
Açık alan rekreasyonu; açık alanda gerçekleştirilen her türlü serbest zaman 

değerlendirme etkinlikleridir. Bu etkinliklerden bazıları şu şekilde belirtilmiştir; açık alanda 
gerçekleştirilen her türlü sportif faaliyetler ve oyunlar (kayak, tırmanma, futbol, tenis, 
basketbol, golf vb.), açık alanda sanatsal etkinlikler (Açık hava konserleri, sergiler, resim 
yapma vb.), izcilik, kampçılık ve avcılık, piknik, bahçe isleri, doğa incelemesi, doğayı koruma 
etkinlikleri vb. etkinliklerdir (Hazar, 2009: 31).  

Kapalı alan rekreasyonu; toplumun kullanımına ayrılmış kapalı mekânlardaki ve 
evlerdeki serbest zaman değerlendirme etkinlikleridir. Kapalı alan rekreasyonu ile ilgili 
etkinliklerden bazıları şunlardır; çocuk kulüpleri, gece kulüpleri, gençlik kulüpleri, isletme 
kulüpleri, spor kulüpleri, özel ilgi kulüpleri, sosyal kulüpler vb. kulüplerdeki ve derneklerdeki 
ve derneklerdeki kapalı mekân etkinliklerine katılmak; kapalı alanlardaki sergi, defile vb. 
etkinliklere katılmak veya izlemek (kongre, kutlama vb. toplantılar); kapalı rekreasyon 
tesislerindeki sportif etkinliklere katılmak veya izlemek (basketbol, buz pateni); kapalı 
tesislerdeki sağlıklı yasam etkinliklerine katılmak (sauna, kaplıca, içmece, hamam vb.) kurslara 
gitmek (el sanatları, güzel konuşma, yabancı dil kursları, dekoratif eşya ve çiçek yapımı vb.), 
kapalı alanlardaki kâğıt oyunları, tavla, satranç, talih oyunları vb. etkinliklere katılmak veya 
izlemek (Hazar, 2009: 31).  

Rekreasyonun Felsefi Düşüncelerle İlişkisi 
Rekreasyon faaliyetlerinin felsefi yapısını anlamak adına farklı felsefi düşünceler farklı 

perspektiflerle meseleyi yorumlamışlardır.  Bu kapsamda; idealizm, natüralizm, pragmatizm, 
realizm ve varoluşçuluk düzleminde farklı yorumlar temel alınmıştır.  

İdealizme göre, birlikte düşünen ve sezen insan gerçeklere ulaşmaktadır çünkü 
değişmeyen idealler bütün gerçekleri oluşturmaktadır (Lumpkin’den akt: Ağaoğlu, 2013: 3). 
Oluşan idealler ise evrenseldir. Rekreasyon programları, düşünceler, organizasyon yapanlar, 
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kullandıkları yöntemlerde özgürdürler ve amaçları bireylerin kapasite kullanımlarını 
maksimize ederek kişilik gelişimine katkı sağlamaktır. İdealizme göre dezavantajlı bireylerin 
rekreasyon faaliyetlerinde olması onların kişilik düzeylerindeki bozukluklarının yeniden 
inşasına yardımcı olacaktır.  

Natüralist düşünce ise doğanın fiziksel gerçeklerinin önemine inanmaktadır. Bu sebeple 
natüralizmde birey toplumdan daha öndedir (Lumpkin’den akt: Ağaoğlu, 2013: 3). Doğa 
kanunları programlayıcılara ve katılımcılara büyüme, gelişme ve öğrenme fırsatları 
sunmaktadır. Bu nedenle program yapıcılar rekreasyonu belirli sonuçlara ulaşmak için 
kullanmaktadır (Ağaoğlu, 2013: 3). Dezavantajlı bireyler açısından ise bireylerle yapılacak olan 
rekreasyon faaliyetlerinden park ve bahçelerde yapılan faaliyetler bireylerin psikolojik gelişme 
ve psiko-sosyal öğrenme düzeylerini arttırmaktadır.  

Realistlere göre rekreasyonun rolü dünyanın materyal unsurlarını inceleyerek gerçeği 
ararken, bireylere yaşam içindeki gerçek şeyleri keşfettirmek ve yorumlamaktır. Bireyi bütün 
olarak görmek, rekreasyonu organik uygunluk, sinir-kas sistemi, zihinsel yetenek, sosyal ve 
duygusal gelişimi sağlayıcı kabul etmek ve bireyi gerçek yaşama ayarlamaktır (Ağaoğlu, 2013: 
4). Özellikle fiziki sorunları olan dezavantajlı bireyler düşünüldüğünde realizm perspektifli bir 
rekreasyon planı ve uygulaması fazlasıyla yararlı olacaktır.  

Pragmatizme göre; rekreasyon programlarındaki pragmatist yaklaşım katılımcılar 
üzerindeki sosyal verimliliği geliştirmektir. Dewey’e göre katılımcılar yaşam içindeki sosyal 
problemlerini çözmek için deneyim fırsatlarına gerek duymaktadırlar ve toplumun daha iyi 
fonksiyon gösteren bir bireyi olmaya çalışmaktadırlar. Bu problemlerin çözümü için rekreasyon 
programlayıcısı katılımcıların ihtiyaçları ve ilgileri üzerine yoğunlaşmaktadır (Ağaoğlu, 2013: 
4).  

Varoluşçu yaklaşım, toplumda bireyin biricikliğini savunan, insanın düşünsel olanlar 
kadar estetiksel, ahlaksal ve duygusal ilgilerine de önem veren bir akımdır (Kılbaş,2001: 25). 
Kendini gerçekleştirmek isteyen birey eğitimsel sonuçlara ulaşmalıdır ve bunun için bütün 
katılımcılar eylemlerinin sonuçlarını kabul etmek zorundadır. Rekreasyon içinde, katılımcılara 
geniş bireysel aktiviteler sunulmaktadır (Lumpkin’den akt: Ağaoğlu, 2013: 5).  

Dezavantajlılık Kavramı 
Türk Dil Kurumundaki ifadesine göre “dezavantaj” kavramı, “avantajlı olmama” 

manasına gelmektedir. Fransızca kökenli olan avantaj kelimesi ise üstünlük ve kazanım 
anlamını taşımaktadır. Bu bakımdan dezavantaj kavramı üstünlükten veya kazanımdan yoksun 
olmak anlamına gelebilmektedir. 

Dezavantaj kavramı, benzer bir şekilde özellikle bir şeyin veya bir kimsenin diğer 
şeylerden veya kimselerden daha az başarılı olmasını sağlayan problemlere sebep olan bir 
durum veya koşul anlamını taşımaktadır. Bu açıdan dezavantaj kavramı bireyler arası bir 
karşılaştırma ile netlik kazanmaktadır. Bireylerin karşılaştıkları bu problemler onları diğer 
bireylere göre dezavantajlı bir konuma sokmaktadır.  

Dezavantajlılık kavramı, bireyin kendisini gerçekleştirebilmesi için gereksinim 
duyduğu kaynaklara erişememesidir. Dezavantajlı grupta yer alan bireyler toplumun büyük 
kısmının ulaşabildiği ve kullanabildiği kaynaklara erişememektedir. Bu kaynaklar ise şunlardır: 
özerklik, teşvik, sorumluluk, öz saygı, topluluk desteği, sağlık, eğitim, sermaye, bilgi, 
istihdamdır (Mayer, 2003: 2).  
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Mayer öncelikle bireylerin kendi kendilerine yeterliliklerini sağlamak için ihtiyaç 
duydukları araç ve kaynakları şu şekilde belirtmektedir: 

• Bağımsız olabilme  
• Sorumluluk Alabilme, 

• Özgüven Duygusu, 
• Toplumsal Destek, Teşvik, 

• Sağlık, Eğitim ve İstihdam, 
• Bilgi ve Sermaye (Mayer, 2003: s. 3).  
Dezavantajlılık; fiziksel veya zihinsel çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan, parasızlık 

içerisinde olan veya ekonomik destekten mahrum bulunan kısaca fırsat eşitsizliğine maruz 
bulunan bireyler ve gruplar için genel bir terimdir. Dezavantajlı terimi ile anlatılmak istenen 
kişi ya da grubun hizmetlere ve imkanlara erişmelerinin daha az mümkün olduğu ya da 
mümkün olmadığıdır. Başka bir deyişle dezavantajlılık kavramı “kendi kendine yetebilecek 
araçlara erişimde engellenmiş olma hali” olarak açıklanmaktadır (Karaboğa’dan akt: Asal ve 
Gündoğdu, 2017: 296).  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, dezavantajlılığa neden olan genel engelleri; 
ekonomik engeller, yetersiz sosyal hizmet, yasal ve kurumsal ayrımcılık, alternatif araçlar için 
yetersiz destek, sınırlı iletişim, belirli ihtiyaçlara olan bilinç eksikliği veya duyarsızlığı, resmi 
kurumlara olan güven eksikliği ve fiziksel erişim eksikliği şeklinde ifade etmiştir. Sonuç 
itibariyle dezavantajlılık kavramının kişilerin kendi kendilerine yeterliliklerini sağlayacak 
araçların önündeki engellerle yakından ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Dezavantajlı Gruplar 
Engelliler 

Engelli; doğuştan ya da hastalık sonucu ortaya çıkan engelleri kapsayan ve çocuğun 
eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen her türlü fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal 
durum olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 2015: 14).  

Tarihsel süreç içerisinde, engellilere yönelik tanım ve yaklaşımlar, dönemler arasında 
farklılıklar görülmüştür. Bu eksende, ilk olarak tıbbi model benimsenmiş, daha sonra sosyal 
model anlayışı kabul edilmiş ve bunun ardındansa insan hakları temelli bir modele geçiş 
yapılmıştır. Sonuç olarak insanın biricikliği temeli esas alınmış ve uygulamada işlerliği 
görülmüştür (Akbulut, Özgül ve Tezcan, 2014, 20).  

WHO’ya göre engellilik kavramı, bozukluk veya özürlülük nedeniyle, kişinin yaş, 
cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya 
yerine getirilememesi olarak tanımlanmaktadır (Kolat, 2010: 5). Engelli bireylerin yaşamış 
olduğu en büyük sıkıntıların başında toplumsal rolleri getirememe yer almaktadır. Bu rollerin 
yerine getirilmesinde rekreaktif etkinlikler son derece önem arz etmektedir. 

Engelliler dezavantajlı grup olarak değerlendirilmekte ve birçok günlük aktivitelerini, 
kişisel ihtiyaçlarını kendileri yapamamakta, zaman zaman başkalarına muhtaç şekilde yaşamak 
zorunda kalmaktadırlar. Bu bireylerin fiziksel durumları akut ya da kronik olabilir. Her iki 
durum da birey için olumsuz olup; bireyin bu durumu çeşitli sosyal aktivitelerle 
azaltılabilmektedir. Sosyal aktiviteler arasında rekreatif faaliyetler, rekreatif faaliyetler 
içerisinde de spor önemli bir yer tutmaktadır (Arslan, 2015: 14- 15).  
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Fizik egzersizleri rekreasyonun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli ya da 
engelsiz bireyler için, rekreasyonel etkinliklerin yapıldığı ortamlar sosyalleşme ve uyum 
seviyesinin gelişimini desteklemek açısından olanaklar sunmaktadır (Ayvazoğlu ve ark’dan 
akt: Koçak, 2016: 13).  

Zihinsel engelliler diğer alanlara bakıldığında spor aktivitelerinde daha başarılıdır. 
Sporun benlik saygısı, kendine güven, başarı duygusunu tatma ve sosyalleşmede önemli rolü 
vardır (Bruininks ve Chvat’dan akt: Koçak, 2016: 13).  
Parçalanmış Ailede Gençler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Aile, bireylerin özellikle bağımlı durumda oldukları dönemlerde fiziksel, duygusal, 
ekonomik, sosyal gereksinimleri karşılayan, sosyal norm ve değerleri çocuğa aktaran ve çocuğu 
yaşama hazırlayan bir kurumdur. Bilindiği üzere aile neslin devamı; çocukların bakımı ve 
yetiştirilmesi; yeni nesillere kültürel kimliğin, dini ve ahlaki değerlerin kazandırılması; tarihsel 
ve toplumsal bilincin aktarılması; sevgi ve hoşgörü esasına dayanan tutum ve değerlerin 
yerleştirilmesi gibi temel fonksiyonları üstlenen en temel sosyal kurumdur (Arslan, 2015: 15). 
Fakat her ailede olumlu ilişkiler olmamaktadır. Bu yüzden çocukların mağduriyet durumları 
ortaya çıkmaktadır ve korunma altına alınmaktadır.  

Korunmaya muhtaç çocuk kavramı, Şenocak tarafından; belirli bir zaman diliminde, 
içinde bulunduğu toplum standartları açısından, çocuğun temel bakımında, yetiştirilmesinde, 
korunmasında ve gözetilmesinde yetersiz ve aksaklıklar olması ve bu nedenle çocuğun sosyal, 
fiziksel, ruhsal ve ahlaki açıdan sağlıklı bir erişkin olmasının engellenmesi durumudur 
(Erdoğan ve Tuncer, 2018: 516).  

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. Maddesinin a bendine göre korunmaya 
muhtaç çocuk kavramı şöyle tanımlanmıştır: “Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimiyle kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan 
çocuk.” (Çocuk Koruma Kanunu, 2005: 1).  

Gelişmekte olan toplumlarda; kentleşme, kalabalıklık, ekonomik büyüme ve yaşamın 
hızlı akışı ailelerin yaşam biçimlerine ilişkin kalıpları ve kararlarını değiştirmiştir. Bu değişim 
süreci; nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, çevre kirliliği, sağlık ve eğitim hizmetlerinin 
yetersizliği, suç, intihar ve ailelerin parçalanması gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Özellikle parçalanma olayının çocuklar üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir. Çünkü aile 
parçalanma, dağılma gibi nedenlerle varlığını sürdürememe tehlikesiyle karşı karşıya 
geldiğinde ya da temel fonksiyonlarını ifa edemeyecek kadar zayıfladığında çocukların 
yetiştirilmesi noktasında ciddi sorunlar ortaya çıkmakta; bu sorunlar arttıkça da çocukların 
topluma adaptasyonu zorlaşmaktadır (Arslan, 2015: 15).  

İmkânları kısıtlı gençler, sosyal engeller, ekonomik engeller, eğitim zorlukları, kültürel 
farklılıklar, sağlık problemleri, coğrafi engeller gibi belirtilen durumlardan bir veya birkaçı ile 
karşı karşıya kaldıklarında; gençleri örgün ve yaygın eğitim alma, dış dünya ile etkili iletişim 
kurma, aktif vatandaşlık, sorumluluk alma ve toplumun bütün katmanlarına dâhil olma 
imkânlarından mahrum bırakmaktadır (Arslan, 2015: 16).  

Yaşlılar 
Yaşlılık bireyin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme, sağlığın, gençlik ve 

güzelliğin, üretkenliğin, cinsel yaşamın, gelir düzeyinin, saygınlığın, rol ve statünün, 
bağımsızlığın, arkadaşların, eş ve yakın ilişkinin, sosyal yaşantının ve sosyal desteklerin 
azalması ve kaybı gibi döneme özgü pek çok sorunun yaşandığı bir kayıplar dönemidir. Bu 
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nedenle yaşlılık dezavantajlılık olup; vücut fonksiyonlarının üretkenliğini yitirmesini ve yaşamı 
etkileyen çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir (Arslan, 2015: 16).  

Yaşlılık alanında ortaya koyulan rekreaktif faaliyetler bireylere fiziksel, zihinsel, ruhsal 
ve sosyal alanlarda etki etmektedir. Fiziki olarak bireylerin yaşları itibariyle hareket yoğunluğu 
azalmaktadır (Caspersen ve DiPietro’dan akt: Aydın ve Tütüncü, 2017: 316). Düzenli 
egzersizle beraber bireyler yaşlarının vermiş olduğu hareket yoğunluğunun azlığı durumunu 
lehlerine çevirebileceklerdir. Burada rekreaktif etkinlikler devreye girmektedir. Özellikle 
bireylerin açık alanda yapacağı kardiyo içerikli yürüyüşler bireyleri fiziksel olarak daha iyi bir 
seviyeye çıkaracaktır.  

Sosyal destek kaybı yaşlı insanlar arasında intihar için önemli bir risk faktörüdür. 
İnsanlar yaşlandıkça yaygın sosyal destek ağlarında kayda değer değişiklikler meydana 
gelmektedir (Yeates vd. 2015: 5). Bununla birlikte serbest zaman hareketleri, yaşamın ilerleyen 
zamanlarında sosyal entegrasyonun sağlanması açısından önemli bir araç ve sağlıklı bir yaşlılık 
süreci için vazgeçilmezdir (Cornwell vd.’den akt: Aydın ve Tütüncü, 2017: 316).  
Şiddete Maruz Kalma 

Şiddet kavramı ağırlıklı olarak ele alındığı her noktada kadın ve çocuklara yönelik bir 
yoğunlaşma göstermektedir. Esasen şiddet çerçevesinde ele alınan bu konu elbette ki sadece 
kadın ve çocuk ile sınırlı kalmamaktadır. Kadın ve çocuğa yönelik şiddet daha çok aile içi şiddet 
başlığı altında ele alınmaktadır. Ancak sosyal hizmet açısından bakıldığında gündeme gelme 
sıklığı bakımından kadına yönelik şiddet ön plana çıkmaktadır. 

Kadına yönelik şiddet olgusu, son derece karmaşık ve ele alınması güç bir olgudur. 
Ancak genel kabul olarak kadına yönelik şiddetin amacının, kadının davranışlarının korkuya 
dayalı olarak kontrol etme noktasında yoğunlaştığı düşünülmektedir. Çünkü çoğu fiziksel 
şiddet olayında kadın ile erkek arasında erkek lehine bir güç dengesizliği söz konusudur. 
Kadının aile ortamındaki konumu ve ev içindeki emeğinin değersizliği ve bazı toplumsal 
yapılar içinde belirlenen güç ve iktidar ilişkileri çerçevesinde kendinden güçlü konumda olan 
kocasının onun üzerindeki gücünün bir göstergesi olarak sergilediği şiddete maruz kalmasına 
yol açabilmektedir. Daha kapsamlı bir tanımla kadına yönelik şiddet, kadının fiziksel, cinsel 
veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel 
olan hareketlerdir (Akkaş ve Uyanık, 2016: 37).  

Kadına yönelik şiddet coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine 
bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde son derece yaygın görülen bir olaydır. Gelişmiş 
ülkelerde yapılan çalışmalarda kadınların 1/3’ü ile 2/3’ünün eşi tarafından şiddete maruz 
kaldığı saptanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran daha yüksek olup 1/5 ile 1/2 
arasındadır. (Güler, Tel ve Tuncay, 2005: 52).  

Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan şiddete maruz kalan kadınlarda fiziksel 
yaralanmalar, bilinç kaybı, ilaç ve alkol kullanımı, depresyon, kabus görme, güvensizlik, 
uykusuzluk, intihar girişimleri, sosyal izolasyon, komplike baş ağrıları gibi bozuklukların 
yüksek oranda görüldüğü ve bu bireylerin benlik saygısının daha düşük olduğu bildirilmektedir 
(Arslan, 2015: 16-17).  
Eski Mahkûmlar 

Dezavantajlılık bireyin her yönden eksik kalabileceği bir durumdur. Dezavantajlı 
gruplardan olan eski mahkumlar ise, dezavantajlılıklarını mahkumiyet sonrası yaşamaktadır. 
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Bu gruba yönelik özellikle mahkumiyet sonrası yapılacak olan sosyal hizmet ve rekreasyon 
çalışmaları önem arz etmektedir.  

Diğer dezavantajlı gruplar gibi eski mahkumlar da bu grup içerisinde yer alır ve toplum 
içinde sosyal dışlanmaya maruz kalırlar. Sosyal dışlanma; işsizlik, gelir ve mal varlığı 
yetersizliği gibi ekonomik nedenler; eğitimsizlik, yaş ve cinsiyet gibi bireysel nedenler; sosyal 
güvence eksikliği ve toplumsal destek yoksunluğu gibi sosyal ve kurumsal nedenler ile politik 
haklardan yararlanamamak ve politik karar alma mekanizmalarına katılamamak gibi politik 
nedenler neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden bir ya da birkaçı neticesinde 
dışlanmaya maruz kalan birey, toplumsal ve bireysel düzeyde birtakım sorunlarla karşılaşmakta 
ve eşitsizliği hayatlarının her aşamasında hissetmektedirler (Arslan, 2015: 17).  
Mülteci ve Sığınmacılar  

Mülteci ve sığınmacı kavramları ortak bir anlam içerse de kendi içlerinde anlam 
farklılığı gösteren kavramlardır. Mülteci kavramı, “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korunmasından 
yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen ve önceden yaşadığı ülkenin dışında bulunan, 
oraya dönmeyen veya dönmek istemeyen kişidir.” (Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 
Protokolü: 1).   

Sığınmacı tanımına, bugün yürürlükten kaldırılmış olan “Türkiye’ye İltica Eden veya 
Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar 
ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus 
Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te (1994 tarihli 
Yönetmelik) yer verilmiştir. 1994 tarihli mülga Yönetmeliğin 3. maddesine göre sığınmacı 
(asylum-seeker) şu şekilde tanımlanmaktadır (Uzun, 2015: 111).   

“Irkı, dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle 
takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve 
vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek 
istemeyen ya da uyruğu yoksa önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen ya 
da korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancı”  

 
Rekreasyon ve Sosyal Hizmet İlişkisi ve Sosyal Politikalar 

Rekreasyon faaliyetleri, direkt olarak sosyal hizmet ile ilişkisi olan bir alan değildir. 
Ancak sosyal politikalar açısından bakıldığında toplumsal dengenin ve istikrarın sağlanması 
açısından önemli bir alandır ve bu yönü ile sosyal hizmetin uygulamalarında kendisine yer 
bulma şansına sahiptir. kanaatimizce belirli faaliyet alanları ve planlamalarıyla sosyal hizmet 
mesleki uygulamalarına pozitif yönde katkı sağlayacak bir alandır. Bu alanda ortaya konulan 
farklı faaliyetler sosyal hizmet alanındaki dezavantajlı gruplara uygulanarak pratik çözümler 
getirmektedir. Makalenin bu bölümünde rekreasyon faaliyet çeşitleriyle dezavantajlı bireylerin 
entegrasyonu üzerinde durulacaktır.  

Rekreasyon faaliyetleri kendi içinde katılma durumu, katılımcı sayısı, yerel 
sınıflandırma ve mekânsal sınıflandırma olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Rekreasyon 
faaliyetleri katılma durumuna göre aktif ve pasif olarak da ikiye ayrılmaktadır. Bu durumda 
sosyal politikaların perspektifinin şekillenmesi ve sosyal hizmetin dezavantajlı gruplara nasıl 
uygulanabileceği ve uygulama gerekliliği husuna bakacak olursak;  
Katılma Durumuna Göre Rekreasyon ve Dezavantajlılık Durumu Arasındaki İlişki; 
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Engelli Bireyler; Aktif katılım gösteren bireylerin mental retardasyon oranı azalarak, 
sosyalleşme süreçlerine daha aktif katılması sağlanabilmektedir.  Daha çok aktif katılım 
sağlayamayan ileri düzey engellilere uygulanarak bireylerin sosyalizasyon süreçlerine katkı 
yapılabilmektedir.  

Korunmaya Muhtaç Çocuklar;  Korunmaya muhtaç çocuklar özellikle sosyal hizmet 
bağlamında sosyal içermeye maruz kalan bireylerdir. Sosyalleşmeleri açısından aktif katılımı 
yüksek olan rekreaktif faaliyetlere katılmaları onların gelişim evrelerini daha başarılı 
geçmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda pasif katılımın olduğu etkinliklere katılması onların 
sosyalleşme sürecine pozitif yönde katkı yapacaktır. 

Yaşlı Bireyler; Yaşlı bireylerin yaşlarının getirmiş olduğu hareketsizlik durumu ile 
beraber akran grubu ve sosyalleşme çevresinin sayıca az olması, onların aktif katılımın daha 
yüksek olduğu gruplarda bulunmasını gerektirmektedir. Aktif katılımlı uygulamalarda olduğu 
kadar bireylerin bir topluluk içinde yapacağı tiyatral  etkinlikler de yalnızlık ve umutsuzluk 
seviyelerini minimum düzeye indirecektir.  

Şiddet Mağdurları; Şiddet mağduru bireylerin iş hayatına yeniden atılmalarını sağlamak 
için açılan kurslar bireylerin aktif olarak rekreasyon faaliyetleri içinde bulunmalarına yardımcı 
olacaktır.  Şiddetin boyutuna göre bireylerin şiddet sonrası ciddi bir eğitim ve terapi sürecine 
girdikleri görülmektedir. Bu eğitim ve grup terapileri aslında rekreaktif faaliyetler olarak 
değerlendirilebilmektedir. 

Eski Mahkumlar; Eski mahkum bireylerin özellikle mahkumiyet sonrası yaşamış 
olduğu sosyal dışlanma durumu onları hayatlarında zor duruma sokmaktadır. Bu yüzden 
bireylerin birebir katılacağı etkinlikler(özellikle temel gereksinimleri karşılamayı sağlayacak 
etkinlikler-kurs gibi-) onların topluma tekrardan adaptasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. 
Mahkumiyet sonrası bireylerin topluma uyum sorununu çözmesi adına yapılacak eğitim, 
seminer ve drama çalışmaları bireylerin pasif olarak rekreasyon etkinlikleri içinde olmasını 
sağlayacaktır. 

Mülteciler ve Sığınmacılar; Mültecilik ve sığınmacılık birbirine benzer iki zorunlu 
durumdur. Bu kapsamda bireylerin yeni göç ettikleri ülkeye uyum sağlayabilmeleri adına 
birincil olarak rekreasyon faaliyetlerinde katılım göstermeleri gerekmektedir. Mülteci ve 
sığınmacı durumunda olan bireyler çeşitli dernekler aracılığıyla bir araya getirilerek, Türk 
bireylerle ortaklaşa pasif rekreaktif etkinliklere katılarak uyum sorununu aşabilmektedir. 

Katılma Sayısına Göre Rekreasyon Faaliyetleri ve Dezavantajlı Gruplar Arasındaki İlişki  
Engelli Bireyler; Engelli bireyler genel olarak bir etkinlik içinde olsalar bile kimi engelli 

grupları bu etkinliklere bulunan engellilik düzeyi ve durumuna göre dahil olamamaktadır. Bu 
bireylerin boş zamanlarını değerlendirmeleri içinse bireysel olarak yapmış oldukları etkinlikler 
bulunmaktadır. Ortopedik engelli bir bireyin kitap okuması veya zihinsel engelli bir bireyin 
mental düzeyini arttırma adına evde ödevlerini yapması buna örnek gösterilebilir. Ayrıca 
bireyler iyi eğitimle belirli bir alanda uzmanlaşabilmektedir. Engelli bireylerden grupsal 
etkinliklere katılabilecek olanlar ise genel olarak hafif veya orta düzey engeli bulunan 
bireylerdir. Bu bireylerin topluma kazandırılması için yapacak olduğu etkinlikler önemlidir. 
Örneğin bireyin bir takım sporu içinde yer alması (örneğin Ampute Erkek Milli Futbol Takımı) 
onun toplumda saygınlığını arttırmasına yardımcı olacaktır.  

Korunmaya Muhtaç Çocuklar; Korunmaya muhtaç çocukların bireysel rekreasyon 
etkinlikleri ile rehabilite edilmesi rekreasyonun bireysel kapsamındaki yararını ortaya 
koymaktadır. Örneğin ailesi tarafından şiddet görmüş ve kimsesiz, aynı zamanda yurtta kaldığı 
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halde sosyalleşmede sıkıntı yaşayan bir çocuğun bireysel rekreasyon etkinlikleri ile (boyama, 
çizim vb.) kuruma ısındırılması çocuğun yüksek yararına olacaktır. Korunmaya muhtaç 
çocuklardan sosyalleşme düzeyi düşük fakat dışa dönük olan bireylerin ise grupsal etkinliklerle 
rehabilite edilmesi daha yararlı olacaktır. Örneğin; yurt örneğinden hareket edecek olursak 
çocukların bir grup halinde yapacak olduğu yaz sporu etkinlikleri (yüzme gibi) onların bir arada 
kaynaşmasını sağlayacak ve yaşamış oldukları travmatik durumu bastırmalarını sağlayacaktır.  

Yaşlı Bireyler; hareketsel düzeyde sıkıntı yaşayan bireylerin kardiyo hareketleri içeren 
yürüyüş gibi aktiviteleri bir program dahilinde yapması onların boş zamanlarını aktif 
değerlendirmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda yaşlı bireylerin bireysel etkinliklerin yanında 
grupların olduğu rekreasyon etkinliklerine yönelmesi tercih edilmektedir. Yaşından dolayı 
bireyler belirli düzeylerde yalnızlık çekmektedir. Yaşlılığın en önemli sorunlarından olan bu 
sorunun çözümü boş zamanlarında akranları ile yapacak oldukları grup etkinlikleridir.  

Şiddet Mağdurları; Şiddet mağduru kadınlar, korunmaya muhtaç çocuklardan sonra 
travmatik duruma maruz kalan ikinci dereceden dezavantajlı gruplardır. Bu yüzden onların 
yaşamış olduğu bu durumdan kurtulmaları için grup terapilerinde mümkün olduğunca bu 
durumu atlatacak ev ödevleri verilmelidir. İşte buradaki ev ödevlerinin içeriği boş zamanı aktif 
değerlendirmelerini sağlayacaktır. Şiddet mağduru kadınlar, yapmış oldukları psikiyatrik 
görüşmelerin ardından oluşturulacak terapi gruplarıyla boş zamanlarında bu durumu atlatmak 
için çare üretebilmektedir.  

Eski Mahkumlar; Eski mahkumlara yönelik olarak bireysel rekreasyon etkinlikleri 
sınırlı olsa da bireylerin ev içinde iş bulma sürecine kadar yapacak oldukları tv izleme, kitap 
okuma gibi etkinlikler bulunmaktadır. Bireylerin en önemli sorunları iş bulma ve toplumda 
saygınlığını kazanma olduğundan öncelikli olarak grupsal etkinlikte bulunmaları onların 
yararına olacaktır.  

Mülteci ve Sığınmacılar; dezavantajlılık konusunda özellikle sosyalizasyon 
süreçlerinde sıkıntı yaşadıklarından bu adaptasyon problemini ortadan kaldırmak adına 
yapacak oldukları bireysel rekreasyon etkinlikleri de önem kazanmaktadır. Şayet bir mültecinin 
ülkeye adapte olmak adına yapacak olduğu Türkçe öğrenimi gibi bir bireysel rekreasyon 
etkinliği onun yüksek yararına olacaktır. Aynı şekilde bireylerin yapacak oldukları grupsal 
rekreasyon etkinlikleri de önemlidir. Örneğin, Türk çocuklar ve Arap çocukların bir arada 
yapacak oldukları bir boyama kursu seansı onların uyum sorununa katkı sağlayabilecek bir 
durumdur.  
Yerel Sınıflamayla Dezavantajlı Gruplar Arasındaki İlişki  

Engelli Bireyler; Engelli bireylerin kentsel alanda yapacak oldukları etkinlikler bazen 
sınırlı olmaktadır. Burada bireylerin toplu gruplar halinde bir doğa parkına götürülmesi gibi bir 
etkinlik kent içinde yapabilecekleri etkinliklerden biridir. Bireylerin yapacak oldukları 
etkinlikler mental düzeye, ortopedik engele vb. durumlara göre sınırlı olduğundan engelli 
gruplarına göre yapılacak kırsal etkinliklerin de sınıflandırılması gerekmektedir. Örneğin; hafif 
düzey engelli bireylerin bir doğa yürüyüşüne yakınları eşliğinde çıkması sorun olmazken 
ortopedik engelli bireylerle bu grup etkinliğini yapmak zor olacaktır.  

Korunmaya Muhtaç Çocuklar; Korunmaya muhtaç çocukların kentsel etkinlikler içinde 
yer alması onların travmatik durumu atmalarında yardımcı olacaktır. Toplu halde gidilecek olan 
bir sinema etkinliği kentte yapılabilecek ve bu kitleye hitap edebilecek bir etkinliktir. 
Korunmaya muhtaç çocukların kırsal etkinliklerde bulunmaları kentsel etkinliklerde 
bulunmalarından derece zor olsa da imkansız değildir. Bireylerin bir doğa yürüyüşü, rafting 
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gibi sporlara bir gözetmen eşliğinde götürülmesi onların rehabilite edilme süreçlerinde olumlu 
yönde etki edecektir. 

Yaşlı Bireyler; Yaşlı bireylerin kentsel etkinliklere katılma süreçleri yaşları sebebiyle 
daha zor olmaktadır. Bireylerin yaşlarından dolayı kırsal etkinliklerde bulunarak doğa ile iç içe 
olmaları onları psikolojik açıdan olumlu yönde etkileyecektir.  

Şiddet Mağdurları; Mesela şiddet mağduru kadınlar, genel olarak aile içi şiddet mağduru 
olduklarından ev içinde yaşamış oldukları bu travmayı dışarıda gidermek isteyeceklerdir. Grup 
halinde yapılacak olan bir sinema etkinliği veya at çiftliğini ziyaret etme gibi etkinlikler 
bireyleri olumlu yönde etkileyecektir. Kırsal alanda olan dağcılık, rafting, su sporları gibi 
etkinliklerde bireyleri olumlu yönde etkilemekle birlikte aynı zamanda bu bireylerin 
kültürlenmesinde de bir aracı olacaktır.  

Eski Mahkumlar; Eski mahkumların mahkumiyet durumlarından kaynaklı olarak 
yaşamış olduğu izolasyon durumuna karşı kentte bulunan bireylerin kentte; kırsal alanda 
bulunan bireylerin kırsal alanda rekreasyon etkinliklerine katılmaları ve bu etkinliklerin 
topluma geri kazandırma faaliyetlerini içeren etkinlikler olması gerekmektedir. Bu sayede 
bireyler sosyal izolasyon durumunu minimize edecektir. Sonuç olarak bireylerin psikolojik 
açıdan rehabilite edilmeleri sağlanacaktır.  

Mülteci ve Sığınmacılar; Mülteci ve sığınmacıların yapacak oldukları etkinliklerin 
bireylere yararı düşünüldüğünde özellikle kentlere göç eden bireylerin kentsel rekreasyon 
etkinlikleri ile rehabilite edilmeleri yararlı olabilmektedir. Örneğin bireylerin Türk yaşıtları ile 
beraber bir gezi turunda yer alması sosyalleşmesine yardımcı olacaktır. Bu yararlar aynı şekilde 
kırsal etkinliklere de uygulanabilmektedir. 
Mekansal Açıdan Rekreasyon Alanları İle Dezavantajlı Gruplar Arasındaki İlişki 

Engelli Bireyler; Engelli bireylerin yaşamlarında bulunan yoksunluk durumları onların 
yapacak olduğu rekreasyon faaliyetlerini etkilemektedir. Bu açıdan bakılacak olursa engelli 
bireylerin genel olarak kapalı alanlarda rehabilite edici çalışmalarla açık alanda yapacak 
oldukları(imkanları dahilinde) rekreasyon çalışmalarının birbirine bağlı şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Korunmaya Muhtaç Çocuklar; Korunmaya muhtaç çocukların rekreaktif etkinlikler 
içinde açık alan etkinliklerinde bulunması kapalı alanlara göre daha yararlı olacaktır. Çünkü bu 
çocukların çoğunluğu yurtta kaldığından açık alanda belirli bir özgürlük içinde olmaları onların 
olumlu gelişimleri için yararlı olacaktır.  

Yaşlı Bireyler; Yaşlı bireylerin yapacak olduğu rekreaktif etkinliklerin sınırı 
olmasından dolayı bireylerin kapalı alanlar içinde etkinlik yapma durumları zorunlu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin; bedensel engeli olan yaşlı bir bireyin hareketsel olarak kısıtlılığı 
bulunacağından ev içinde yapacak olduğu okumalar boş zamanını aktif değerlendirmesine 
yardımcı olacak ve rehabilite edici bir tedavi yöntemi olacaktır.  

Şiddet Mağdurları; Şiddet mağduru bireylerin yaşamış oldukları travmatik durumların 
rekreasyon etkinlikleri ile çözülmesinde pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Bu etkinlikler içinde 
açık alan rekreasyon etkinlikleri kadın bireylerin bir arada yapabilecekleri ve onların travmatik 
durumu bastırıp yaşama dönmelerinde önem kazanacaktır. Kapalı alan etkinliklerinin de bu 
bireylere yararı olması kaçınılmazdır.  

Eski Mahkumlar; Eski mahkum olarak cezasını tamamlamış bireylerin, iş bulma büyük 
problemlerinden olduğu için bireylere bulunacak olan rekreasyon aktiviteleri de genel olarak 
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kapalı alan içinde olacaktır. Bunun yanında bireylerin dışlanmışlıktan dolayı ihtiyaç duydukları 
rehabilitasyon içerikli ihtiyaçlarının da en aza indirgenmesi için açık alan rekreasyon 
aktivitelerinin kullanılması gerekmektedir.  

Mülteci ve Sığınmacılar; Mülteci ve sığınmacı bireylerin yaşamış olduğu adaptasyon 
sorunu grup halinde yapılacak ve açık alanda yapılacak aktivitelerle giderilebilmektedir. Ayrıca 
bireylerin AVM gibi kapalı alanda yapacağı aktivitelerin de onlara yararı olacağı 
unutulmamalıdır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Yapılan literatür taraması sonucunda rekreasyon ve dezavantajlı bireylere yönelik 

çalışmaların yok denecek kadar az olduğu ve rekreasyon çalışmalarının sadece literatürde kalan 
bir  öneri olarak kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu kapsamda bir alternatif uygulama biçimi olarak rekreasyon kavramı burada 
gündemleştirilmiş, dezavantajlılık ve rekreasyon kavramları, rekreasyon türleri açıklanmaya 
çalışılmıştır. Rekreasyon türleri ile dezavantajlı gruplar arasındaki ilişki kurularak hangi türden 
etkinliğin dezavantajlı gruba nasıl etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak ise 
dezavantajlı gruplara yönelik uygulanabilecek olan rekreaktif çözüm önerileri aşağıdaki gibi 
sıralanmıştır;  

� kanaatimizce rekreasyon çalışmaları sosyal politika uygulayıcıları ve sosyal 
hizmet uzmanları açısından dikkate alınmalıdır. Bu yüzden de başlangıç olarak bu hususta ilgili 
tarafların konuya dikkatleri çekilmeli ve gerekirse, dezavantajlı birey ve gruplara yönelik olarak 
tespit edilen, engel ve sorunlara yönelik olarak yapılabilecek olan rekreasyon etkinliklerinin 
nasıl uygulanacağı konusunda gerekirse sosyal politika yapıcıları ve sahadaki sosyal hizmet 
uzmanlarını bir araya getirebilecek bir çalıştay yapılmalıdır. Böylece genel olarak tüm 
dezavantajlı guruplara yönelik ortaya konulabilecek sosyal politikalar çerçevesinde rekreasyon 
uygulamalarının da gündeme gelmesi sağlanabilecektir. devlet düzleminde sosyal politika 
uygulayıcıları ve Sosyal hizmet uzmanları tarafından bu konunun gündeme getirilmesinin, saha 
çalışanlarının çalışmalarında rekreasyon uygulamalarını da bir alternatif uygulama olarak ele 
almalarına yol açacaktır.  

Boş zamanın değerlendirilmesi ve verimlilik kavramlarını bir arada ele alarak, 
bireylerin yaşam kalitelerinin ve kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik alternatif çalışma 
biçimleri ortaya konulabilecektir.  Bu açıdan belki başlangıç olarak bireylerin boş zamanlarını 
nasıl değerlendirdiğine yönelik bir saha araştırması yapılarak sorunlar niceliksel olarak ortaya 
konulmalıdır. Rekreasyon çalışmaları esnasında uygulayıcıların şu hususları dikkate almaları 
çalışmaların verimliliğini de artıracaktır. 

� Rekreasyon etkinlik türleri belli gruplamalara dahil olduğundan her grup için 
ayrı etkinlik planı yapılmalıdır.  

� Bu etkinlikler sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, sosyolog, psikolog gibi 
multidisiplinize edilmiş bir ekiple uygulanmalıdır.  

� Minimal düzeyde uygulanan projelerin yanında sosyal politikalarda işin içine 
katılarak dezavantajlı gruplara yönelik politikalar üretilmelidir.  

� Bu alana yönelik literatür azlığı düşünüldüğünde akademisyenlerin bu alana 
katkı yapacak araştırmalarını arttırmaları gerekmektedir.  
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Tüm bu önerilerle birlikte öncelikli olarak sosyal politika uygulayıcılarının ve sosyal 
hizmet uzmanlarının bu konuya değinmeleri ve toplum refahını da temel alarak çalışma 
yapmaları yararlı olacaktır. Sosyal hizmetin insan hakları mesleği olduğu düşünüldüğünde bu 
konuda sosyal hizmet uzmanlarına ekstra bir görev düşmektedir. Fakat bu çalışmaları yaparken 
tek taraflı bir bakış açısıyla değil bütüncül ve hem sosyal politika uygulayıcıları hem de diğer 
meslek elemanları ile de istişare ederek çalışmaları yerine getirmelidirler. 
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ÖZET 
Değer kavramı bir yönüyle ahlaki davranışlarımızı, gelenek ve göreneklerimizi, sanatsal ve kültürel 

ürünlerimizi içermekteyken diğer yönüyle de insanlığın daha iyi, daha güzel, daha ahlaklı yaşamasına katkı 
sağlayarak değerlerimize değer katan şahsiyetlerimizi içermektedir. İnsanların belirtilen değerlere sahip çıkması, 
değerlerin taşıyıcısı ve aktarıcısı olmaları kendi toplumunun ve kültürünün devamlılığının sağlanmasında büyük 
önem arz etmektedir. Günümüz insanı için değer kadar önemli olan bir diğer unsur da teknolojidir. Çağımızda 
teknoloji vazgeçilmez bir yer teşkil etmekle birlikte doğru kullanılmadığında insanlarda değer yitimine, 
değersizlik, kimliksizlik, bağımlılık, aile içi bağların zayıflaması vb. birçok olumsuz duruma yol açmaktadır. Tüm 
bunlara rağmen insanımıza ulaşmanın en kolay yolu yine teknoloji sayesinde olmaktadır. 

 Değerlerimizin ve teknolojinin önemini bilerek ele aldığımız bu çalışmamız, insanımızın hem değerlerimizi 
öğrenebilecekleri hem de teknolojiyi kullanabilecekleri şekilde tasarlandı. Sanat, edebiyat ve düşünce alanlarında, 
değerlerin oluşmasında ve sürdürülmesinde büyük katkıları olan otuz Türk hakkında özet bilgi içeren karekodlar 
hazırlandı. Şahsiyetlerimizin doğum yerleri veya nereli oldukları dikkate alınarak fotoshop programıyla harita 
üzerine yerleştirildi. Bu şekilde oluşturulan haritaların üç farklı okulda asılması sağlanarak öğrenci ve 
öğretmenlerin incelemelerine sunuldu. Üniversite mezunlarının, lise öğrencilerinin ve ortaokul öğrencilerinin 
bunlardan yararlanması sağlandı. Araştırmamıza katılmayı kabul eden kişilere haritaların incelemeye 
sunulmasından önce ön bilgilerini ölçmek amacıyla bir ön test, sonrasında da haritayı kullanarak bilgi 
düzeylerinin ne oranda arttığını belirlemek amacıyla son test uygulandı. Ön test ve son test sonuçları SPSS 
programı ile analiz edildi. Sonuçta materyalimizin insanlığa değer katan 30 Türk hakkında ilgi ve merak 
uyandırdığı ve araştırmamıza katılan 135 kişinin bilgi düzeylerinde %34 oranında bir artış sağladığı görüldü. 

Anahtar Kelimeler: İnsanlığa Değer Katan Türkler, Kare Kod 

 
INTRODUCING TURKS WHO ENRICHED HUMANITY  

WITH QR CODE 
 

ABSTRACT 
Concept of value contains our personalities that enrich our values by incorporating our moral 

behaivours, traditions, artistic and cultural products in one way and contributes society by helping them live better 
and more ethical in other way. Owning these stated values,  carrying and passing on by people is very important 
for sustainability of their culture and their community. Technology is as important as value for today’s people. 
Technology that is inevitable in our age can be very harmful on people when not use correctly by causing 
obsolescence, valuelesness, loss of identity, dependency, weakening in family dynamics etc. However technology 
still is best way to reach our people. 

This study is designed so that people can both use technology and learn our values by considering the 
importance of our values and technology. QR code containing summaries about thirty Turks who help create and 
sustain values in fields of art, literacy and idea is prepared. Birth place or origins of our personages are tagged 
on a map via photoshop. Maps created like this are hanged in three different schools to be viewed by student and 
teachers.Graduates, high schoolers and middle schoolers have benefited from these. One test conducted before to 
determine existing knowladge and another test conducted after to measure benefits of the maps on persons who 
accepted to participate in viewing the maps. Preliminary and final test results are analyzed via SPSS programme. 
In conclusion, our material 30 Turks who enriched humanity has made a sensation and raised overall knowledge 
by %34 on 135 people who participated. 
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1.GİRİŞ 

 
“Ben her kişinin kendi çalışmasında yapması 

gerekeni yaptım: Öncellerinin başarılarını minnettarlıkla 
karşılamak, Onların yanlışlarını ürkmeden doğrultmak, 

Kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve 
sonrakilere emanet etmek” (Sezgin F. 2016). 

El Biruni 

 
Başlangıçtan bugüne insan maddi, manevi, milli ve evrensel değerler yaratan bir 

varlıktır. Bu değerlerin bilinmesi insanlara kimlik ve kişilik kazandırmakta, içinde bulunduğu 
topluma karşı aidiyet duygusu oluşturmakta, geçmişine ve kültürüne karşı sevgi ve saygı 
uyandırmakta, dolayısıyla daha mutlu, daha güçlü birey ve toplumların oluşmasını 
sağlamaktadır.  

Değerler gerek yaşantı gerek eğitim yoluyla kazanılan ve nesilden nesile aktarılan, 
insanın kendisine, çevresine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olmamızı sağlayan unsurlardır. 
Aynı zamanda toplumun kültürünün devamlılığını sağlayarak geçmişle geleceği birbirine 
bağlayan bir köprüdür. İnsanlar ve yaşantıları tarafından oluşturulan değerler kişiye ve topluma 
yön verirler (Tokdemir, 2007). Bu nedenle değerlerin ve ortaya koyucularının bilinmesi 
önemlidir. 

Bu çalışmamızda amacımız, “Kare Kodla İnsanlığa Değer Katan Türkler” adını 
verdiğimiz haritamız ile insanlarda merak uyandırıp araştırmaya sevk ederek insanlarımızı 
özellikle de gençlerimizi Türk düşünür ve sanatçılarının değerlerimize olan katkıları hakkında 
bilinçlendirmek, Türkleri küçümseyen ya da yok sayan algı yönetimi aracılığıyla edindikleri 
“benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış yargılardan onları kurtarmak ve ferdin 
yaratıcılığına olan inancı onlara kazandırmaktır.” (Sezgin, 2018) Böylece kendi kültüründen 
aldığı milli, manevi ve evrensel değerlerin zenginliğinin bilincinde olarak onların sahiplenicisi, 
taşıyıcısı, aktarıcısı ve üreticisi olma özgüveni ve motivasyonuyla hareket etmeye 
yönlendirebilmektir. Bu amaçla hazırladığımız materyalimizde insanımızda merak uyandırarak 
araştırmaya yönlendirmek için haritaya belirlenen 30 Türk şahsiyetimiz hakkındaki bilgileri 
yazmak yerine bu bilgileri içeren 33 adet kare kod oluşturulmuştur. Kare kodların 30 tanesi 
yazılı ve görsel bilgileri içeren Pdf dosyası halindeyken 3 tanesi de Itri’nin “Salvat-ı Şerif” 
bestesini, Aşık Veysel’in “Kara Toprak” ve Neşet Ertaş’ın “Neredesin Sen” adlı türkülerini 
içeren ses doyalarından oluşmaktadır. (bkz. Tablo.1) 
5) Tablo 1. İnsanlığa Değer Katan 30 Türk’ün Kare Kodu 
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2.YÖNTEM 
2.1.  Materyal Hazırlama ve Uygulama Basamakları 
ü Başlangıçta İnsanlığa değer katan 30 Türk ismi belirlenmiş ve belirlenen şahsiyetler hakkında kaynak 

araştırması yapılmıştır.  
ü Araştırma sonucu edilen bilgi ve görseller önce Word halinde ayrı ayrı dosyalar halinde 

hazırlanmıştır. 
ü Hazırlanan dosyalar pdf formatına dönüştürülerek internete yüklenmiş, daha sonra da internet 

bağlantıları alınarak resimli kare kodlar oluşturulmuştur.  
ü Photoshop uygulaması kullanılarak ele alınan 30 şahsiyetimizin doğdukları ve nereli oldukları 

dikkate alınarak sınırlandırılmış bir harita oluşturulmuştur. Harita üzerine şahsiyetlerimizin 
bilgilerini içeren kare kodlar yerleştirilmiştir.  

ü 200 X 100 cm büyüklüğünde bastırılan 3 haritanın ikisi Fen liselerinin, biri de Bilim Sanat Merkezinin 
uygun yerlerine asılmıştır. Her haritanın bulunduğu yere öğrenci ve öğretmenlerin harita üzerindeki 
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kare kodları okutabilmelerini sağlamak amacıyla iki tablet yerleştirilmiş ve haritamız ilgililerin 
incelemelerine sunulmuştur.  

2.2.  Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Haritalarımızın iki ayrı Fen Lisesi, bir de Bilim Sanat Merkezi olmak üzere üç kurumda 
asılması sağlanmıştır. Örneklem Grubu olarak Fen Lisesi öğrencileri, Bilim Sanat Merkezinden 
ortaokul öğrencileri ve bu okulların öğretmenlerinden oluşan toplam 135 kişiye ön test ve son 
test uygulanmıştır.  

2.3.  Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Çalışmamızda literatür taraması ve nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Hazırlanan materyalin İnsanlığa değer katan Türkler hakkındaki farkındalık düzeyinin 

ne oranda arttırdığını belirlemek amacıyla kurumlara harita asılmadan önce haritadaki 
şahsiyetlerin bilgilerini içeren 20 soruluk ön test ve harita asıldıktan bir hafta sonra son test 
uygulanmıştır.  

2.4.   Verilerin Analizi 

Ön test ve Son test sonucu elde edilen veriler SPSS (Statical Package for the Social 
Sciences) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmamızın verileri değerlendirilirken, frekans, 
standart sapma, yüzdelik hesaplama, ortalama hesaplama, ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri 
ve öğretmenlerin farkındalık düzeylerindeki farklılıkları saptamak amacıyla anova testi, kadın 
ile erkek arasındaki farkındalık düzeylerindeki farklılıkları saptamak amacıyla da t-testi 
istatistik işlemleri kullanılmıştır. SPSS analizi sonuçları tablolar şeklinde sunularak 
yorumlanmıştır. 
3. BULGULAR 

3.1.   Katılımcılarla İlgili Demografik Bulgular 

Bu kısımda araştırmamızın katılımcılarına ait demografik bulgular (cinsiyet ve öğrenim 
durumu) bulunmaktadır. 

6) Tablo 2. Demografik Özellik Tablosu 

Demografik Değişken Gruplar Frekans(N) Yüzde  (%) 
Cinsiyet Kadın 63 46,7 

Erkek 72 53,3 
Toplam 135 100 

Öğrenim Durumu Üniversite Mezunu 25 18,5 
Lise 62 45,9 
Ortaokul 48 35,6 
Toplam 135 100 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan 135 kişinin %46,7’i kadın, %53,3’ü erkektir. Bu 
dağılım araştırmaya katılanların cinsiyet bakımından dengeli olduğunu gösterir. Katılımcıların 
%18,5’i üniversite mezunu (öğretmen), %45,9’u lise öğrencisi, %35,6’sı ortaokul öğrencisidir. 
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3.2.Katılımcıların Soru Bazında Materyalimizden Önce ve Sonraki Bilgi 
Düzeyleri Arasındaki Farklar 

Bu kısımda Haritamızın incelenmesinden önce yapılan ön test ve incelendikten sonra 
yapılan son test arasındaki farklar tek tek soru bazında ele alınarak ön/son test doru cevap 
yüzdesi, ön/son test yanlış cevap yüzdesi ve ön/son testin aralarındaki doğru cevap yüzdesi ile 
yanlış cevap yüzdesinin farklarının yüzdesi hesaplanarak tablolar halinde sunulmuştur.  

7) Tablo 3. Ön/Son Test Madde 1’e Verilen Cevaplar 

MADDE 1: “İlk öğretmen” olarak bilinen Aristoteles’ten sonra “İkinci Öğretmen” olarak 
anılan ünlü düşünür ve bilim insanı kimdir?  
(Cevap: Farabi) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 62,2 37,8 
SON TEST 93,3 6,7 
FARK 31,1 -31,1 

8) Tablo 4. Ön/Son Test Madde 2’ye Verilen Cevaplar 

MADDE 2: El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur. Avicenna adıyla 
bilinmektedir. 

Verilen bilgiler aşağıdaki düşünür ve bilim insanlarından hangisine aittir?  
(Cevap: İbn-i Sina) 
 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 83,7 16,3 
SON TEST 99,3 0,7 
FARK 15,6 -15,6 

9) Tablo 5. Ön/Son Test Madde 3’e Verilen Cevaplar 

MADDE 3: ………………………insan sevgisine verdiği değer yönüyle evrensel 
sanatçılardan biridir. “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya 
nice okumaktır” Dizelerinin şairidir. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
(Cevap: Yunus Emre) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 74,1 25,9 
SON TEST 97,8 2,2 
FARK 23,2 -23,2 

10) Tablo 6. Ön/Son Test Madde 4’e Verilen Cevaplar 

MADDE 4: Halkla devlet arasındaki siyasi ilişkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili yapıtını 
(Kutadgu Bilig) hazırlayan yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir? 
(Cevap: Yusuf Has Hacip) 
 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 73,3 26,7 
SON TEST 91,9 8,1 
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FARK 18,6 -18,6 
11) Tablo 7. Ön/Son Test Madde 5’e Verilen Cevaplar 

MADDE 5: Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olan …………………….’nin 
Hazret-i Muhammed'e tutkunluğu dolayısıyla onun yaşadığı yıllardan fazla yaşamak 
istemediği söylenir. Peygamber, 63 yaşında vefat ettiğine göre, o da 63 yaşına gelince 
kendisine yer altında bir hücre kazdırmış, kalan ömrünü, günsüz güneşsiz, orada 
tamamlamıştır. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
(Cevap: Ahmet Yesevi) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 34,8 65,2 
SON TEST 85,2 14,8 
FARK 50,4 -50,4 

12) Tablo 8. Ön/Son Test Madde 6’ya Verilen Cevaplar 

MADDE 6: İçerisinde bolca atasözü, koşuk, efsane ve o dönemin her türlü adet, gelenek, 
ziraat, dokuma, yemek vb. hakkında bilgi bulunduruan ve Türk toplumunun değerlerini 
yansıtan ilk Türkçe sözlük olan Divan-ı Lugat-it Türk kim tarafından yazılmıştır? 
(Cevap: Kaşgarlı Mahmut) 
 DOĞRU YANLIŞ 

ÖN TEST 81,5 18,5 

SON TEST 97,0 3,0 

FARK 15,5 -15,5 

13) Tablo 9. Ön/Son Test Madde 7’ye Verilen Cevaplar 

MADDE 7: Asıl adı Mahmut olan ……………., 1171 yılında İran’ın Batı Azerbaycan 
bölümünde yer alan Hoy kasabasında doğmuştur. Ebu’l-Hakayık olarak da tanınan 
………………’ın lakabı da ‘dinin yardımcısı’ anlamına gelen Nasireddin’dir. Aşağıdaki 
dizeleri değerlerimize kazandırmıştır. 
Hak ile sabır dileyip, Bize gelen bizdendir, Akıl ve ahlak ile çalışıp, Bizi geçen bizdendir. 

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
(Cevap: Ahi Evran) 
 DOĞRU YANLIŞ 

ÖN TEST 39,3 60,7 
SON TEST 77,0 23,0 
FARK 37,7 -37,7 

14) Tablo 10. Ön/Son Test Madde 8’e Verilen Cevaplar 

MADDE 8: Bitlis’te 24 Ekim 1924 tarihinde doğmuştur. Hayatını İslam Bilimler Tarihi 
araştırmalarına adamış, bu disiplinin en büyük otoritesi olarak kabul edilen bir ilim adamıdır. 

Yukarıda konu edilen bilim insanımız kimdir? 
(Cevap: Fuat Sezgin) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 40,7 59,3 
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SON TEST 81,5 18,5 
FARK 40,8 -40,8 

15) Tablo 11. Ön/Son Test Madde 9’a Verilen Cevaplar 

MADDE 9: Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde doktora yapan ilk Türk öğrenci olmuştur. 
Doktorasını birincilikle bitirdiği için kendisinde törenlerde ne istediği sorulduğunda okulun 
gönderine Türk Bayrağı çekilmesini istedi. Bu olay, …………………………….’nun 
düşünce yapısını, vatan ve millet sevgisi ile hayat felsefesini yansıtan önemli bir ayrıntıdır. 
Eğitim, ahlak ve tasavvuf felsefesiyle ilgili eserler vermiştir. Ona göre 213üslüman olmak 
demek, İslam ahlakına sahip olmaktır, 

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
(Cevap: Nurettin Topçu) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 54,8 45,2 
SON TEST 87,4 12,6 
FARK 32,6 -32,6 

16) Tablo 12. Ön/Son Test Madde 10’aVerilen Cevaplar 

MADDE 10: Ankara’da bulunan Kara Medrese’de bir taraftan tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf 
gibi din bilimlerini, bir taraftan Arapça, Farsça, edebiyat ve felsefe gibi din bilimlerini, diğer 
taraftan da matematik, astronomi gibi pozitif bilimler dediğimiz fen bilimlerini öğrenmiştir. 
Şiirlerinde daha çok tüm hayatı boyunca insanlar arasında yaymak istediği Allah aşkı ve 
insan sevgisini konu edinmiştir. 

Yukarıda konu edilen şahsiyetimiz kimdir? 
(Cevap: Hacı Bayram Veli) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 18,5 81,5 
SON TEST 73,3 26,7 
FARK 54,8 -54,8 

17) Tablo 13. Ön/Son Test Madde 11’e Verilen Cevaplar 

MADDE 11: İlk yazısı Hatay`da Yeni Gün Gazetesi`nde çıktı (1928). Sonra Yirminci Asır, 
Yeni İnsan, Türk Edebiyatı, Yeni Devir, Pınar, Doğuş ve Edebiyat dergilerinde yazılar yazdı. 
Hisar dergisinde "Fildisi Kuleden" başlığıyla sürekli denemeler yazdı. Dil meseleleri 
üzerinde önemle durdu. Dilin, bir milletin özü olduğunu savundu ve sansüre, anarşik 
edebiyata şiddetle çattı.  

Yukarıda konu edilen şahsiyetimiz kimdir? 
(Cevap: Cemil Meriç) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 26,7 73,3 
SON TEST 77,8 22,2 
FARK 51,1 -51,1 

18) Tablo 14. Ön/Son Test Madde 12’ye Verilen Cevaplar 

MADDE 12: Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü dönemi olan 16. Yüzyılda 1538’den 
1588’e kadar, kesintisiz elli yıl devletin yapı işlerini yürüterek Osmanlı şehirlerini alımlı 
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binalarla donatmış, gelmiş geçmiş en ünlü yapı sanatçılarıyla birlikte adını dünya mimarlık 
tarihinin şeref listesine yazdırtmış üstün yetenekli bir mimardır.  

Yukarıda konu edilen mimarımız kimdir? 
(Cevap: Mimar Sinan) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 91,9 8,1 
SON TEST 97,0 3,0 
FARK 5,1 -5,1 

19) Tablo 15. Ön/Son Test Madde 13’e Verilen Cevaplar 

MADDE 13:Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olmakla beraber, Tanzimat Döneminde 
felsefe yazan ilk ve tek kadın olarak son dönem Osmanlı düşüncesinde çok önemli bir isimdir. 
50 TL’lik kâğıt paraların üzerinde resmi bulunmaktadır.  

Yukarıda konu edilen düşünürümüz kimdir? 
(Cevap: Fatma Aliye Topuz) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 68,1 31,9 
SON TEST 96,3 3,7 
FARK 28,2 -28,2 

20) Tablo 16. Ön/Son Test Madde 14’e Verilen Cevaplar 

MADDE  14: ………… Ben bir garip yunusum, yazdığım sensin, yandığım sen.  Senden 
gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kâğıdı istemem.  Ben senin ümmetinim, sensin benim 
efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem…  
Peygamberimize yukarıdaki dizeleri yazan şairimizin adı nedir? 
(Cevap:Fatih Sultan Mehmet ) 
 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 4,4 95,6 
SON TEST 85,2 14,8 
FARK 80,8 -80,8 

21) Tablo 17. Ön/Son Test Madde 15’e Verilen Cevaplar 

MADDE  15: Bütün şiirlerini topladığı “Çile” ile 1934’te yaşadığı büyük ruh buhranının 
sahne eseri ve Türk Tiyatrosundaki ilk büyük dram örneği “Bir Adam Yaratmak”  başta 
olmak üzere, çok çeşitli türde 100’ün üzerinde eser verdi. Felsefeyi “çürük cevizlerle dolu 
bir denizde sağlam cevizi aramaktır” şeklinde tanımlayan şair ve düşünürümüz kimdir? 
(Cevap: Necip Fazıl Kısakürek) 
 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 43,0 57,0 
SON TEST 81,5 18,5 
FARK 38,5 -38,5 

22) Tablo 18. Ön/Son Test Madde 16’yaVerilen Cevaplar 

MADDE  16: Nefesli çalgılardan ney çalan ……….., musiki konusunda uzman olduğu gibi, 
hattatlık ve şairlik yönü de bulunan bir sanatkârdır. Onun asıl şöhreti bestekârlığı ve 
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hanendeliği sayesinde olmakla birlikte maalesef bestelerinden büyük bir bölümü günümüze 
ulaşamamıştır. 100 TL’lik kâğıt paraların üzerinde resmi bulunmaktadır.  

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
(Cevap:Itri ) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 60 40 
SON TEST 94,8 5,2 
FARK 34,8 -34,8 

23) Tablo 19. Ön/Son Test Madde 17’ye Verilen Cevaplar 

MADDE 17: Yapmak istediği en önemli iş, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Türkler 
arasında bir dil birliği sağlamaktı. O, bu konuda şöyle der: “Cihanda Türk edebiyatı bayrağını 
kaldırmak suretiyle Türkler arasında milli bir birlik sağladım.”  Ülkeler fethetmek için 
ordulara gerek olmadığını, hiç ordu olmadığı halde Çin sınırına ve Tebriz’e kadar bütün Türk 
ve Türkmen illerini sırf divanını göndermek ve oralarda Türkçeyi hâkim kılmak suretiyle 
fethettiğini söyler.  

Yukarıda konu edilen düşünürümüz kimdir? 
(Cevap: Ali Şir Nevai ) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 19,3 80,7 
SON TEST 67,4 32,6 
FARK 48,1 -48,1 

24) Tablo 20. Ön/Son Test Madde 18’e Verilen Cevaplar 

MADDE 18:  
Türk sadece bir milletin adı değil,                    
Türk bütün adamların birliğidir.                                     
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,                                
Ey yığın yığın insan gafletleri                                     
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,                            
Hakikat nerede?                                                       
dizelerini yazan şairimiz kimdir? 
(Cevap: Atatürk) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 11,1 88,9 
SON TEST 88,9 11,1 
FARK 77,8 -77,8 

25) Tablo 21. Ön/Son Test Madde 19’a Verilen Cevaplar 

MADDE 19: Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya gözlerini açan 
…………………… XX. yüzyıla damgasını vurmuş, toplumun her tabakasından insanın 
takdirini kazanmış büyük bir halk şairidir. İçinde bulunduğu toplumun sosyal yaşamını, ahlâk 
anlayışını, dönemin mühim olaylarını, çalışmanın önemini ve gerekliliğini, zamanın bazı 
sosyal kurumlarını ve bunların toplum içerisindeki rollerini, işlevlerini, vatan ve millet 
sevgisini, birlik ve beraberlik düşüncesini şiirlerinde dile getirmiştir.  

Yukarıda konu edilen sanatçımız kimdir? 
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(Cevap: Aşık Veysel ) 
 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 54,8 45,2 
SON TEST 79,3 20,7 
FARK 24,5 -24,5 

26) Tablo 22. Ön/Son Test Madde 20’ye Verilen Cevaplar 

MADDE 20: En önemli divan şairlerimizdendir. Eserlerini Türkçe (Azerbaycan Lehçesi), 
Arapça ve Farsça yazmıştır. Beng ü Bâde, Rind ü Zâhid, Leyla vü Mecnûn vb. eserleri vardır. 
“Karıncayı bile incitmem” deme! Bile’den incinir karınca; Söz söylemek irfan ister,  
Anlamak insan… dizelerinin şairidir.  

Yukarıda konu edilen edebiyatçımız kimdir? 
(Cevap: Fuzuli) 

 DOĞRU YANLIŞ 
ÖN TEST 66,7 33,3 
SON TEST 86,7 13,3 
FARK 20 -20 

3.3. Katılımcıların Genel Olarak Materyalimizden Önce ve Sonraki Bilgi 
Düzeyleri ile Bunlar Arasındaki Farklar 

Bu bölümde katılımcıların cinsiyetlerine göre ön test t-test, öğrenim durumlarına göre ön test 
anova testi, son test t-test, öğrenim durumlarına göre son test anova testi  ve ön/son test 
ortalaması t-test sonuçlarına göre tablolar halinde sunulmuştur. 

27) Tablo 23. Cinsiyete Göre Ön Test T-Test Ortalaması 

 N MEAN ss t sd p 
KADIN 63 ,4635 ,13326 -2,606 133 ,01 
ERKEK 72 ,5403 ,19781 

Bağımlı grup t-testi sonuçlarına göre, kare kod ile insanlığa değer katan Türk düşünürler 
konusu ile ilgili 63 kadın, 72 erkek üzerine uygulanan ön testin sonuçları yukarıdaki tabloda 
paylaşılmıştır. Tabloya göre son teste kadınların ortalaması 0,46 iken erkeklerin ortalaması 0,54 
olarak bulunmuştur. Bağımlı grup t-testi sonuçlarına göre bu ortalamalar arasındaki farkın 
anlamlı olduğu görülmektedir (p<,05). 

28) Tablo 24. Öğrenim Durumuna Göre Ön Test Anova Testi Ortalaması 

 N MEAN ss f p 
ÜNİVERSİTE 
MEZUNU 

25 ,7000 ,19188 32,175 ,002 

LİSE 
ÖĞRENCİSİ 

62 ,5089 ,11071 

ORTAOKUL 
ÖĞRENCİSİ 

48 ,4090 ,15541 

Bağımlı grup anova testi sonuçlarına göre, kare kod ile insanlığa değer katan Türk 
düşünürler konusu ile ilgili üniversite mezunu, lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisine uygulanan 
ön testin veri analizleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloya göre üniversite mezunlarının 
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ortalaması 0,70, lise öğrencilerinin ortalaması 0,50 ve ortaokul öğrencilerinin ortalaması 0,40 
olarak bulunmuştur. Bağımlı grup anova testi sonuçlarına göre bu ortalamalar arasındaki farkın 
anlamlı olduğu görülmektedir (p<,05). 

29) Tablo 25. Öğrenim Durumuna Göre Ön Test Anova Testi Farkları 

ÖD(I) ÖD(J) MD(I-J) p 

Üniversite Lise 
Ortaokul 

,19113 
,29100 

,000 
,000 
,000 
,001 
,000 
,001 

Lise Üniversite 
Ortaokul 

-,19113 
,09987 

Ortaokul Üniversite 
Lise 

-,29100 
-,09987 

Bağımlı grup anova testi sonuçlarına göre, kare kod ile insanlığa değer katan Türk 
düşünürler konusu ile ilgili üniversite mezunu, lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisine uygulanan 
ön testin ortalama farkları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloya göre üniversite mezunu 
ve lise öğrencisi arasındaki ortalama farkı 0,191, üniversite mezunu ve ortaokul öğrencisi 
arasındaki ortalama farkı 0,291, lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisi arasındaki ortalama farkı 
0,10 olarak bulunmuştur. Üniversite mezunu ve lise öğrencisi arasındaki ortalama farkının 
anlamlı olduğu (p<,05), üniversite mezunu ve ortaokul öğrencisi arasındaki ortalama farkının 
anlamlı olduğu (p<,05), lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisi arasındaki ortalama farkının 
anlamlı olduğu( p>,05) görülmektedir. 

30) Tablo 26. Cinsiyete Göre Son Test T-Test Ortalaması 

 N MEAN ss t sd p 
KADIN 63 ,8675 ,14706 -,136 133 ,892 
ERKEK 72 ,8708 ,13986 

Bağımlı grup t-testi mnonuçlarına göre, kare kod ile insanlığa değer katan Türk 
düşünürler konusu ile ilgili 63 kadın, 72 erkek üzerine uygulanan son testin sonuçları 
yukarıdaki tabloda paylaşılmıştır. Tabloya göre son teste kadınların ortalaması 0,86 iken 
erkeklerin ortalaması 0,87 olarak bulunmuştur. Bağımlı grup t-testi sonuçlarına göre bu 
ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (p>,05). 

31) Tablo 27. Öğrenim Durumuna Göre Son Test Anova Testi Ortalaması 

 N MEAN ss f p 
ÜNİVERSİTE 
MEZUNU 

25 ,9500 ,08539 7,455 ,001 

LİSE 
ÖĞRENCİSİ 

62 ,8742 ,14018 

ORTAOKUL 
ÖĞRENCİSİ 

48 ,8208 ,15153 

Bağımlı grup anova testi sonuçlarına göre, kare kod ile insanlığa değer katan Türk 
düşünürler konusu ile ilgili üniversite mezunu, lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisine uygulanan 
son testin veri analizleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloya göre üniversite 
mezunlarının ortalaması 0,95, lise öğrencilerinin ortalaması 0,87 ve ortaokul öğrencilerinin 
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ortalaması 0,82 olarak bulunmuştur. Bağımlı grup anova testi sonuçlarına göre bu ortalamalar 
arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (p<,05). 

32) Tablo 28. Öğrenim Durumuna Göre Son Test Anova Testi Farkları 

ÖD(I) ÖD(J) MD(I-J) p 
Üniversite Lise 

Ortaokul 
,07581 
,12917 

,05 
,00 
,05 
,10 
,00 
,10 

Lise Üniversite 
Ortaokul 

-,07581 
,05336 

Ortaokul Üniversite 
Lise 

-,12917 
-,05336 

Bağımlı grup anova testi sonuçlarına göre, kare kod ile insanlığa değer katan Türk 
düşünürler konusu ile ilgili üniversite mezunu, lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisine uygulanan 
testin ortalama farkları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloya göre üniversite mezunu ve 
lise öğrencisi arasındaki ortalama farkı 0,08, üniversite mezunu ve ortaokul öğrencisi 
arasındaki ortalama farkı 0,13, lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisi arasındaki ortalama farkı 
0,053 olarak bulunmuştur. Üniversite mezunu ve lise öğrencisi arasındaki ortalama farkının 
anlamlı olduğu (p<=,05), üniversite mezunu ve ortaokul öğrencisi arasındaki ortalama farkının 
anlamlı olduğu (p<,05), lise öğrencisi ve ortaokul öğrencisi arasındaki ortalama farkının 
anlamlı olmadığı (p>,05) görülmektedir. 

33) Tablo 29. Ön/Son Test Ortalaması 

 Frekans (N) Ön test 
Ortalama (M)  

Son Test 
Ortalama (M)  

Fark Ortalama 
(M)  

Üniversite Mezunu 25 ,7000 ,9500 ,2500 
Lise 62 ,5089 ,8742 ,3653 
Ortaokul 48 ,4090 ,8208 ,4118 
Toplam 135 ,5393 ,8817 ,3423 

Ön/son test ortalaması sonuçlarına göre, kare kod ile insanlığa değer katan Türk 
düşünürler konusu ile ilgili 135 kişi üzerine yapılan araştırmanın veri analizleri yukarıdaki 
tabloda paylaşılmıştır. Tabloya göre ön test ortalaması 0,54 iken son test ortalaması 0,88 olarak 
bulunmuştur.   
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan bu çalışmada öncelikle insanlığa değer katan Türkler ve onların değerlerimize 
olan katkısı araştırılarak 30 şahsiyet belirlenmiş ve onların bilgilerini içeren kare kodlu bir 
harita oluşturulmuştur. Fen Liseleri ve Bilim Sanat Merkezi, öğrenci ve öğretmenlerinin 
materyalimizde ele aldığımız insanlığa değer katan 30 Türk hakkındaki bilinç düzeyinin ne 
olduğunu ve materyalimizin onların bilinç düzeyinin artırılmasına ne ölçüde katkı sağladığı 
araştırılmıştır. Bu amaçla nicel veriler toplanmış ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. 

Cinsiyete göre ön test t-test ortalamasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. 
Erkeklerin %8 oranında daha fazla doğru cevap verdiği tespit edilmiştir. (bkz.Tablo 23) 

Öğrenim durumlarına göre ön test anova testi sonuçlarına baktığımızda üniversite 
mezunları ile lise öğrencileri arasındaki fark oranının %19, üniversite mezunları ile ortaokul 
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öğrencileri arasındakı fark oranının %29, lise öğrencileri ile ortaokul öğrencileri arasındaki 
farkın ise %10 olduğu tespit edilmiştir. (bkz.Tablo 25) 

Cinsiyete göre son test t-teste bakıldığında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. 
(p>,05) (bkz.Tablo 26) 

Öğrenim durumlarına göre son test anova testi sonuçlarına baktığımızda üniversite 
mezunları ile lise öğrencileri arasındaki fark oranının %8, üniversite mezunları ile ortaokul 
öğrencileri arasındakı fark oranının %13, lise öğrencileri ile ortaokul öğrencileri arasındaki 
farkın ise %5 olduğu tespit edilmiştir. (bkz.Tablo 28) 

Ön/son test t-test ortalamalarına bakıldığında üniversite mezunlarındaki başarı 
düzeyinin %70’den %95’e çıkarak bilgi düzeylerinde %25’lik bir artış sağlandığı, lise 
öğrencilerinin başarı düzeyinin %51’den %87’ye çıkarak bilgi düzeylerinde %36’lık bir artış 
sağlandığı,  ortaokul öğrencilerinin başarı düzeyinin %41’den %82’ye çıkarak bilgi 
düzeylerinde %41’lik bir artış sağlandığı, genel olarak başarı düzeyinin ise %54’den %88’ya 
çıktığı, oluşan bu %34’lük farkın anlamlı olduğu görülmüştür.  (bkz.Tablo 29) 

Araştırmamıza katılan öğrencilerle yapılan yüzyüze görüşme sonucunda, 
şahsiyetlerimize ve değerlerimize karşı sevgi, saygı ve hayranlık düzeylerinin arttığı, böyle bir 
harita da “İleride ben de olmalıyım” motivasyonunu kazandıkları, değerlerimize sahip 
çıkmanın ve yeni değerler üretmede üzerlerine daha fazla sorumluluk almanın gerekliğini 
kavradıkları belirlenmiştir.  

Günümüzde insanlarımızda görülen en büyük sorunlardan birisi kişinin kendi 
geçmişine, kültürüne, toplumuna ve gittikçe kendisine bile yabancılaşması, böylece kimlik 
yitimi tehlikesiyle karşı karşıya gelmesidir. Geçmişimizle inşa olunan bir bina vazivesi gören 
kimliğimizin  (Duralı, 2014) kaybı demek kendimizin ve insanlığımızın da kaybedilmesi 
anlamlarına gelmektedir. Geçmişimize ve kimliğimize sahip çıkmak, tarihimizde yaşamış, 
yaşatılmış olan değerlerimize sahip çıkmayı gerektirir. Yaptığımız bu çalışma ile insanlarımıza 
değerlerimiz ve önemleri hatırlatılarak, onları koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında 
motivasyon kazandırılmıştır. 
5. ÖNERİLER 
ü Kare Kodla İnsanlığa Değer Katan 30 Türk’ün bulunduğu haritamızda içerilen düşünür ve 

sanatçılarımızın sayısı arttırılalbilir.  
ü Bu haritaya bilim insanlarımız eklenebilir.  
ü Tüm Türkiye’de bulunan eğitim kurumlarda asılabilir. 
ü Oluşturulan kare kodlar otobüs, minübüs, metro durağı vb. insanların beklediği yerlere 

yerleştirilebilir. 
ü “Değerler Eğitimi” ders materyali olarak kullanılabilir.  
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ÖZET 
 
 Bu çalışmanın amacı ilkokullarda öğrencilerin ders başarılarının arttırılması konusunda veli- öğretmen 
iletişiminin öneminin veli ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir. Bu çalışmanın verileri 2018-2019 öğretim 
yılı 1. döneminde İstanbul ili Gaziosmanpaşa ve Başakşehir ilçelerinde ilkokullarda görev yapan 37 sınıf 
öğretmeni ve 118 öğrenci velisinden elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum saptama 
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin 
analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerine göre öğretmen ve velilerin çoğunluğu öğretmen-
veli iletişiminin öğrenci başarısını etkilediği düşünmektedirler. Ayrıca öğretmenler ve veliler okul dışında 
öğretmen-veli görüşmesinin öğrenci başarısını etkilediği görüşündedirler. Bu araştırmada öğretmen ve velilerin 
birbirlerinden karşılıklı daha çok ilgi ve tekrar bekledikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin ders 
başarılarının attırılması için öğretmenler ve veliler birbirlerinden kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, 
tekrar, ilgi, takip ve kontrol etme, öğrenciye destek olma ve daha çok iletişim halinde olmalarını istedikleri 
bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Ders Başarısı, İletişim, Görüş 
 

 
THE IMPORTANCE OF TEACHER AND PARENT 

COMMUNICATION ON INCREASING STUDENTS' SUCCESS IN 
PRIMARY SCHOOLS  

 
 
ABSTRACT 
             The purpose of the this study was to explore teachers' and parents' opinions on increasing students' 
success in primary schools. In this research,working group consisted of a total of 37 primary school teachers and 
118 students' parents  in public primary schools located in district of Gaziosmanpaşa and Başakşehir, İstanbul in 
first semester of 2018-2019 educational year. The research was designed in a frame of qualitative research 
methods. The data were collected with structured interview technique. The data obtained within the scope of the 
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research were analyzed with the content analysis. It was found out in the research that; most of teachers and 
parents think that communication affects student success. Also most of teachers and parents think that after school 
meeting affect the success of students. In this study, it is seen that the teachers and parents expect more attention 
from each other. Also, it was found that teachers and parents want from each other to gain the habit of reading, 
repeat, more interest, follow-up and control, support and being more in communication for students' success. 
 
Key Words: success, communication, opinion 

 
 
                                                                   Giriş 
 
           Aile, toplumun temel özelliklerini yansıtan en küçük birimdir. Çocuğun fiziksel ve 
psikolojik gelişiminde ailenin yeri önemlidir. Eğitim, ailede başlar. Çocuğun sağlıklı bir benlik 
algısı geliştirerek özerkleşmesi, ailenin tutumuna bağlıdır. Çocuk kendine yetmeyi, paylaşmayı, 
yaşama etkin biçimde katılmayı, barışçıl ve uyumlu davranışlar geliştirmeyi ailede öğrenir. 
Okul çağına gelmiş çocukların kişilik yapıları önemli ölçüde şekillenmiştir. Ancak çocuk okula 
başladığında, yeni bir dünyaya girmiş olur. Böylece aile ile okulun zorunlu etkileşimi 
başlar(Aydın, 2012:26). 
 Okul, öğrenci yaşamının sadece belli bir kesitinin yaşandığı alandır. Okul zamanının 
dışında öğrenci ailesi ve sosyal çevresi içinde yaşamını sürdürmektedir. Dolayısıyla eğitim 
etkinliklerinin yalnızca okulda geçen kısıtlı zaman dilimiyle sınırlandırılmaması gerekir. 
Öğrencinin üretken, anlamlı ve sürekli bir eğitim etkinliği içerisinde olabilmesi için öğretmen 
ve velinin birbiriyle düzenli ilişkiler kurması gerekmektedir(Aydın,2012:247). Bu eğitim 
etkinliklerinin işbirliği içinde yürütülmesinin ders başarısını getirdiği söylenebilir. Okuldaki 
eğitim etkinlikleri evde anne-babalar tarafından desteklenmediği sürece okul eğitiminde 
başarıya ulaşmak çok zordur(Çelenk, 2003:30). 
 Okul-aile ilişkisindeki uyum ve başarı, öğrencinin eğitimine yansır. Dolayısıyla aile ile 
ilişkiler büyük bir özen içinde yürütülmelidir. Öğretmen, aile ile kurulan ilişkide özel bir öneme 
sahiptir. Öğretmen- öğrenci ilişkilerinde olduğu gibi öğretmen ve veli ilişkilerinde de içtenlik 
ve nezaket egemen olmalıdır.  Öğretmen veliler ile ilişkilerinde başarısızlığa yer vermemelidir. 
Çünkü böyle bir durum, öğrencinin eğitimi açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir(Aydın, 
2012:27). Çocuğun eğitiminde birinci derecede okul, dolayısıyla öğretmen sorumludur. Ancak 
tek başına bu kadar sorumluluğu taşıyamayabilir. Bunun için toplumun diğer kesimlerinden 
yardım ve destek alması gerekir. Bu işte öğretmene en büyük destek ailedir. Bu desteğin 
sağlanması öğretmenin işini kolaylaştırır. (Izgar,2012:280). 
 Çelenk(2003), okul başarısı üzerinde aile faktörünün rolünü konu edinen 
araştırmasında, eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen 
çocukların okul başarılarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 
 Öğretmen ile veli arasındaki anlaşmazlıklar çoğu kez çocuğa farklı açılardan 
bakmalarından kaynaklanır. Tabi ki öğretmenin veya velinin birbirlerine ya da yöneticiye karşı 
tutumları burada önem kazanır. Olumlu bir iletişim için yönetici ve öğretmenin, veliye karşı 
ılımlı bir yaklaşım sergilemesi gerekir (Izgar,2012:279). 
 Öğretmen-veli iletişimi ile ilgili alan yazında birçok araştırma bulunmaktadır. Fakat 
araştırmaların birçoğu öğretmen-veli iletişiminin nasıl olması gerektiği konusundaki 
özelliklerden bahsetmiş ve sayısal veri olarak sunulmuştur. Ancak mevcut şartlar içerisinde 
öğretmen-veli iletişiminin öğrenci ders başarısına etkisine ilişkin araştırma sayısı azdır. Bu 
çalışmada öğrenci ders başarısının arttırılmasına yönelik öğretmen-veli iletişiminin etkisi 
araştırılmıştır. Ayrıca öğrenci ders başarısının arttırılması konusunda veli ve öğretmen 
görüşlerine dayanılarak var olan durum üzerinden değerlendirme yapılmış, yapılacak olan diğer 
öğretmen-veli iletişimi araştırma konusuna kaynak olabilmesi önemini arttırmaktadır. 
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Dolayısıyla, ilkokullarda öğrencilerin ders başarılarının artırılması konusunda veli-öğretmen 
görüşleri alınarak veli-öğretmen iletişimin öneminin belirlenmesi bu araştırmanın problem 
cümlesini oluşturmaktadır. 
Problem Cümlesi 
 İlkokullarda öğrencilerin ders başarılarının artırılması konusunda veli-öğretmen 
iletişimin önemi ilişkin veli-öğretmen görüşleri nelerdir? 
Araştırmanın Amacı 
 Bu araştırmanın amacı, İlkokullarda öğrencilerin ders başarılarının arttırılması 
konusunda veli-öğretmen iletişiminin öneminin veli-öğretmen görüşlerine göre saptanmasıdır. 
 Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
a)İlkokullarda öğretmenlerin ve velilerin öğrencilerin ders başarılarının arttırılmasında veli-
öğretmen iletişiminin önemine ilişkin görüşleri nelerdir? 
b)İlkokullarda öğretmenlerin ve velilerin okul dışında birbirleriyle görüşmelerinin öğrencilerin 
ders başarılarının artırılmasındaki etkisine ilişkin görüşleri nelerdir? 
c)İlkokullarda öğretmen ve velilerin öğrencilerin ders başarılarının artırılmasına ilişkin 
beklentileri nelerdir? 
d)İlkokullarda öğretmen ve velilerin öğrencilerin ders başarılarının arttırılmasına ilişkin 
birbirlerinden istedikleri nelerdir?  
 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 
            Öğretmen veli iletişiminin öğrenci ders başarısına etkisini amaçlayan bu araştırmada 
nitel araştırma modellerinden durum saptama modeli kullanılmıştır. Durum saptama yöntemi, 
araştırılan bir konunun derinlemesine incelenmesine fırsat veren, bazı genel teorileri 
aydınlatma amacı güden, hem nicel hem nitel verilerin kullanılmasına imkân tanıyan, 
çalışmanın odağında ne, nasıl ve niçin soruları olduğunda tercih edilen bir yöntemdir (Metin, 
2014:282).      
Çalışma Grubu 
 Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılı 1. dönem İstanbul ili 
Gaziosmanpaşa ve Başakşehir ilçelerinde ilkokullarda görev yapan 37 sınıf öğretmeni ve 118 
öğrenci velisi oluşturmaktadır. 
Tablo 1 
 Sınıf Öğretmenlerin Demografik Bilgileri 
  

  f % 

CİNSİYET 
Kadın 28 75,67 
Erkek 9 24,32 

YAŞ 

20-30 arası 10 27,02 
31-35 arası 7 18,91 
36-40 arası 5 13,51 
41 yaş ve üzeri 15 40,54 

MEZUNİYET 
Lisans 37 100 
Lisansüstü - 0 
Diğer - 0 

KIDEM 1-5 yıl 4 10,81 
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6-10 yıl 5 13,51 
11-20 yıl 12 32,43 
21 yıl ve üzeri 13 35,13 
Diğer(belirtmemiş) 3 8,1 

 
Tablo 1 incelendiğinde kadın öğretmenlerin sayısının erkek öğretmenlerden daha fazla 
olduğu(%75,67), kırkbir yaş ve üzeri dağılımın daha çok olduğu(%40,54), bütün öğretmenlerin 
lisans mezunu olduğu(%100), yirmibir yıl ve üzerini çalışan öğretmen sayısının daha çok 
olduğu(%35,13) görülmektedir. 
 
Tablo 2 
Velilerin Demografik Bilgileri 
 

  f % 

CİNSİYET 
Kadın 91 77,11 
Erkek 27 22,88 

YAŞ 

20-30 arası 11 9,32 
31-35 arası 29 24,57 
36-40 arası 56 47,45 
41 yaş ve üzeri 22 18,64 

MEZUNİYET 

İlkokul 47 39,83 
Ortaokul 30 25,42 
Lise 30 25,42 
Lisans 8 6,77 
Lisansüstü 1 0,84 
Diğer (önlisans, 
okuryazar)  

2 1,69 

 
Tablo 2 incelendiğinde kadın velilerin sayısının erkek velilerden daha fazla olduğu(%77,11), 
otuzaltı-kırk yaş arası dağılımın daha çok olduğu(%47,45), velilerin çoğunluğunun ilkokul 
mezunu olduğu(%39,83) görülmektedir. 
 
Verilerin Toplanması 
 Bu araştırmanın verileri öğretmenlerden ve velilerden yapılandırılmış görüşme formu 
ile toplanmıştır. Görüşme formu araştırmacılar tarafından ilk önce taslak olarak geliştirilmiştir. 
Bu taslak form uzman görüşüne sunulmuş (1 öğretim üyesi ve 1 öğretmen) ve son haline 
getirilmiştir. Görüşme formu 2018-2019 öğretim yılı 1. döneminde İstanbul ili Gaziosmanpaşa 
ve Başakşehir ilçelerinde araştırmacılar tarafından elden dağıtılmış ve elden toplanmıştır. 
Araştırmada 130 veli ve 40 öğretmen görüşme formu dağıtılmıştır, 128 veli ve 37 öğretmen 
formu geri dönmüştür. Veli formlarından 10 tanesi cevapları eksik olduğu için analize 
alınmamıştır. 118 veli formu ve 37 öğretmen formu analiz için kullanılmıştır. 
 
Verilerin Analizi 
 Sınıf öğretmenlerinin ve velilerin öğrencilerin ders başarılarının arttırılmasına ilişkin 
algılarının ve beklentilerinin saptanması için öğretmenlerden ve velilerden görüşme formu ile 
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görüş alınmış ve  içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, bir iletişim aracının içeriğinin 
sistematik olarak kaydedildiği ve analiz edildiği araştırmadır (Özge, 2006:68). 
 Araştırmada; Ö:Öğretmen, V:Veli, K:Kadın, E:Erkek:, 1:sayı şeklinde kodlama sistemi 
kullanılmıştır. Örneğin: VK27: veli kadın 27.kişi, ÖE3: öğretmen erkek 3.kişi gibi. 
 Güvenirlik için her iki grup tarafından yapılan kodlamalar üzerinde Güvenirlik= Görüş 
Birliği/ Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı x 100 formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 1994 
Akt: Yıldız ve ark., 2017). İki grup arasında uyuşum yüzdesi % ..... olarak hesaplanmıştır. 
Uyuşum yüzdesinin % 70 veya daha üstü olması yeterli görüldüğünden veri analizi açısından 
güvenirlik sağlanmıştır. Araştırmacılar ve uzman öğretim üyesi ve öğretmen tarafından yapılan 
kodlamalarda uyuşum gösteren kodlar temalara ulaşmada temele alınmıştır. 
 
Geçerlik ve Güvenirlik 
 Nitel araştırmada “geçerlik” bilimsel bulguların doğruluğu, “güvenirlik” ise bilimsel 
bulguların tekrarlana bilirliği ile ilgilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu doğrultuda 
araştırmanın geçerliği ve güvenirliği artırmak için bazı önlemler alınmıştır. 
 a) Araştırmanın iç geçerliğini (inandırıcılığını) artırmak için görüşme formu 
geliştirilirken ilgili alan yazın incelemesi sonucunda konu ile ilgili bir kavramsal çerçeve 
oluşturulmuştur. Yapılan içerik analizinde temalar, ilgili kavramları kapsayacak kadar geniş ve 
ilgisiz kavramları dışarıda bırakacak kadar dar kapsamda belirlenmeye çalışılmıştır. Bu temalar 
ve temaları oluşturan alt temaların kendi aralarındaki ilişkisi ile her bir temanın diğerleriyle 
ilişkisi kontrol edilerek bütünlük sağlanmıştır. Ayrıca araştırma kapsamına öğretmenlerin ve 
velilerin görüşlerini samimiyetle ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Böylece görüşme 
sürecinde toplanan verilerin gerçek durumu yansıtması sağlanmıştır. 
 b) Araştırmanın dış geçerliğini (aktarıla bilirliğini) artırmak için araştırma süreci ve bu 
süreçte yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın 
modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, veri toplama süreci, verilerin çözümlenmesi ve 
yorumlanması ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır. 
 c) Araştırmanın iç güvenirliğini (tutarlığını) artırmak için bulguların tamamı yorum 
yapılmadan doğrudan verilmiştir. Ayrıca görüşmede elde edilen veriler üzerinde araştırmacı ve 
nitel araştırma konusunda deneyimli bir öğretim üyesi, iki yüksek lisans öğrencisi ayrı ayrı 
kodlamalar yapmış ve kodlamalar karşılaştırılarak tutarlık oranı ....... olarak hesaplanmıştır. 
 d) Araştırmanın dış güvenirliğini (teyit edilebilirliğini) artırmak için araştırmacı, süreçte 
yapılanları ayrıntılı bir biçimde tanımlamıştır. Ayrıca elde edilen ham veriler ve kodlamalar 
başkaları tarafından incelenebilecek şekilde araştırmacı tarafından saklanmaktadır. 
 
 

Bulgular 
Bu bölümde araştırmada elde edilen bilgiler temalarla verilmiştir. 
 
1.TEMA: Öğretmen -Veli İletişimin Öğrenci Başarısına Etkisi 
 
  Velilere sorulan ''Sizin öğretmenle olan iletişiminiz çocuğunuzun başarısını etkiliyor 
mu?'' ve öğretmenlere sorulan ''Öğrenci başarısında veli-öğretmen iletişimi ne kadar etkilidir?'' 
sorularının cevaplarına ilişkin veli ve öğretmen görüşleri Tablo 3 'de verilmiştir. 
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Tablo 3 
 Öğretmen- Veli İletişiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 
 

  
Sınıf Öğretmenleri Veliler 

f f 
1 Etkiler 35 73 
2 Etkilemez - 42 

3 Kısmen, Kararsız, 
bilinmiyor, değişir 

1 3 

  TOPLAM 36 118 
 
 Tablo 3 incelendiğinde öğretmenler ve veliler  iletişimin öğrenci başarısını etkilediğini 
belirtmişlerdir. 
  Konuya ilişkin öğretmen-veli iletişiminin öğrenci başarısını etkilediğini belirten Veli 1, 
''Tabi ki etkiliyor. Çünkü öğretmeninden çocuğumun eksikliklerini öğreniyor ve o yönde 
ilgilenip çözüm üretmeye çalışıyorum.'' (VK1) ve Öğretmen 24, ''Veli ile iletişim önemlidir. 
Sadece sınıf ortamında söylenip uygulanmakta zorluk çekilen davranışlar  ailenin desteği 
olmadan maalesef düzeltilemiyor. Ders başarısında da ailenin desteği önemlidir.'' (ÖK24) 
şeklinde ifade belirtmişlerdir. 
 Öğretmen-veli iletişimin öğrenci başarısını etkilemediği düşünen Veli 10, ''Hayır, 
etkilemiyor'' (VK10) ve Veli 14, ''Etkilemez'' (VK14) şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir 
ancak açıklama yapmamışlardır. 
 
2.TEMA: Okul Dışı Öğretmen -Veli İletişimin Öğrenci Başarısına Etkisi 
 
  Velilere sorulan ''Öğretmeninizin okul haricinde sizinle görüşmesinin çocuğunuzun 
başarısına olumlu /olumsuz katkıda bulunuyor mu?''  ve öğretmenlere sorulan ''Sizin okul 
dışında veliler ile görüşmeniz öğrenci başarısını etkiler mi?'' sorularının cevaplarına ilişkin veli 
ve öğretmen görüşleri Tablo 4 'de verilmiştir. 
 
Tablo 4  
Öğretmen-Velinin Okul Dışı İletişiminin Öğrenci Başarısına Olumlu/Olumsuz Etkisi 
 

  
Sınıf  Öğretmenleri Veliler 

f f 
1 Etkiler 21 66 
2 Etkilemez 11 32 

3 

Okul dışında 
öğretmenle hiç 
görüşmemiş olup fikri 
olmayanlar 

- 12 

4 Bilmiyorum - 5 
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5 Kısmen, Kararsız 4 2 
  TOPLAM 36 117 

 
 Tablo 4 incelendiğinde okul dışında veli-öğretmen görüşmesinde veliler (f=21) ve 
öğretmenler(f=66) görüşmenin öğrenci başarısını etkileyeceği cevabını vermişlerdir. 
Öğretmenlerin(f=11) önemli bir kısmı okul dışında öğretmen-veli görüşmesinin öğrenci 
başarısını etkilemediğini cevabını vermişlerdir. Velilerden (f=12) bazıları okul dışında 
öğretmenle daha önce hiç görüşmedikleri belirtmişlerdir. 

Öğretmen 26 okul dışındaki veli öğretmen görüşmesi ile ilgili ‘’Çok etkiler. Özellikle 
problemli ailelerde çok faydası oluyor’’ (ÖK26) diyerek olumlu bulmuş; öğretmen 14 ise ''Okul 
dışında görüşmek başarıyı etkilemez. Bu durum farklı sonuçlara yol açabilir. Doğru 
bulmuyorum'' (ÖK14)  diyerek olumsuz bulmuştur. 

 
3.TEMA: Öğretmen- Veli Karşılıklı Beklentileri 
 
  Velilere sorulan ''Çocuğunuzun daha başarılı olması için öğretmenizden beklentiniz 
nedir?'' ve öğretmenlere sorulan ''Öğrencinin başarısı için veliden beklentiniz nedir?''  
sorularının cevaplarına ilişkin veli ve öğretmen görüşleri Tablo 5 'de verilmiştir. 
Tablo 5 
 Sınıf Öğretmenlerinin Beklentileri/ Velilerin Beklentileri 
 

  
Sınıf 

Öğretmenleri Veliler 

f f 
1 Beklenti yok - 34 
2 Daha çok ilgi 12 26 
3 İletişim, paylaşma, bilgilendirme - 8 
4 Verimli,ilgi çekici ders anlatma - 7 
5 Tekrar yapma 4 5 
6 Eşitlik,adalet - 5 
7 Ders ve ödev takibi, kontrolü - 4 
8 Sevgi - 3 
9 Düzenli okul gönderme 3 - 
10 Destekleme 3 - 

11 Önyargısız yaklaşım, objektif 
olma 

2 - 

12 Kitap okuma alışkanlığı 
kazandırma 

2 - 

13 Sorumluluklarını bilme 2 - 
14 Öğretmenle aynı görüşte olma 2 - 
  TOPLAM 30 92 
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Tablo 5'e bakıldığında öğretmenlerin velilerden en çok sırayla ilgi, tekrar yapma, 
düzenli okula gönderme, destekleme ve önyargısız olmalarını beklendikleri görülmektedir. 
 Velilerin çoğunluğu (f=34) öğretmenlerden ayrıca bir beklenti içerisinde olmadıklarını 
belirtirken bunun yanı sıra diğer veliler öğretmenlerden daha çok ilgi, iletişim, paylaşma, 
bilgilendirme, verimli ve ilgi çekici ders anlatma, eşitlik ve adalet, ders ödev takibi ve kontrolü, 
sevgi beklediklerini belirtmişlerdir. 

Sınıf öğretmenleri ve velilerin beklentilerine ilişkin görüşler aşağıda verilmiştir. 
Veli 13 ‘’Bizim öğretmenimiz mükemmel zaten o yüzden öğretmenimizden 

memnunum.’’ (VK13), 
Veli 29 ‘’Konuların tekrarı, daha çok ders anlatma, daha çok ilgi.’’ (VK29), 
Veli 31 ‘’Müfredatla yetinmeyip konuları daha ilgi çekici hale getirerek anlatmasını, 

verdiği ödevlerin takibini yapmasını ve öğrencileri ile yakın iletişim kurmasını isterim.’’ 
(VK31), 

Öğretmen 1 ‘’Azami ilgi, düzenli takip, doğru rol model olma, kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmada destek.’’ (ÖK1), 

Öğretmen 12 ‘’Öğrencinin dersleriyle birebir ilgilenmesi. Eksik olduğu yerde 
desteklemesi. Öğretmeniyle iletişim içinde olması.’’ (ÖK12), 

şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. 
 

4.TEMA: Öğretmen -Veli Karşılıklı İstekleri 
 
 Velilere sorulan ''Çocuğunuzun başarısının artması için öğretmen neler yapmalıdır?'' ve 
öğretmenlere sorulan ''Öğrencinin başarısının artması için veli ne yapmalıdır?'' sorularının 
cevaplarına ilişkin veli ve öğretmen görüşleri Tablo 6 'da verilmiştir. 
 
 
Tablo 6 
 Öğrencilerin Ders Başarısının Artması için Öğretmenlerin ve Velilerin Birbirlerinden 
Yapmalarını İstedikleri   
 

  
Sınıf 

Öğretmenleri Veliler                     

f f 
1 Sevgi - 9 
2 Kitap Okuma Alışkanlığı 

Kazandırması 
3 9 

3 Tekrar yapma 9 8 
4 Test çözdürme, deneme sınavı yapma - 8 
5 İlgi 5 6 
6 Açıklayıcı, iyi, güzel anlatım - 5 
7 Kontrol, takip 6 5 
8 Motivasyon, teşvik - 6 
9 Destek 3 3 
10 İletişim halinde olma 5 5 
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11 Eğlenceli bir öğrenme ortamı 
oluşturma 

- 4 

12 Çocuğunu sosyal, kültürel, kişisel 
alanlarda geliştirme 

4 - 

  TOPLAM 35 68 
 
              Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin ve velilerin öğrencilerin ders başarılarının 
artırılması için birbirlerinden tekrar yaptırmaları, kitap okuma alışkanlığı kazandırmaları, ilgi 
göstermeleri, kontrol ve takip yapmaları, destek olmalarını bekledikleri görülmektedir. 

Veli 10, öğretmeninin neler yapması gerektiği ile ilgili, ‘’Dersleri, çocukların 
anlayacağı düzeyde ve eğlenceli bir şekilde anlatması gerektiğini düşünüyorum. Dersler 
çocuklar için eğlenceli ve çekici olmalıdır. Bunun için de derslerde farklı materyallerin 
kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Dersler sadece sınıfta işlenmemeli ve doğayla iç içe bir 
eğitim yapılmalıdır.’’ (VK10) şeklinde görüş belirtmiştir. 

Öğretmen 4 ise, velilerin neler yapması gerektiği ile ilgili, ‘’Çocuğu zamanında okula 
hazırlamalı, okulda veli olarak uyulması gereken kurallara uyması, sınıf ve okul-veli 
toplantılarına katılmalı, çocuğa hoşgörü ve davranış kuralları, sevgi, saygı kurallarını veli 
olarak aşılamalı, öğrenciye dengeli beslenme, temel temizlik kurallarını öğretmenlidir. Okuma 
alışkanlığı kazandırmalı evde çocuğa örnek okumalar yaptırmalıdır.’’ (ÖE4) şeklinde görüş 
belirtmiştir. 

  
 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırmada ilkokullarda öğrencilerin ders başarılarının artırılması konusunda veli öğretmen 
iletişimin önemine ilişkin veli-öğretmen görüşleri alınarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına 
göre sınıf öğretmenlerin(f=35) ve velilerin(f=73) çoğunluğu öğretmen-veli iletişiminin öğrenci 
başarısını etkilediği konusunda hemfikirdirler. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni ve velilerin 
görüşlerine bakılarak ailelerin öğretmenle sürekli bir iletişim içerisinde olmaları ve eğitim 
sürecinin içinde yer almalarının gerekli olduğu söylenebilir. Eğitimin ailede de devam etmesi 
gerektiği, aile ile okulun bir bütün olması gerektiği ifade edilebilir. Konuya ilişkin araştırmalar 
da aile katılımının olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Çelenk (2003: 32) veli katılımının 
yüksek olduğu okullardaki öğrenci özellikleri ile ilgili yaptığı çalışmada; 
       1)Eğitim açısından ebeveynleri tarafından desteklenen çocukların ders başarıları daha 
yüksek olduğunu belirtmiştir. 
       2)Öğretmen-veli arasındaki düzenli iletişimde bulunan, okullardaki ortak programda ortak 
anlayış içinde olan ailelerin öğrenci okul başarısı üzerindeki etkisinin yüksek olduğu 
anlaşılmıştır. 
       3)Yine aile bakımının düzenli olarak yapılması ders başarısı üzerinde etkili olduğu 
görüşüne varılmıştır. 
 Yapılan bu araştırmada da öğretmen ve veli görüşlerine dayanarak velilerin öğrenci ders 
başarısı hakkında iletişimin önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Yapılan diğer 
araştırmalara bakıldığında aile desteğinde ve ilgisinden yoksun çocukların ders başarıları daha 
düşüktür (Arnas ve Sadık, 2008). Araştırmalarda aileler sürece dahil edildiğinde disiplin 
olaylarında azalma (Epstein ve Sheldon, 2002a), devamsızlıkta azalma (Epstein ve Sheldon, 
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2002b), akademik başarıda ise artış (Jeynes, 2007; Shaw, 2008; Sheldon, 2003) olduğu 
saptanmıştır (Akt:Erdoğan&Demirkasımoğlu, 2010). Diğer çalışmalara bakıldığında (Gökçe, 
2000) veli katılımının öğrencinin hem ders başarısını hem de sosyal başarısını olumlu etkilediği 
anlaşılmaktadır. Velinin, öğretmen-veli işbirliği hakkındaki görüşleri değiştikçe, öğrencilerin, 
ailesi ve öğretmenleri ile ilişki düzeyi aynı yönde değişmektedir. Eğitimde başarıya ulaşılmak 
isteniyorsa öğretmen-veli ilişkisine önem verilmesi gerekmektedir.  Velilerin okula gelme 
amaçları arasında çocuklarının okul durumu ile ilgili genel bilgi almak ve ders başarılarının 
arttırılmasına yönelik neler yapılacağı hakkında bilgi almak vardır. Ailelerin okula gitmelerinin 
sonucunda, benzer araştırmalarda (Beydoğan, 2006:87) öğretmenlerle görüşüp, öğrenci 
hakkında bilgi paylaşımında bulunan velilerin çocuklarıyla daha çok alakadar oldukları ve 
ailelerle iletişime giren öğretmenlerin velilere karşı olumlu davranışta bulundukları görüşünü 
desteklemektedir. Okulla sık etkileşime giren ebeveynlerin ders başarısını arttırdığını 
düşünmektedirler fakat bu durumu gerçekleştirmede zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir.  
  Araştırmada sınıf öğretmenleri ve veliler okul dışında iletişim kurulması hususunda 
birbirlerinden farklı düşünmektedirler. Velilerin çoğunluğu okul dışında görüşmenin öğrenci 
ders başarısını etkilediğini (f= 66) düşünürken, sınıf öğretmenlerin bir kısmı okul dışında 
öğrenci ve veli ile görüşmenin öğrenci ders başarısını etkilediğini(f=21), öğretmenlerin bir 
kısmı ise etkilemediğini(f=11) belirtmişlerdir. Veliler öğretmenlerle okul dışında daha çok 
görüşmek istedikleri söylenebilir. Öğretmenlerin ise okul dışı yaptıkları görüşmelerden verim 
alamadıklarını, öğrencilerin başarılarında artış olmadığını düşündükleri anlaşılabilir. Ayrıca 
velilerin bazıları(f=12) okul dışında öğretmen ile bir görüşme yapmadıklarını bu sebeple 
fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Bunun nedeni zaman sıkıntısı veya görüşmelerin sadece 
toplantılarla sınırlı olabileceği algısı olabilir. Aslanargun ve Özakça (2015) tarafından yapılan 
çalışmalarda velilerin toplantıları dışında da ara ara okula gidip çocuğunun gelişimi ve 
derslerdeki durumu hakkında bilgi almaları önemli kabul edilmektedir.  
 Yapılan araştırmada velilerin bazıları okul dışında öğretmenle görüşme yapmadıklarını 
ve bu konuda da fikirlerinin olmadıklarını belirtmişlerdir. Tümkaya (2017) tarafından yapılan 
bir araştırmada Karar Verme sürecine katılma ve Toplumla İşbirliği Yapma gibi etkinliklerin 
veliler tarafından uygulamaya geçirilememektedir. Bunun nedeni olarak, velilerin eğitime 
katılımı veli toplantılarına katılmak gibi daha geleneksel etkinliklerle yeterli görmesi ve 
velilerin karar verme sürecine katılmak istemesine rağmen okulların bunu desteklememesi 
gösterilebilir. Araştırmada okul dışında öğretmen ve veli görüşmesi yapılamamasının sebebi 
öğretmenin zamanının olmaması, öğretmenin okul dışı görüşmeleri olumlu bulmaması, veliye 
verdiği tavsiyelerin uygulanmaması olabilir. Öğretmenler, veliler ile okul dışında görüşme 
konusunda daha istekli olmalıdırlar. Veliler ise eğitim öğretim faaliyetleri konusunda daha ilgili 
olmalıdırlar. Veliler öğretmenle daha çok dialog içerisinde olup öğretmenlerin verdiği 
tavsiyeleri uygulamalıdırlar. 
 Araştırmada öğretmenlerin ve velilerin görüşleri alınan başka bir konu ise öğrencilerin 
ders başarılarının artırılması için sınıf öğretmenlerin ve velilerin birbirlerinden beklentileridir.   
Velilerin büyük bir çoğunluğu(f=34) öğretmenden ayrıca bir beklenti içerisinde olmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra veliler öğretmenlerden çocuklarıyla daha çok 
ilgilenmelerini(f=26), kendileriyle daha çok iletişim kurup, paylaşımda bulunup bilgilendirme 
yapmalarını(f=8), verimli ve ilgi çekici ders anlatmalarını(f=7), tekrar yapmalarını(f=5), eşit ve 
adaletli davranmalarını(f=5), ders, ödev takibi ve kontrolü yapmalarını(f=4), çocuklarına sevgi 
göstermelerini(f=3) beklemektedirler. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri velilerden 
çocuklarıyla daha çok ilgilenmelerini(f=12), evde tekrar yapmalarını(f=4), çocuklarını düzenli 
okula göndermelerini(f=3), kendilerini desteklemelerini(f=3), velilerden kendilerine karşı 
önyargısız ve objektif olmalarını(f=2) beklemektedirler. Yapılan bir araştırmaya göre 
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öğretmenler velilerden, çocuğu okula zamanında gönderme, veli toplantılarına katılma, ev 
ödevlerine yardım etme, öğretmenlerin tavsiyelerine uymalarını beklerken; veliler, 
öğrencilerinin başarıları hakkında daha çok bilgilendirilmek, okulda ve sınıfta güler yüzle 
karşılanmak ve yıl boyunca çocukların okulda başarılı olabilmesi için onlara nasıl yardımcı 
olabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini beklemektedirler (Davis, 1991, Akt: Şahan, 
2011: 32). Bu iki araştırma birbirleriyle paralellik göstermekte olup hızlı değişime ve 
yenileşmeye çok açık bir çağda yaşamamıza rağmen 1991'den bu yana veli-öğretmen 
beklentilerinin çok değişmediği, günümüzdeki öğretmen-veli beklentilere benzer olduğu 
görülmektedir.  
 Araştırmada son olarak sınıf öğretmenleri ve velilere öğrencilerin başarılarının 
artırılması için karşı taraftan ne yapmasını istedikleri sorulmuştur. Alınan görüşlere göre 
öğrencilerin ders başarıların arttırılması için hem veliler hem de öğretmenler birbirlerinden 
kitap okuma alışkanlığı kazandırma, tekrar yapma, ilgi, takip ve kontrol etme, öğrenciye destek 
olma ve daha çok iletişim halinde olmalarını istemektedirler. Kitap okuma, tekrar yapma 
öğrencilerin hem okulda hem de evde yapması gereken eğitim etkinlikleridir. İlgi, takip ve 
kontrol, destek olma hem öğretmenlerin hem de velilerin sorumluluğudur. Öğretmenler okulda 
veliler ise evde öğrencilerin ders başarılarının arttırılması için eğitim etkinliklerini birbirlerini 
destekleyecek şekilde sürdürmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Çayak'ın (2013) 
yaptığı öğretmen-veli iletişimi ile ilgili araştırmaya göre veliler sadece sorun olduğunda değil 
sürecin her aşamasında öğretmen ile iletişim halinde olmalı ve veliyi bilgilendirmelidir. Velileri 
eğitim-öğretim sürecinin içerisine katmak, velilerin ve öğretmenlerin işbirliği içerisinde aynı 
hedefler doğrultusunda çalışması öğrencilerin ders başarılarını arttırabilir. 
 Sonuç olarak araştırmada alınan veli-öğretmen görüşlerine göre veli-öğretmen iletişimi 
daha aktif olmalı ve taraflar daha özverili olup işbirliği içerisinde hareket etmelidirler. 
Gerektiğinde okul dışında da iletişim kurulmalıdır. İlkokul öğrencilerinin gözünde öğretmenleri 
çok değerli olduğu için öğretmen öğrenciyle ve veliyle okul dışında görüştüğünde o öğrencinin 
kendini özel ve eşsiz hissettiği söylenebilir. 
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ÖZET 
 

 Yatırım, toplumun sosyo-ekonomik gelişiminde bir faktördür. Yatırım faaliyeti, 
inovasyon sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Onsuz, sadece modern üretimin değil, tüm 
toplumun gelişimini hayal etmek mümkün değildir. Yatırım, her bir bireye ait unsurların yanı 
sıra, herhangi bir sosyal sistemin evriminin en önemli bileşenidir. Eğer yatırımlar bu sistemin 
ve alt sistemlerinin geliştirilmesine odaklanırsa, toplumdaki sosyo-ekonomik işlevlerini yerine 
getirirlerse sosyo-ekonomik gelişme hakkında konuşmak mümkündür. Sosyal gelişim için 
sosyal yatırım en önemli araçlardan biridir. Bu tür bir yatırım toplumun sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlama, halkın acil ihtiyaçlarını karşılama ve farklı sosyal gruplar arasındaki 
ilişkileri uyarlama konusunda özel bir role sahiptir. Sosyal yatırım, insan sermayesi ve sivil 
toplumun gelişmesi için olumlu koşullar yaratma ve teşvik etme ve devletin etkin bir şekilde 
yönetme yeteneği ile tanımlanır. Bütün bunlar konunun uygunluğunu göstermektedir. 

Araştırmanın amacı, sosyal yatırımların ülkenin kalkınmasındaki rolünü araştırmak ve 
etkinliğini değerlendirmektir. Araştırma amacıyla, aşağıdakileri içeren bir dizi görev 
önerilmiştir: 

- sosyal yatırımların özünün, amaçlarının ve konularının açıklanması; 
- sosyal yatırım etkinliği kriterlerinin araştırılması; 
- Beşeri sermayeye yapılan yatırımın değerlendirilmesi; 
- sosyal yatırımın devlet düzenlemesi yönlerini incelemek; 
- Devletin, teşebbüsün ve bireysel yatırımın eğitimin gelişimindeki rolünün 

değerlendirilmesi. 
Araştırmanın metodolojisi sistematik ve faktör analizi, bilimsel soyutlama, genelleme ve 

gruplama, teorik-ampirik araştırmadır. 
Araştırma sonucunda sosyal yatırımın etkinliği sistematik hale getirilmiştir. Sosyal 

yatırım projelerinin uygulanmasının gerekliliği kanıtlanmış, bu dönemde ortaya çıkabilecek 
sorunlar araştırılmış ve bu sorunların çözümü için öneriler ve önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: sosyal yatırım, beşeri sermaye, eğitim, verimlilik, düzenleme 
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Investment is a factor in the socio-economic development of society. Investment 
activity is a part of the innovation process. Without it, it is impossible to imagine modern 
production but also the development of the society. Investment is the most important 
component of the evolution of any social system, as well as elements belonging to each 
individual. If investments are focused on the development of this system and its sub-systems, 
then it is possible to talk about socio-economic development, if they perform their socio-
economic functions in the society. Social investment is one of the most important ways for 
social development. This type of investment has a special role in ensuring the sustainable 
development of the society, meeting the immediate needs of the people and adapting the 
relationships among different social groups. Social investment is defined by the ability to create 
and stimulate favorable conditions for the development of human capital and civil society and 
the ability of the state to effectively govern the state. All of these show the urgency subject of 
the article. 

The purpose of the research is to explore the role of social investment in the country's 
development and to assess its effectiveness. For the purpose of the research, a number of tasks 
have been proposed that include the following: 
- disclosure of the essence of social investments, their objects and subjects; 
- investigation of social investment efficiency criteria; 
- Assessment of investment in human capital; 
- studying directions of state regulation of social investment; 
- evaluation of the role of state, enterprise and individual investment in the development of 
education etc. 

The methodology of the research is systematic and factors analysis, scientific 
abstraction, generalization and grouping, theoretical-empirical research. 

As a result of the research, the effectiveness of social investment has been systematized. 
Necessity of implementation of social investment projects was substantiated, the problems that 
may arise during this period were investigated and suggestions and recommendations were 
made on ways to solve these problems. 
 
Key words: social investment, human capital, education, efficiency, regulation. 

 
Giriş 

Toplumsal yatırımlar toplumda çok önemli bir rol oynamaktadır, çünkü nüfusun düzeyi 
ve kalitesi büyük ölçüde boyutlarına bağlıdır. Sosyal yatırımın temel amacı, sosyal açıdan 
önemli tesisleri finanse ederek ve gelecekte ihtiyaçlarını karşılayarak, nüfusun yaşam kalitesini 
artırarak gerekli sosyal etkiyi sağlamaktır. 

Sosyal yatırım objeleri, servis tesisleri dahil günlük sosyal yaşamı içerir: arabalar ve 
çeşitli teknikler, restoranlar ve otel işletmeleri, ticaret, finansal hizmetler, sağlık, eğitim, kültür, 
spor, eğlence vb. aktiviteler olabilir. 

Sosyal Yatırımcılar devlet, yabancı yatırımcılar, ticari ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, 
bireyler olabilir. Devlet için sosyal yatırımın temel amacı, ulusal gelir düzeyinin yanı sıra yaşam 
kalitesi ve yaşam standartlarını arttırmaktır. Ticari kuruluşlar için sosyal yatırımın asıl amacı 
önce gerekli karları elde etmektir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılan yatırımın 
asıl amacı gelir elde etmek değil, öncelikle nüfusun maddi, sosyal ve ahlaki ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. 

Hayır faaliyeti ve sponsorluk sosyal yatırımlara atfedilemez. Sosyal odaklı bir piyasa 
ekonomisine sahip ülkelerde her yıl bu alana yatırım yapılmaktadır. Sosyo-ekonomik 
kalkınmanın ve ekonominin sosyal yöneliminin ana etkenlerinden biri olarak anlaşılmamasının, 
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ekonomik reformların önündeki bir engel olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle, sosyal yatırımın 
etkin kullanımı, modern çağın en büyük sorunlarından biridir. 

Sosyal yatırımın etkinliği büyük ölçüde aşağıdaki kriterlere dayanmaktadır: 
- Nüfusun yaşam kalitesini belirleyen sosyal bir etki. Bu gösterge, nüfusun yaşam 

kalitesindeki değişimin dinamiklerini yansıtmaktadır; 
- sosyal verimlilik - insanların yaşam standartlarını iyileştiren bir gösterge. Bu gösterge, 

sosyal hedeflerin başarısının derecesinin niceliksel bir ifadesidir ve ölüm, nüfus barınak 
durumu, pazarda yeni hizmetlerin ortaya çıkması, tüketici fiyatlarının dinamikleri vb. ifade 
edilir; 

- sosyo-ekonomik verimlilik - sosyal etki dikkate alınarak bu alandaki yatırımların 
ekonomik verimliliğini yansıtan göstergeler. Bu göstergelere sağlanan hizmetlerin azaltılması, 
fiziksel hacimlerinin arttırılması, hizmet sağlama kuruluşlarının maliyetlerinin düşürülmesi vb 
atfedilebilir; 

- ekonomik verimlilik - projenin ekonomik verimliliğini yansıtan bir gösterge. Bu 
gösterge, sonuçların maliyetine göre hesaplanır. 

 
Yöntem 

Sosyal yatırımların etkinliğini belirlemenin birçok yaygın yolu vardır.  
Sosyal yönelimli bir yatırım projesinin sonucunu görmek için herhangi bir proje 

uygulanabilir ve etkinliğine bağlı olarak, bu projelerin olası genişlemesi ve kitlesel karakter 
verilmesi konusunda karar verilmesi mümkündür. 

Buna göre, sosyal yatırımların çok fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda 
yatırım ürününün ortak standartlarının yaratılması ve geliştirilmesinin yanı sıra, bu ürünü 
gerçekleştirebilecek yapıların oluşturulmasına da yansır. 

Sosyal çabalar ve sağlıklı yaşam tarzı, sporu teşvik etme ve destekleme konusunda da 
önemlidir. Spora yatırım yaparak, çocuk spor kulüpleri, çocuk evleri, okullar, yatılı okullar ve 
kreşler finanse edilmektedir. 

Sağlık hizmetlerine ve tıbbi programlara yapılan sosyal yatırım, çocukların, yetimlerin, 
yaşlıların, gazilerin ve yoksulların hizmet sağlama problemleriyle başa çıkmalarını sağlar. 

Beden eğitimi ve spor alanındaki önemli bir sosyal yatırım projesi, sağlık hizmetlerinin 
genişletilmesine ve nüfusun tüm kesimlerinin genişletilmesine dayanmaktadır. 

Sosyal sektörde ve küçük işletmelerde yeni işler yaratmayı amaçlayan sosyal yatırım 
projeleri de etkili istihdam için önemlidir. 

Kültür ve sanat alanında çocuklar ve gençler için kültürel eğitimin geliştirilmesi gerçek 
bir sosyal yatırım projesi olabilir. Bu, gençlerin sanatsal eğitiminde önemli bir rol oynayabilir. 

İnsan sermayesine yapılan sosyal yatırım şimdi daha yaygın olarak mevcuttur. 
İnsan faktörü, uygun değerlendirme ve beşeri sermaye değerlerinde artış, modern 

koşullarda sürdürülebilir ekonomik büyümenin ana kaynağıdır. Bu nedenle, insan sermayesinin 
verimliliğini ve bu yatırımın nasıl ölçülebildiğini ve arttırılabileceğini ayrıntılı bir şekilde 
araştırmaya ihtiyaç var. Modern çağın asıl sorunlarından biri, insan sermayesindeki yatırımın 
artması ve çalışanların okuryazarlık seviyesinin sürekli artması dahil olmak üzere, modern 
zamanlardaki insan özelliklerinde değişikliklerin nedenlerinin belirlenmesidir [5]. 

Ekonomideki insan sermayesi, insana yönelik yatırım miktarına göre değerlendirilir. 
Dünyanın ekonomik büyümesinin çoğu insan sermayesi ile sağlanmıştır. Beşeri sermaye 
harcamalarının arttırılması sonuçta ülkelerin daha da gelişmesine yol açacaktır. Nitelikli insan 
sermayesini oluşturmak için, yalnızca beşeri sermayenin tüm unsurları aynı anda 
oluşturulduğunda karmaşık ve sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulur. Temel sermaye 
yatırımlarına insan sermayesine sistematik ve kapsamlı bir yaklaşım içerisinde yer alan bir 



 
 

 238 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

işletme devlet olarak kabul edilir, ekonominin devlet düzenlemesinin önemli işlevlerinden 
biridir. Yüksek teknoloji endüstrileri için insan sermayesine yüksek seviyelerde ve kalitede 
yatırım yapmak gereklidir [2, s. 79]. 

İnsan sermayesi yatırımının üretkenliği, kamu ve özel eğitim ve öğretimdeki yatırımın 
arttırılması ihtiyacına dayanmaktadır. Modern bir yatırım ortamı, sermayenin, bilginin ve ilgili 
altyapının gelişmesine ve bu kaynakların verimli kullanılmasına ivme kazandırmalıdır. 

İnsan sermayesinin oluşumunda hem birey, hem girişimci hem de devlet ilgilenmelidir. 
Bireyin geleceğini sağlamak için ailesi ve kendisi buna yatırım yapmalıdır. İşletme, 
çalışanlarının iş niteliklerini kendi amaçları için kullanmalı ve ona yatırım yapmalıdır. Bu 
nedenle, işçi için gelir seviyesini arttırmak, işle ilgili memnuniyeti, çalışma koşullarından 
memnuniyeti, özgüvenini, yaşam kalitesini yükseltmek demektir. İşletmeler için işgücü 
verimliliği artar, çalışma zamanı kaybını azaltır ve sonuçta rekabet gücünü arttıran verimlilik 
artar. Devlet için, vatandaşın refahını artırmak, gelirleri artırmak ve vatandaşın ekonomik 
faaliyetlerini arttırmak anlamına gelir [5]. 

 
Bulgular 

Modern piyasa ekonomisinde, insan sermayesine ek yatırım kaynakları aramak için yeni 
koşullar yaratılmıştır. Şimdi, devlet finansmanı gerekli insan sermayesi seviyesini uygulamak 
için yeterli değil. Bu nedenle, bu süreç için özel bir finansmana ihtiyaç var. Öte yandan, piyasa 
ekonomisindeki gelir ve tüketim seviyelerindeki eşitsizlik nedeniyle, bireyin yetenek ve 
sebeplerinin derecesine bağlı olarak insan sermayesi yatırımının özel yatırımında zorluklar 
ortaya çıkmaktadır. 

İnsan sermayesi daha fazla eğitimde kendini gösterir. Beşeri sermaye ve kalkınma 
arasındaki bağlantı daha doğru hale geldikçe, eğitim ve öğretime yapılan yatırım büyük ölçüde 
tüm dünyada artmıştır. Bunu takiben, halkların kalkınması için eğitim düzeyini ve kalitesini 
geliştirme ve arttırma ihtiyacı tüm ülkeler arasında ortak bir konu haline gelmiştir. Dünyadaki 
herkes, eğitimin her ülkenin sosyo-ekonomik gelişiminde ana faktörlerden biri olduğunu çoktan 
kabul etti. Eğitim, fiziksel sermaye ile birlikte artan verimlilik ve kaliteye yol açan insan 
sermayesini yaratır. Eğitim, yoksulluğu azaltmanın ve halkın refahını artırmanın en etkili 
yollarından biridir. 

Eğitimin gelişim düzeyini ve refah içindeki rolünü değerlendirmeye yönelik teorik ve 
metodolojik yaklaşımlar, A. Smith, T. R.Malthus, J.S.Mill gibi ekonomi teorilerinde tanınmış 
düşünürler tarafından vurgulanmaktadır. Yirminci yüzyılın altmışlı yıllarının başında, 
T.Shculz’un, "Eğitim Sermayesi Oluşumu" ve "İnsan Sermayesi Yatırımları" nda eğitime 
yönelik sermaye yatırımlarındaki işgücünün kalitesinin iyileştirilmesi sonucunda görülmüştür. 
İnsan gelirinin kaynağı onun bilgisi, yeteneği ve kabiliyetidir. İnsan sermayesi yatırımının 
ekonomik büyümenin kilit bir unsuru olarak değerlendirilebileceğine inanıyor. Ona göre, insan 
sermayesine yatırım yapmak sadece eğitim ile ilgili maliyetleri değil aynı zamanda stajyerin 
zamanını ve çabasını da içerir [3]. 

H.Becker "İnsan Sermayesine Yatırım: Teorik ve Ampirik Analiz", "İnsan Sermayesi ve 
Kişisel Kar Paylaşımı: Bir Analiz Envanteri" ve "İnsan Davranışına Ekonomik Yaklaşım", 
insanın ekonomik davranışının, yararlılığı en üst düzeye çıkarmak için çeşitli alternatiflerle 
sonuçlandığı sonucuna vardı. İnsan sermayesini, belirli bir süre zarfında mal ve hizmet üretimi 
konusundaki bilgisinden, yeteneklerinden, motivasyonundan ve motivasyonundan elde ettiği 
enerjiye dahil eder. İnsan sermayesini deneysel olarak inceleyen Becker, bu alandaki kantitatif 
yatırım maliyetini belirledi ve ABD şirketlerinin gerçek karlılığıyla karşılaştırdı. 

Eğitimin insan gelişimi üzerindeki etkisini ve genel olarak tüm diğer faktörlere kıyasla 
refah veya yoksulluğu azaltma oranını daha yüksek oranda inceleyen T.Schultz, E.Denison, 
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J.U.Kendric, Robert Solou, Robert E. Lucas gibi ekonomistler, geniş kapsamlı çalışmalar 
yaptılar ve eğitime yapılan yatırımların geri ödeme normlarını tanımlayan teorik ve metodolojik 
yaklaşımlar önerdiler [6]. 

1988 yılında Robert E. Lucas tarafından yetiştirilen insan sermayesi yatırım modelinin en 
büyük avantajı, güçlü sermayeye sahip ülkelerin zayıf ülkelerden daha hızlı ekonomik büyüme 
sağlayacağı teorisi idi. Lucas Büyüme Modeli, insan yatırımının bireysel üretim süreci 
üzerindeki etkisini sınırlamaz, ancak tüm çalışanların yabancıları yaratarak faydalarını artırır. 
Bu modelin vizyonu (nihai amaç), eğitimin (insan sermayesi) işgücü üzerindeki etkisini daha 
da arttırmaktır. Başka bir deyişle, eğitim etkili işgücü seviyesini arttırmakta, üretim 
fonksiyonunda bu gücün verimliliğini (gücünü) arttırmaktadır [4]. 

Farklı ülkelerdeki çalışmalar değişmiş olsa da, araştırma eğitimin ekonomik büyüme 
üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve ekonomik büyümedeki büyümenin önemli bir oranının 
işgücünün eğitimindeki artıştan kaynaklandığını göstermiştir. Örneğin; İngiltere'de% 7, 
Belçika'da% 14, ABD'de% 15, Arjantin'de% 16 ve Kanada'da% 25'dir [7]. 

16 Aralık 2016 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 
"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ulusal Ekonomik Görünümü için Stratejik Yol Haritası" 
kararının kabul edildiğine dikkat edilmelidir. Buradaki temel amaçlardan birinin insan 
sermayesinin geliştirilmesi olması tesadüf değildir. Beşeri sermayenin, işgücü verimliliğini 
arttırmada, sürdürülebilir ekonomik büyümede, üretim ve hizmet sektörlerinde rekabet 
edebilirliği arttırmada ve ülkeyi küresel pazarlara entegre etmede çok önemli bir rol oynadığı 
belirtildi. Bu bakış açısına göre, insani kalkınmanın teşvik edilmesi ve bu alanda alınacak 
önlemler, eğitimin her aşamasında kalitenin gelişmesini sağlamak ve işgücü verimliliğini 
artırmak için her zaman odaklanmalıdır [1, s.82]. 

Tüm bunlara dayanarak, bir kişinin eğitim, yetiştirme ve diğer toplu becerilerinin işini 
daha zengin ve değerli kıldığını söyleyebiliriz. Yani, beşeri sermaye içine yerleştirilen her 
birimde, sermaye, modern çağ için en acil sorunlardan biri olan daha fazla gelir elde edebilir. 
İnsan emeğinin zenginleştirilmesine yapılan yatırım, modern toplumun maddi üretimi alanında 
ekonomik gelişmenin emsali olarak kabul edilebilir. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yukarıda belirtilen alanların her birinde, sosyal yatırım projelerinin her birinin etkinliği, 
ülkenin GSYİH'sine, yeni işlerin yaratılmasına, eğitim seviyesinin yükseltilmesine, vergi 
gelirlerinin, sosyal sigorta fonlarından ödemelerin azaltılmasına, yaşam beklentisinin 
iyileştirilmesine, olabilir. 

Bütün bunlar devlet tarafından sosyal yatırımı düzenlemek için gereklidir. Sosyal 
yatırımın devlet düzenlemesi sırasında iki temel ilke uyulmalıdır: 

1. Sosyal adalet ilkesi. 
2. Sosyal ve Ekonomik Verimlilik İlkesi. 
Sosyal yatırım düzenlemesinin ekonomik anlamı olarak, devletin ve yapılarının dört ana 

işlevini not edebiliriz: 
1. Temel sosyal malların, eserlerin ve hizmetlerin üretimi ve yeniden dağıtılması. 
2. Sosyal yatırım faaliyetinin finansmanı. 
3. Sosyal yatırım sürecinin uyarılması. 
4. Sosyal yatırımlar için bilgi desteği. 
Devletin sosyal yatırım düzenlemesinin amacı, ülkenin kalitesini ve yaşam kalitesini 

iyileştirme sürecinde devletin, yatırımcıların ve tüketicilerin karşılıklı etkisinin optimum 
değişkenini elde etmektir. 
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Sosyal malların, eserlerin ve hizmetlerin uzun süre ve farklı düzeylerde üretilmesi ve 
yeniden dağıtılması devlet tarafından gerçekleştirilir. Sosyal yatırım sürecini teşvik etmek için 
aynı değerlendirme ("farklı verimlilik seviyeleri") kullanılabilir. Sosyal yatırım için bilgi 
desteği, basında ilgili materyallerin bilgilendirici sunumunu içerir. 

Sosyal alanın düzenlenmesi, özellikle de finansmanı, bu işlevlerin kullanılması da dahil 
olmak üzere hükümet tarafından yürütülen faaliyetleri içermektedir. Bütçe fonlarının verimsiz 
ve temelsiz harcamaları vergi gelirlerinde düşüşe yol açacaktır. Bu, sosyal yatırımı olumsuz 
yönde etkileyecektir. 

Sosyal yatırımın hükümet düzenlemesi eğitim, sağlık, beden eğitimi, spor, kültür, sanat, 
sosyal hizmetler, istihdam ve diğer sosyal yönelimli alanlarda uygulanmalıdır. 
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ÖZET 
 Modern zamanlarda Azerbaycan, ekonomik kalkınmanın bir aşamasında, insan sermayesinin 
kalkınmasının sürdürülebilir kalkınmasını ve dünya ekonomisinin “Eğitim-Araştırma-İnovasyon” 
birliğine etkin bir şekilde entegrasyonunu sağlamak için nesnel bir zorunluluk haline gelmesine neden 
olmuştur. 
 Eğitim kalitesi, modern koşullarda ekonomik performans ve sosyal sonuçlar açısından 
yansıtılmaktadır. Ekonomik göstergeler çalışma verimliliğinin, maddi çıkarların ve hizmetlerin 
kalitesinin, yabancı ülkelere ihracat potansiyellerindeki artışın yanı sıra eğitim sektöründeki 
çalışanların yaşam standartları, ücretler ve diğer gelirlerinin bir sonucudur. Bu açıdan eğitim alanı, en 
verimli alanlardan biridir. Eğitimin toplumsal anlamı entelektüel sermayenin oluşumu ile ilgilidir.  
 Modern zamanlarda, eğitimin sosyal statüsü önemli bir unsur olarak kabul edilir ve yaşam 
seviyesi arttıkça, aile geliri arttığında, eğitim her bireyin ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasına 
odaklanır. Başka bir deyişle, eğitimin maddi değerleri ahlaki değerlerden daha zayıftır. 

Araştırmanın amacı, eğitim sisteminin ülkenin kalkınmasındaki rolünü araştırmak ve etkinliğini 
değerlendirmektir. Araştırma amacıyla, aşağıdakileri içeren bir dizi görev önerilmiştir: 

- eğitim sisteminin kalite göstergelerinin araştırılması; 
- modern zamanlarda eğitim sürecinin çok aşamalı bir eğitim nesnesi olarak analizi; 
- eğitimin gelişmesinde devletin ve özel şirketlerin rolünün değerlendirilmesi. 
Araştırmanın metodolojisi sistematik ve göstergelerin analizi, bilimsel soyutlama, genelleme ve 

gruplama, teorik  araştırmadır. 
 Araştırma sonucunda İnsan sermayesinin gelişmesi, Azerbaycan’da “Ulusal Ekonomi 
Perspektifi için Stratejik Yol Haritası” ndaki eğitim-araştırma-inovasyon birliğinin getirilmesiyle yakın 
gelecekte insan sermayesinin güçlü bir şekilde büyümesinin sağlanmasında kilit hedefleme önerilmişdir. 
 
 Anahtar kelimeler: eğitim sistemi, multidisipliner eğitim, personel eğitimi, eğitim göstergeleri, 
eğitim-araştırma-inovasyon. 

 
ASSESSMENT OF THE QUALİTY OF EDUCATİON 

DEVELOPMENT İN AZERBAİJAN 
 

ABSTRACT  
In modern ages, Azerbaijan has entered a stage of economic development where human capital 

development has become an objective necessity by ensuring its sustainable development and effective 
integration into the world economy and also by ensuring the association “Education-Research-
İnnovation”. Qualitative index of education is expressed in accordance with economic indicators and 
social outcomes in modern conditions. Economic indicators include the nature of labor, the quality of 
substantial goods and services produced, the increasing of their export potensial abroad and, also the 
formation of living standards, wages and other incomes of education workers. In this respect, education 
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is one of the sectors that are economical with labor and capital. The social meaning of education is 
related to the formation of intellectual capital. 

In modern world, the social status of education is considered an important direction. Therefore, 
education is focused on meeting the spiritual needs of each individual due to the improvement of living 
standards and the increase in family incomes. In other words, worldly values of education are weaker 
than moral values. 

The purpose of the research - to study the role of the education system in the development of the 
country and to estimate its effectiveness. According to the purpose of the study , a number of tasks have 
been proposed. These tasks are the following: 

• Study of the quality indicators of education system; 
• Analysis of the educational process as a multi-stage educational object in modern times; 
• Assessment of the role of public and private enterprises in the development of education. 
The methodology of the research is based on the analysis on systematicity and indicators, scientific 

abstraction, generalization and classification, as well as theoretical research. 
As a result of the research it has been recommended to identify the main targets such as achieving 

strong human capital development, upgrading it to a level that complies with global standards, applying 
the association “Education-research- innovation” in the strategic roadmap for the future of the national 
economy. 

 
Key words: education system, multidisciplinary education, personnel training, education 

indicators, education-research-innovation. 
 

Giriş 
Modern çağda ülkemiz, sürdürülebilir kalkınmanın ve dünya ekonomisine etkin 

entegrasyonunun “Eğitim-Araştırma-İnovasyon” ilkesiyle insan sermayesi gelişiminde nesnel 
bir gereklilik haline geldiği bir ekonomik gelişme aşamasına girmiştir (Ahmedov, 2016: 17). 

Belirtmek gerekir ki bir endüstri olarak eğitim sistemi, her ülkede işbölümündeki veya 
pazarın oluşumundaki özgül ağırlığı için özel bir role sahiptir. 

Eğitim gelişiminde nitel göstergeler, modern göstergelerde ekonomik göstergelere ve 
sosyal sonuçlara uygun olarak ifade edilmektedir. Ekonomik göstergeler arasında emek 
hareketliliğine katılım, üretilen maddi mal ve hizmetlerin kalitesi, yurtdışındaki ihracat 
potansiyellerinin artması, yaşam standartlarının yanı sıra maaşlar ve diğer gelirler de 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, eğitim sektörü en büyük ve en sermaye yoğun sektörlerden 
biridir. Eğitimin toplumsal anlamı entelektüel sermayenin oluşumu ile ilgilidir. 

Modern çağda, eğitimin sosyal statüsü, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve aile 
gelirlerinin artması da dahil olmak üzere daha önemlidir ve eğitim, herkesin manevi 
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmaktadır. Başka bir deyişle, eğitimin maddi değerleri ahlaki 
değerlerden daha zayıftır. 

Eğitim sektörü bütçe, işletmelerin ve kuruluşların fonlarının yanı sıra nüfusun özel 
fonlarıyla finanse edilen bir organizasyondur. Sermayenin ve eğitimin ekonomik ve lojistik 
temeli eğitimin ekonomik değeridir. Bir alan olarak eğitimin kendisi, bu kaynakların iç 
dinamiklerini saf bir organizasyon sistemi olarak oluşturur. Bu bağlamda, eğitime tahsis edilen 
fonlar arasında maaşlar, sabit varlıklar, sigorta masrafları ve bir dizi iş gezisi ve onarımı 
bulunmaktadır. Eğitimin dinamikleri, değişme eğilimi, komşu ülkelerdeki nitelikli personel 
ihtiyacına göre belirlenir. Öte yandan, herkes potansiyel bir eğitim ihtiyaçları taşıyıcısıdır. 
Eğitime ek olarak, bilimsel ve metodolojik ve teknolojik ekipmanların üretimi ile de 
uğraşmaktadır. Bu nedenle, eğitim süreci geniş bir profildir. Kendi enstitüleri ve araştırma 
üslerinin yanı sıra, proje büroları ve metodoloji merkezleri bulunmaktadır. Eğitim sektöründe 
lojistik bir temel oluşturulmakta ve kullanılmaktadır. Bu nedenle, eğitim sistemi ekonominin 
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diğer sektörleriyle ilgilidir, ekonominin talebi, nüfusun talebi ve yüksek nitelikli uzmanların 
diğer ülkelere ihracatıdır. 

 
Yöntem 

Eğitimin ekonomik temeli, eğitime ayrılan kaynaklar, kullanımları, maddi ve teknik 
temelleri, eğitimin insan kaynakları potansiyeli, kullanımları, eğitimin kalite yönetimi, eğitimin 
tahmini ve yönetimidir. Eğitimin maddi temeli, ücretli ve ücretsiz eğitim sistemine 
bölünmüştür. Modern koşullarda, eğitimin bir kısmı işletmelerin ve kuruluşların ve diğerlerinin 
pahasına - nüfusun pahasına finanse edilmektedir. Temel olarak, devlet bütçesi eğitim için fon 
kaynağıdır. Azerbaycan'da eğitim harcamaları bütçe harcamalarının % 20-25'ini oluşturuyor. 
Eğitimin maddi ve teknik temeli, eğitimin kalitesini artırmak için uygulanmaktadır. Bu nedenle, 
ekonomik göstergeler her öğrencinin temel varlıkları, işletme sermayesi, sermaye yatırımları 
ve diğer göstergeler için kullanılmaktadır. Eğitimin ekonomik göstergeleri etkin organizasyonu 
ile ilgilidir. Eğitimin etkinliği çok adımlı bir süreçtir. Eğitim ekonomisinin organizasyonu ve 
yönetimi için uygun planlama veya bir dizi hükümet mekanizmasının kullanılması çok 
önemlidir. Örneğin, fon kaynakları, eğitimin özelleştirilmesi, eğitim kalitesinin iyileştirilmesi 
vb. 

Eğitim kaynaklarının etkin kullanımı, eğitim maliyetleri ile eğitim kalitesini etkileyen 
öncelikler arasındaki denge için kilit bir husustur. Yönetime yapısal yaklaşım, eğitim 
kurumlarında sabit varlıkların yönetiminin metodolojisi, bileşimi, insan kaynaklarının 
kullanımı ve çalışmalarının teşvik edilmesidir. Eğitim yönetimi nihayetinde bu alanın eğitim 
açısından konumlandırılması, eğitim türüne göre gelişim sağlanması ve eğitimde inovasyon 
için daha etkili seçeneklerin seçilmesine dayanmaktadır. Yönetim açısından, sanayinin bir 
bütün olarak ekonomik ve sosyal rolünü güçlendirmek için bir konsept geliştirilmekte, özel 
programlar geliştirilmekte ve programların uygulanmasına yönelik yönetim mekanizmaları ve 
yöntemleri geliştirilmektedir. Bu nedenle, yönetimin kendisi sistematiktir. Bir aşamanın 
sonuçları diğer aşama için bir girdi rolü oynar. Herhangi bir unsurun yönetime ve kaynaklarına 
olan ilgisi etkin bir şekilde yönetilmezse, sistematiklik bozulursa, diğer aşamaların sonucu 
amaçtan farklıdır. 

Herhangi bir sosyal sürecin yönetimi bir gösterge sistemi ile belirlenir. Bu göstergeler 
mevcut potansiyel yönetim sistemi için sınıflandırılmış, gruplandırılmış ve geliştirilmiştir. 
Eğitim sektöründe göstergeler eğitim sisteminin tüm yönlerini bütünleştiren sistematik ve 
karmaşıktır. Toplam öğrenci sayısı, potansiyel bilgi düzeyleri ve toplam eğitim kurumu sayısı, 
şekillerine göre dağılımları, bölge ve şehirlerdeki toplam öğrenci sayısı, maddi kaynakları, 
potansiyel kaynakları, personel kaynakları mevcut ve gelecekte planlanmaktadır. Eğitim 
planlaması genellikle işletmelerin, işletmelerin ve piyasa ekonomisindeki kollektif, köy ve 
şehirdeki her topluluğun özel ihtiyaçlarına göre şekillenir. 

 
Bulgular 

Müfredat göstergeleri sosyolojinin aksine, norm ve standartlara göre derlenmektedir. 
Eğitim alanındaki göstergeler sistemi normatif ilkelere dayanmaktadır. Bu düzenlemeler 
ilericidir. Nitelikli personele olan talebin değişmesine uygun olarak edinilen bilgilerin, 
üretimde veya hayatta rolü karmaşıklaşır. Bu aynı zamanda personel eğitimi mantığını da 
oluşturur.  
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Tablo 1 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin temel göstergeleri (akademik yılın başında) (5) 
   2012 2013 2014 2015 2016 

 
Okul öncesi eğitim kurumlarının 
sayısı (yılın sonunda)  1677 1680 1 706 1722 1750 

 
Okul öncesi eğitim kurumlarında 
çocuk sayısı  111090 107699 116 049 117239 118685 

 
Okul öncesi eğitim kurumlarında 
kız sayısı  51635 50403 53 839 54287 54879 

 

Okul öncesi eğitim alan 
çocukların kapsamı (1-5 yaş arası 
çocukların toplam yüzdesi 
olarak) 

14,8 13,3 14,2 14 14,2 

 
Orta öğretim kurumlarının 
toplam sayısı  4508 4505 4 475 4462 4452 

 
Belirli ortaöğretim okullarındaki 
öğrenci sayısı 1284853 1289272 1322182 1353309 1461748 

 
Belirli ortaokullardaki kız sayısı 590394 594190 606 657 619105 679811 

 
Akşam genel eğitim kurumu 
sayısı 7 7 7 7 7 

 
Akşam genel eğitim 
kurumlarında öğrenci sayısı 2745 2990 2 767 2772 2546 

 
Akşam genel eğitim 
kurumlarında kız sayısı  463 469 472 481 337 

 
Genel eğitim kurumlarında 
öğretmen sayısı (ana personel) 163542 163181 160 894 158275 157018 

 
Genel eğitim kurumlarında  
kadın sayısı  124778 124449 123 294 124332 122522 

 
İlköğretim mesleki eğitim 
kurumu sayısı (yıl sonu) 108 112 113 113 112 

 
İlköğretim mesleki eğitim 
kurumlarının öğrenci sayısı 30664 29234 25 414 24482 23814 

 
İlköğretim mesleki eğitim 
kurumlarında kız sayısı  8746 8163 6 912 6453 5986 

 
İkincil uzman eğitim kurumu 
sayısı  59 58 61 61 55 

 
İkincil uzmanlaşmış eğitim 
kurumlarının öğrenci sayısı  55954 63273 60 478 56427 51702 

 

İkincil uzmanlık eğitim 
kurumlarında kayıtlı kadınların 
sayısı  

37097 42465 40 750 37630 34308 

 

10.000 nüfus başına ikincil 
uzman eğitim kurumu öğrenci 
sayısı 

61 67 64 59 53 
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Ortaöğretim özel eğitim 
kurumlarına kayıtlı öğrenci 
sayısı  

18586 21275 14 337 13845 15139 

 

Ortaöğretim özel eğitim 
kurumlarından mezun olan 
uzman sayısı  

15880 12591 14 768 16432 17093 

 

10.000 kişi başına ikincil uzman 
eğitim kurumları tarafından 
mezun olan uzman sayısı 

17 13 16 17 18 

 Yükseköğretim kurumu sayısı  52 52 53 54 51 

 
Yükseköğretim kurumlarının 
öğrenci sayısı  145584 151274 158 212 161234 163779 

 
Yükseköğretim kurumlarında 
okuyan kadın sayısı  69814 73195 76 695 78662 79132 

 

10.000 nüfus başına daha yüksek 
eğitim kurumlarının öğrenci 
sayısı 

158 160 167 168 169 

 
Yükseköğretim kurumlarına 
kabul edilen öğrenci sayısı:      

 Lisans derecesi  33327 35370 35 801 33645 36126 
 Yüksek lisans derecesi 4746 5514 4 913 4953 5098 

 
Yükseköğretim kurumlarından 
mezun olan uzman sayısı  35128 33758 32 826 33705 36951 

 

Yükseköğretim kurumlarının 
toplam mezun sayısından eğitim 
seviyesindeki diplomalar: 

     

 Lisans derecesi 31528 30368 28 917 28985 31138 
 Yüksek lisans derecesi 3600 3390 3 909 4720 5813 

 

10.000 kişi başına yüksek 
öğretim kurumları tarafından 
mezun olan uzman sayısı 

38 36 35 35 38 

 
Modern zamanlarda eğitim süreci çok aşamalı bir eğitim tesisi olarak işlev görür. İlk 

aşama okul öncesi kurumların planlanmasını öngörürken, ikinci aşama genel lise, spor 
salonunun planlanması ve düzenlenmesini sağlarken, üçüncü aşama yüksek ve orta öğretimin 
yapılmasını sağlar. Çok düzeyli bir eğitim şekli olan bu sistem, 1992 yılında kabul edilen 
Azerbaycan Cumhuriyeti eğitim yasasına, biçimine, etki alanına ve etki mekanizmalarına 
yansıtılmaktadır (Alirzayev, 2010: 75). Günümüzde eğitim sistemi özel ve devlet tarafından 
finanse edilen formatlarda çalışmaktadır. Eğitimin organizasyonu, planlaması ve yönetimi için 
gereklilikler değerlendirilir. Yukarıda belirtilen aşamaların her biri için, bağlamların sayısı, 
yani insanların, öğrencilerin ve öğretmenlerin sayısı buna göre belirlenecektir. İlk aşama, 5 
yaşın altındaki toplam çocuk sayısına ve bu kurumdaki çocuk sayısına dayanmaktadır. 
Tablodan da anlaşılacağı gibi, Azerbaycan’daki toplam okul öncesi çocuk sayısının % 14,2’si 
çocuk oranına sahiptir. Bu rakam kırsal alanlarda daha düşüktür. Tabii ki, bu katsayıdaki 
değişim, bir dizi jeo-ekonomik bakış açısının gelişimine ve sosyal faktörlere bağlıdır. Örneğin: 
büyük sanayi merkezlerindeki ebeveynler, büyük şehirler ve yüksek gelirli aileler, çocuk bakım 
tesislerini kullanma olasılıkları daha yüksektir. Dolayısıyla bu işletmelere yatırım, bütçe 
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tahsisatı, bu işletmelerin kalitesinin iyileştirilmesi vb bu işletmelerde kullanım oranını arttırır. 
İkinci aşamada, ortaokullarda bir talep sistemi olarak okul çağındaki çocukların toplam sayısı 
birinci sınıf ve not seviyesine göre belirlenmektedir. Genel eğitim okullarında okuyan çocuk 
sayısına göre materyal ve teknik temel, öğretim elemanı sayısı, öğretim ve metodoloji ve diğer 
altyapı tesisleri planlanmaktadır. Her ortaokulda her öğrenci, kütüphane, bilgisayar erişimi, 
laboratuar koşulları, kitap sunumu vb. İçin bir sınıf fonu vardır. Göreceli endeks uluslararası 
standartlara göre planlanmış ve düzenlenmiştir. Yükseköğretimde talep sistemi, cumhuriyetin 
ekonomik ve sosyal alanlarında yüksek nitelikli personel sağlamak için gereken nitelikli 
personel sayısına dayanmaktadır. Tabloya bakıldığında, yükseköğretimde okuyan kadın 
sayısının toplam öğrenci sayısının % 48,3'ü olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda, ilköğretim 
mesleki eğitim kurumlarının sayısı % 25'ten azdır. Bu, yetersiz cinsiyet eşitliğinin bir 
göstergesidir. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Gerekli önlemlerin birkaç yönde uygulanması önemlidir. Yükseköğretimin kapsamını 
artırmak için, ücretli kabul planlaması temelinde, kabul edilmeyi planlamaktan - ortaöğretimin 
kalitesine odaklanmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca, yükseköğretimde gerçek bir büyüme 
sağlamak için bu sektörde birden fazla kamu mali kaynağı kaynağına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, 
bu aşamada, kalitatif uzman eğitimi, kamu yatırımı dahil olmak üzere büyük yatırım gerektirir 
ve ABD devlet harcamalarının öğrenci başına 10,237 dolar, İngiltere'de 9639 dolar ve İsveç'te 
15,119 dolar olduğunu doğrular (6). Kuşkusuz, öğrenci başına 235 manatın devlet harcaması, 
yüksek öğrenimin kalitesini artırmak için sağlam bir temel sağlamamaktadır (4). Aynı 
zamanda, etkin yönetimin yokluğunda, kaynak zenginliğinin beklenen sonuçları 
karşılamadığını ve bu bağlamda, bir diğer önemli hususun yüksek öğrenimde yönetim kalitesini 
iyileştirme gereği olduğunu belirtmek önemlidir. Bu, üniversitelerin kullanımı ya da 
yükseköğretim yönetimindeki herhangi bir deneyim değil, sınıfının en iyisi deneyimini 
kullanarak etkin dış yönetimi (kamu yönetimi) şirket içi yönetim ile etkili bir şekilde birleştiren 
bir sistemin kurulmasını gerektirir. 

Öngörülebilir gelecek için ülkedeki insan sermayesinin gelişimi, ulusal ekonomi için 
stratejik yol haritasındaki stratejik bir araştırma yol haritasının uygulanması yoluyla insan 
sermayesinin gelişiminin kilit bir hedefidir (2). 
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Abstract  

Occupational Health and Safety (OHS) is seriously linked to the dynamics of economic globalization. 
The difference in occupational diseases between developed  and developing countries is so deep in globalization. 
In developed countries, the majority of uneducated migrant workers depend on OHG in construction and 
agriculture, and many factors.  

       The current status and problems of occupational hygiene and safety (OHS) are identified and the 
needs for preventive measures are identified. At that time, the main priorities are:   
1.Government funding for increasing demand for policies, instruction and training for international organizations, 
such as the World Health Organization and the International Labor Organization.  
2.Implementing regulations on the prohibition and control of hazardous products to prevent the transfer of 
hazardous production to developing countries.  
3.OHS should address the community to the global OHS community for the promotion of publicity, public 
statements, technical and ethical guidelines .At the same time, developing countries should encourage their 
participation in professional and academic societies.  
4.The research of specialists, workers, trade unions and employers to meet the demands of the global OHS must 
meet the standards set out in the education.  

Given the close relationship of this problem to the global economy, multidisciplinary experience is 
needed to understand the potential impacts of economic development on employee health and safety. This topic 
also focuses on research, propaganda and capacitybuilding for health and safety at work.  
Key words: occupational health ,health protection, safety, OHS standards 
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Özət 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), ekonomik küreselleşmenin dinamikleri ile ciddi şekilde bağlantılı. Gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki meslek hastalıkları arasındaki fark küreselleşmede çok derindir. Gelişmiş 
ülkelerde, eğitimsiz göçmen işçilerin çoğunluğu inşaat ve tarımdaki OHG'ye ve birçok faktöre dayanmaktadır. 
       İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut durum ve problemler (İSG) tanımlanmış ve önleyici tedbirlerin 
gereklilikleri belirlenmiştir. O zaman, ana öncelikler şunlardır: 
1. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara yönelik politika, talimat ve 
eğitim talebini arttırmak için hükümet finansmanı. 
2. Tehlikeli üretimin gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını önlemek için tehlikeli ürünlerin yasaklanması ve 
kontrolüne ilişkin düzenlemelerin uygulanması. 
3.OHS, tanıtımı, kamuya açık açıklamaları, teknik ve etik kuralları tanıtmak için topluluğa küresel İSG 
topluluğuna hitap etmelidir. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkeler mesleki ve akademik topluluklara katılımlarını 
teşvik etmelidir. 
4. Küresel İSG taleplerini karşılamak için uzmanların, işçilerin, sendikaların ve işverenlerin araştırılması 
eğitimde belirtilen standartları karşılamalıdır. 
Bu sorunun küresel ekonomi ile yakın ilişkisi göz önüne alındığında, ekonomik kalkınmanın çalışan sağlığı ve 
güvenliği üzerindeki potansiyel etkilerini anlamak için multidisipliner bir deneyim gerekmektedir. Bu konu aynı 
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zamanda iş sağlığı ve güvenliği için araştırma, propaganda ve kapasite geliştirme konularına da 
odaklanmaktadır. 
Anahtar kelimeler: iş sağlığı, sağlığı koruma, güvenlik, İSG standartları 

Introduction  
Global Occupational Health and Safety (OHS) is strongly linked to the dynamics of 

economic globalization. The gap between occupational diseases in developed and developing 
countries in the context of globalization is profound. OHG problems in construction and 
agriculture, which make up the majority of educated migrant workers in developing countries, 
depend on many factors.  
What is Global Occupational Hygiene and Safety? If global health leads to a wider approach to 
public health internationally, global health in the business world is focused on preventing 
workplace diseases and injuries globally. The global implications of occupational hygiene and 
safety are directly linked to the international dynamics of the global economy. Given the close 
link of this problem to the global economy, multidisciplinary experience is needed to 
understand the potential impact of economic development on employee health and safety. This 
topic also calls for the creation of new areas for research, advocacy and capacity building for 
health and safety management and management in the workplace. Globalization, understood as 
the removal of barriers to trade and cross-border investment, is generally considered a positive 
change in modern times. There are at least three basic principles of globalization: rapid 
population growth, poverty reduction and democracy In fact, globalization will not necessarily 
increase global growth and wealth. An analysis of the dispersal of income and wealth in more 
than 20 countries over the past two centuries shows that there is an imbalance and a growing 
gap between developed and developing economies without serious political changes. 
Globalization has facilitated the introduction of many market systems. This led to the 
emergence of new threats. China, Ghana and other developing countries have faced new threats, 
such as the explosion of electronic emissions from more advanced countries. 
 Factors affecting occupational safety 

Occupational health and safety should be a top priority on the international agenda. 
However, systematic establishment and improvement of OHS infrastructure in developing 
countries is slow. Although many countries develop law and enforcement practices, the 
working environment for most of their employees worldwide does not meet the minimum 
standards and regulations set by the World Health Organization (WHO) and the International 
Labor Organization (ILO). The list of occupational diseases that ratified the Labor Services 
Convention (No. 161) was ratified by the 1964 Convention (No. 121). Adoption of these 
conventions should be the first step towards implementing an OHS system. . Those rules cover 
only 10% of the population in developing countries. Many laws, such as agriculture and 
housekeeping, are not usually considered industrialized. Only about 5% to 10% of workers in 
developing countries and 20% to 50% of industrialized countries are skilled. health services. 
Among the 47 members of the International Industrial Commission, 70% of industrialized and 
industrialized countries are in the OHS, and 80% have a national OHS institution, with 
approximately 18% of OHS staff. WHO and ILO have developed programs to promote 
international business health. . These programs play an important role in promoting OHS policy 
and set the minimum standards in conventions in accordance with ethical principles. ILO 
conventions governing these issues are: No. 81 (Labor Inspection), No. 155 (Occupational 
Safety and Health), No. 161 (Occupational Health Services), No. 170 (Chemical Safety) and 
No. 174 (Major Industrial Accident Prevention). In addition, the core ILO conventions include 
freedom of association, child labor, forced labor and discrimination. ILO is an important 
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reference to OHS standards. Although conventions and recommendations require national 
ratification and non-ratification and subsequent implementation reduces the impact of 
conventions. 

     WHO supports global OHS through a network of World Health Organization's Occupational 
Health Centers. The strategy is now defined by the WHO Global Health Plan 2008-2017. The 
action plan is periodically updated to update the objectives: 
1. Implementation of health policy of employees. 
2. Protection and promotion of workplace health. 
3. Improving performance and using OHS services. 
4. Protection of employee health in other policies such as international trade 
The Global Occupational Health and Safety (OHS) Network Bulletin is published on the WHO 
Web site and provides a forum for the implementation of the WHO Global Action Plan for 
Occupational Health. The WHO plan is constrained by inadequate resources needed to achieve 
a national level of effectiveness. Therefore, WHO provides OHS documentation, mainly online 
and with detailed recommendations and protocols on various issues. It focuses on economic 
areas and continues to pursue policies to implement limited economic models. The lack of OHS 
protection in developing countries is dramatically depicted in the 2014 Ebola outbreak. More 
than 100 health workers have been infected and more than half have died. 
What will the Global Occupational Health and Safety (OHS) community do to address these 
challenges? 
Coordinate and multidisciplinary responses to capacity building in developing countries to 
ensure global OHS inequality, retaining experienced professionals in the countries most in 
need, providing international trade checks and balances, restructuring trade agreements to 
prioritize OHS commitments, and more. A large number of workers do not use the right to 
know any rights and are not properly informed about the dangers and security procedures in 
developing countries. . As in many developing countries, the increasing mobility of workers in 
the informal sector exacerbates these limitations. Non-educated and poorly trained staff carry 
risky behaviors across borders, especially when they move to business sectors such as 
construction, agriculture, cleaning, and the restaurant industry. Global OHS is one of the 
reasons why migrant workers have become a local issue for an industrialized country due to its 
large and ever-increasing number of migrant workers. A number of training programs for 
employers, supervisors and employees can be obtained through ILO, WHO, Pan American 
Health Organization and international organizations such as Salud and Trabajo. The availability 
of ISG e-learning programs offers increased opportunities for better education. The Amsterdam 
Coronel Institute's Occupational Health Education Program provides a variety of educational 
resources available in English and Spanish, and free networking devices. Global OHS is a local 
problem for developed countries. It is an economic program that connects high-developing 
countries with the South. Therefore, there has been an increasing international interest in the 
establishment of humanitarian law in transboundary corporations and other businesses that will 
improve the worst operating conditions in developing countries. The UN Special Rapporteur 
on Health in 2012 focuses on occupational hygiene as an integral part of health law recognized 
in the International Human Rights Law. Similarly, the international community is currently 
debating internationally on the ethics of human resources experienced in the field of health .The 
countries must undertake to compensate developing countries that have created such 
professionals and lose such valuable human capital. In the business environment of the northern 
countries, this problem still does not arise. In particular, the Southern countries are therefore 
"inferior" to the North industrial countries and need experienced OH specialists. Thus, the 
results of free trade for OHS are not only in the production process, but also in the global 
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distribution of trained human resources at OHS. . There are a number of examples of the 
relocation of goods and non-compliance with the products that play a key role in international 
trade in areas where OHS is not applicable. Maximizing OHS's non-existent profits creates 
significant costs for communities around the world. It is now a priority to stop this process and 
to promote a global guarantee of employee protection. Occupational hygiene and safety are also 
issues in Azerbaijan. The National Strategy on Occupational Safety and Health in Azerbaijan 
has been submitted to the government. 
Result 

The Ministry of Labor and Social Protection of Population of the Republic of Azerbaijan 
has prepared and submitted to the Cabinet of Ministers a draft National Strategy for 
Occupational Safety and Health in the Republic of Azerbaijan. The project envisages the 
adoption of European occupational health and safety standards, the development of hygienic 
classification of labor, regulations on occupational health and hygiene, and improvement of 
labor protection systems and regulations.The project also includes state orders for training of 
occupational health and hygiene specialists, strengthening of state and public control over 
compulsory health insurance, workplace attestation for the provision of additional training of 
specialists in the field, protection of workers' health. Implementation of economic policy aimed 
at creating a high level of occupational safety at the enterprises, compulsory insurance against 
occupational disability due to industrial accidents and occupational diseases, certification and 
certification of occupational safety and health insurance for all new and newly established 
enterprises. Promising measures have been identified.At the same time, expansion of the scope 
of state and public control over the observance of labor protection, safety, industrial sanitation 
and hygiene is also among promising measures. 
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ÖZET 

Öğretmen adaylarından, alan bilgileri yanında temel becerilerden olan eleştirel düşünme, çalışmalarını 
ve geleceklerini planlama ve bilgiyi disiplinler arasında bütünleştirme becerisine sahip olmaları beklenmektedir.  
Lisans eğitimi sırasında disiplinlere ait bilgiler ayrı ayrı farklı öğretim elemanları  tarafından verilmektedir.  Bu 
da öğretmen adaylarının bir disiplinde öğrendiği bilgileri diğer disiplinlerdeki bilgiler ile bağlamasını 
kurmalarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Yeni Nesil Bilim Standartları, fen eğitiminde disiplinler arası 
kavramların önemine işaret etmektedir(NGSS, 2013). Disiplinler arası ilişkiyi değerlendirme araçlarından biri de 
kavram haritalarıdır. Kavram haritaları öğrencilerin konuları grafiksel olarak birbirine bağlamasına ve farklı 
kavramlar arasındaki karmaşık bağlantıları gösterdiğinden kavram haritaları disiplinler arası bilgilerin 
entegrasyonunu değerlendirmede uygun olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı da;  kavram haritaları ile 
kimya öğretmen adaylarının öğrendikleri konu ve kavramlarda disiplinler arası ilişki kurma becerilerini 
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 4. Sınıf kimya öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 
öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritaları ile elde edilmiştir. Disiplinler arası öğrenmeyi değerlendirmek 
için kavram haritaları nitel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin ilk yaptıkları kavram haritalarında 
disiplinler arası ilişki kurmada zorlandıkları, 2. ve 3. uygulamalardan sonra ise disiplinler arası düşünme ve ilişki 
kurma becerilerinde gelişmeler olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kavram haritası, Disiplinlerarası eğitim, Değerlendirme 
 

USING CONCEPT MAP FOR EVALUATING TEACHER 
CANDIDATES’ INTER-DISCIPLINARY RELATIONSHIP SKILLS 

 
ABSTRACT 
 
It is expected that teacher candidates should have the ability to think critically, which is one of the basic 

skills as well as field knowledge, to plan their studies, their future and to integrate knowledge among disciplines. 
During the undergraduate education, the disciplines are given separately by different instructors. This makes it 
difficult for teacher candidates to link the knowledge they have learned in a discipline with the knowledge in other 
disciplines. Therefore, the New Generation Science Standards point to the importance of interdisciplinary 
concepts in science education (NGSS, 2013). Concept map is one of the tools to evaluate the interdisciplinary 
relationship. Concept map has been reported to be suitable for assessing the integration of inter-disciplinary 
knowledge, since the students graphically connect the subjects to each other and show complex connections 
between different concepts. The aim of this study is to examine the ability of chemistry teacher candidates to 
establish interdisciplinary relationships in the subjects and concepts they have learned by using concept map. The 
study group of the research consisted of 4th grade chemistry teacher candidates. The data of the study was 
obtained by the concept maps drawn by the teacher candidates. In order to evaluate interdisciplinary learning, 
concept maps were analyzed qualitatively. The results showed that students had difficulty in establishing 
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interdisciplinary relationships in their drawing first concept maps, then there were improvements in their 
interdisciplinary thinking and relationship building skills after the 2nd and 3rd applications. 
 

 
Giriş 

Disiplinlerarası   Öğrenme 
Disiplinlerarası yaklaşım, öğrenenlerin farklı alanlardaki bilgilerini bir araya 

getirmesine yardım eden,  analiz, sentez gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştiren bir 
öğrenme yaklaşımıdır (Aybek, 2001). Başka bir ifade ile disiplinlerarası yaklaşım; öğrenme 
deneyimlerinin öğretmen tarafından iki veya daha fazla özel disiplinin içeriğinin, 
kavramlarının, genellemelerinin ve düşünme süreçlerinin harmanlanması ve bilinçli bir şekilde 
planlanması olarak tanımlanabilir. Boix Mansilla ve ark. (2007) disiplinlerarası eğitimi, bilgi 
ve düşünce tarzlarını iki ya da daha fazla disipline ya da bilişsel bir gelişim için uzmanlık 
alanlarına entegre etme kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan 
problemlerin çözümü için birçok disiplinin kullanması gerekmektedir(Türkeli, 2007). Bu da 
eğitim süreçlerinde farklı alan bilgilerinin entegrasyonu ve özümsenmesi ile sağlanabilir 
(Crocker, 1996).  

Farklı disiplinlerden gelen içeriğin 
bütünleşik olarak anlaşılması, çağdaş 
toplumların karmaşık problemler ile başa 
çıkabilecek uzmanları yetiştirmesinde 
önemlidir.  Bunun için eğitim ve öğretimde 
göz önünde bulundurulması gereken önemli 
bir konudur (Moran, 2010).   Toplumun 
beklentilerini karşılamak için disiplinlerarası 
yaklaşım benimsenmeli ve öğretim 
programlarında kavramlar ve konular 
arasında karşılıklı ilişkiler kurma 
kolaylaştırmalıdır. Önemine rağmen, 
sınıflarda disiplinlerarası program tasarımı ve 
öğretim yöntemi seçimini içeren zorluklar 
nedeniyle hala uygulanamamaktadır. 
Zorlukların bir diğer sebebi de Şekil 1’de 
görüldüğü gibi disiplinlerarası öğrenme 
işbirliği, takım çalışması, innovasyon, 
toplumsal ve global iletişim ve disiplinler-        Şekil 1: Disiplinlerarası  Öğrenme                                                                             
arası çözme gibi çok farklı alanları birlikte             (https://www.kyushu-u.ac.jp/en/faculty/undergraduate) 
problem düşünmeyi gerektirmesidir.                          

Ivanitskaya ve ark. (2002) da disiplinlerarası öğrenmenin, disiplinli öğrenmeden daha 
bütünsel bir bilgi yaratması gerektiğini ve disiplinlerarası bilginin karmaşık ve içsel bir bilgi 
organizasyonuna yol açtığını belirtmektedir. Araştırmacılar, gerçek disiplinlerarası çalışmaların  
uzmanların sadece kendi alanlarında çalıştıkları multidisipliner bir iş bölümünden farklı 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Disiplinlerarası Yaklaşımda Kavrama Haritalarının Kullanılması 
Kavram haritası; kavramsal bilginin yapısını organize eden ve temsil eden grafiksel bir 

araçtır ve yapılandırılmış bilginin göstergesi olarak kabul edilmektedir (Novak ve Gowin, 1984; 
Novak, 1990; Mintzes, Wandersee, ve Novak, 2005). Kavram haritaları kavramlar ve kavramlar 
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arası ilişkileri gösteren araçlardır (Brandstädter ve ark., 2012; Conradty ve Bogner, 2012; 
Schwendimann, 2015). Disiplinlerarası eğitim için kullanılabilecek en önemli eğitimsel 
araçlardan biri kavram haritalarıdır. Kavram haritaları hem disiplinlerarası öğrenmeyi hem de 
disiplinlerarası öğrenmenin değerlendirilmesinde kullanılabilen öğretim stratejisidir (Hucke ve 
Fischer, 2002; Baxter ve ark.,1996;  Liu, 2004).  
 

 Şekil 2’de disiplinlerarası ilişkilerin 
kurulmasında kavram haritalarının yeri 
görülmektedir. Kavram haritaları 
Disiplinlerarası öğrenmenin 
görselleştirilmiş şeklidir. Bu açıdan 
kavram haritaları hem öğretmenler hem de 
öğrenciler için faydalı öğrenme, öğretim 
ve değerlendirme aracıdır. Öğrencilerin 
bilgi yapılarını belirli bir alanda nasıl 
düzenlediklerine dair görsel grafikler 
olarak gösterir (Edwards ve Fraser, 1983). 
Araştırmalar, kavram haritasındaki  
kavram ve  bağlantı çeşitliliğinin  artması  
öğrencilerin öğrenme yapısını  ölçmek için 
güvenilir bir parametre olduğunu 
göstermiştir (Ben-Zvi Assaraf & Orion, 
2005; Sommer & Lücken, 2010). 

 
 

 
Şekil 2: Disiplinlerarası İlişki Kurmada Kavram Haritası (Cordeiro ve ark. 2012)  

Disiplinlararası Değerlendirme Aracı Olarak Kavrama Haritaları 
Kavram hartaları değerlendirme aracı olarak çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. 
1. Nicel olarak kavram sayısı, önermeler, hiyerarşi, çapraz ilişkilere puan verilerek yapılan 

değerlendirme. Bir çok çalışma bu tür değerlendirmeyi kullanmışlardır (Novak, 2010; 
Tripto, 2013; Şahin, F., 2000).  

2. Uzman kişilerin oluşturduğu kavram haritalarıyla öğrencilerin kavram haritalarını 
değerlendirme(Schaal ve ark., 2010). 

3. Rubriklerle kavram haritalarını değerlendirme(Farrag, 2016; Akçay, 2017). 
Yeni çalışmalar kavram haritalarını disiplinlerarası bilgi düzeyini derinlemesine 

değerlendirmede kullanılabileceğini belirtmişlerdir.  Ancak kavram haritaları ile 
disiplinlerarası öğrenmeyi değerlendirme aracı olarak kullanılmasının sınırlı kaldığı noktalar 
da olduğu bildirilmiştir. Kavram haritaları, diğer birçok değerlendirme aracında olduğu gibi, 
öğrencilerin kavramsal çerçevelerinin yalnızca kısmını temsil etmektedir. Bu da 
tamamlanmamış bir kavram haritası yapan bir öğrencinin konuyla ilgili bilgi düzeyinin bu 
kavram haritasıyla sınırlı olmadığı bilinmelidir (Jonassen ve ark.1997; Ruiz-Primo ve 
ark.2001). 
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Daha anlamlı bir eğitim sağlama vurgusu arttıkça, daha esnek değerlendirme yöntemlerine 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda   değerlendirme aracı olarak kavram haritaları 
tekrar önem kazanmaktadır (Borrego ve ark., 2009). Anohina-Naumeca (2015), kavram 
haritalamanın genellikle konuyu özetleyici değerlendirme için kullanıldığını, ancak 
biçimlendirici bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Literatürde kavram haritalamanın bir değerlendirme aracı olarak kullanılmasına ilişkin 
eksiklikler olduğu belirtilmektedir (Borrego ve ark., 2009; Ruiz-Primo ve Shavelson, 1996; 
Anohina-Naumeca, 2012; Cañas ve ark., 2017; Kinchin ve Cabot, 2010; Schwendimann, 2015). 
Kavram haritasıyla disiplinlerarası öğrenmenin değerlendirilmesi ile ilgili az sayıda çalışma 
vardır. 2009 yılında Borrego ve ekibi tarafından disiplinlararası  öğrenmeyi değerlendirmek 
için kavram haritalarını kullanmıştır (Borrego ve ark., 2009). Kavram haritaları konu öncesi ve 
sonrası çizdirilen kavram haritaları değerlendirilmiştir. Burada kavram haritaları, özellikle 
disiplinlerarası ortamlarda bilgi entegrasyonunu değerlendirmek için güçlü araçlar olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Hiyerarşik seviye sayısı kavram haritalarının derinliğini, çapraz 
bağlantılar, kurulan hiyerarşiler arasındaki bağlantı düzeyini göstermektedir. Kavramların, 
hiyerarşik seviyelerin ve çapraz bağların değerlendirilmesi, kavram haritalarında temsil edilen 
bilgilerin genişliği, derinliği ve bağlılığına karşılık geldiği belirtilmiştir (Turns ve ark.1998). 
Besterfield-Sacre ve ark.(2004)  kavram haritası değerlendirme rubriği geliştirerek, kavram 
haritalarının puanlanmasını sağlamışlardır. Geliştirilen bu rubrik öğrencilerin bilgi 
entegrasyonunu analiz etmek için kullanılan kavram haritalarının güvenilir ve bütünsel 
puanlama yöntemidir. Bu rubrikle kavram haritaları kapsamlılık, organizasyon ve doğruluk 
olmak üzere 3 ana faktöre göre değerlendirilmiştir. 

Austin ve Shore (1995), daha fazla sayıda bağlantının öğrenci tarafından konunun daha iyi 
anlaşılmasını garanti etmediğini belirtmişlerdir. Çünkü birçok bağlantının geçersiz veya 
önemsiz olabilmektedir. Ayrıca kavram haritalarının içeriğini de değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Kavramlar arasındaki anlamsal değişiklikleri tanımlamak için haritanın 
kalitesini ölçmeye ihtiyaç vardır (Kinchin ve Cabot, 2010). Bilimsel okuryazarlığın ve 
disiplinlerarası öğrenmenin değerlendirilmesindeki zorluklar, kısmen esnek değerlendirme 
araçlarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Literatürde kavram haritalarını değerlendirmek 
için tartışılan birçok yöntem olmasına rağmen, bazı yazarlar daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
duyulduğunu öne sürmektedir (Schaal ve diğerleri, 2010; Borrego ve diğerleri, 2009). 

Bir kavram haritasını değerlendirmenin birçok yolu vardır. Örneğin, kavram haritalarını bir 
uzman tarafından yapılan bir harita ile karşılaştırarak değerlendirmek mümkündür (Ruiz-
Primo, 2001); veya hiyerarşi seviyelerini, önermelerin ve dallanma noktalarının sayısını, 
kavramlarının sayısını, topolojik taksonomi puanını, literatürde bildirilen diğer birçok formları, 
farklı rubriklere göre değerleri hesaplayarak, kavram haritalarının yapısını analiz etmek veya 
analiz etmek (Novak, 2010; Kinchin ve Cabot 2010; Schaal ve diğerleri, 2010; Cañas ve ark. 
2017).  
Çalışmanın Problemi 

Bu çalışmanın problemini kimya öğretmen adaylarının kan(biyoloji), viskozite(kimya) 
ve akışkanlar(fizik) kavramları arasındaki disiplinlerarası ilişkiyi kurma düzeyleri kavram 
haritaları değerlendirilebilir mi? sorusu oluşturmaktadır.  

Yöntem 
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Çalışma Grubu; Çalışma 2018- 2019öğretim yılında bir devlet Üniversitesinde okuyan 
13 kimya öğretmen adayı ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının 3’ü erkek 10’ kız öğretmen 
adayıdır.  

 

Veri Toplama Aracı 
Veriler öğretmen adaylarının oluşturdukları kavram haritalarından elde edilmiştir. 

Öğretmen adaylarından kan, akışkanlar ve viskozite ana kavramlarını içeren kavram haritası 
çizmeleri istenmiştir.  Kavram haritaları araştırmacılar tarafından hazırlanan rubrikle 
değerlendirilmiştir. Kavram haritaları ile öğretmen adaylarının disiplinler arası öğrenme 
düzeyleri tespit edilirken, diğer taraftan kavram yanılgıları de tespit edilmiştir.  
Puanlayıcının Güvenirliği 

Öğretmen adaylarının yaptıkları kavram haritaları iki öğretim elemanı tarafından 
puanlanmıştır. Puanlar arasında Pearson Korelasyon katsayısı .95 olduğu ve p < .05 
görülmüştür. puanlayıcılar arasında anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuş olması 
puanlayıcıların güvenirliğini desteklemektedir. Bu sonuç puanlayıcılar arasında anlamlı ve 
yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuş olması puanlayıcıların güvenirliğini desteklemektedir.  
Araştırmanın Uygulanması 

Çalışma vücut kimyası dersinde gerçekleştirilmiştir. Bu dersin seçilme sebebi adından 
da anlaşılacağı gibi disiplinlerarası ilişki kurmayı gerektiren bir ders olmasıdır. Öğretmen 
adayları bu dersi almadan önce Kimya Öğretimi dersinde kavram haritası yapmayı 
öğrenmişlerdi. Araştırmacılardan biri bu dersi yürüten öğretim elemanıdır. Derste tüm konu ve 
kavramlar disiplinlerarası ilişkiler kurularak işlenmiştir. Kan, akışkanlar ve viskozite 
kavramları da disiplinlerarası ilişkileri nedeniyle seçilmiştir. Ders öğretim elemanı tarafından 
işlendikten sonra öğretmen adaylarından kavram haritaları çizmeleri istenmiştir. Kan ile ilgili 
kavram haritasında en genelde Viskozite(kimya) ve Akışkanlar(fizik) kavramları ile ilişki 
kurmaları beklenmiştir.   
Verilerin Analizi 

Veriler araştırmacıların Besterfield-Sacre ve ark. (2004) tarafından oluşturulan kavram 
haritası değerlendirme rubriğinden esinlenerek hazırlanan rubrik(tablo1) ile değerlendirilmiştir. 

Tablo 1: Kavram Haritası Değerlendirme Rubriği 

 3 puan 2 puan 1 puan 0 puan 
Kavram Bilgisi Konunun kavram ve 

ilkelerini anladığını 
gösterir ve kavram 
yanlışları yoktur 

Terminolojide bazı hatalar 
yapar veya kavramların 
yanlış anlaşıldığını 
gösterir 

Terminolojide birçok 
hata yapar ve birçok 
kavramın 
anlaşılmadığını 
gösterir. 

Konunun kavram 
ve ilkelerini 
anlamadığını 
gösterir. 

Kavramlar 
Arasındaki 
Bağlantıları 
Kurma 
(Önermeler) 

Kavramlar arası ilişkileri 
kuran oklar ve yönü 
doğrudur. Oklar 
üzerindeki ifadeler tam 
ve doğrudur 

Önemli kavramlar arası 
ilişkileri kuran  oklar ve 
yönleri doğrudur, ancak 
bazı yanlış bağlantılar  ve 
ifadeler vardır 

Bir çok yanlış 
bağlantı yapar 

Uygun bağlantılar 
kullanılamaz, 
ifadeler doğru 
tanımlanamaz 
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Disiplinler arası 
İlişki Kurabilme 

Uygun ve eksiksiz bir 
kavram haritası oluşturur; 
uygun bir hiyerarşideki 
kavramlar ve kelimeleri 
bütün bağlantılarla 
bağlayan; yorumlanması 
kolay bir kavram haritası 
oluşturur; disiplinlerarası 
kavramları kullanır 

Hemen hemen bütün 
kavramları uygun bir 
hiyerarşiye yerleştirir ve 
bazı kelimeleri uygun 
bağlantıyla bağlar; 
yorumlanması kolay bir 
kavram haritası oluşturur. 
Disiplinlerarası ilişkilere 
kısmen yer verir 

Sadece birkaç 
kavramı uygun bir 
hiyerarşiye yerleştirir 
veya sadece birkaç 
bağlantı kelimesi 
kullanır; 
yorumlanması zor bir 
kavram haritası 
hazırlar 

Kavram haritası 
olmayan bir ürün 
üretir 

Kavram 
Haritasının 
Görselliği 

Hiyerarşi ve dallanmaları 
ile güzel görünen ve 
kolay okunabilen kavram 
haritası 

Hiyerarşilere uyulmadan 
sadece dallanmalarla 
yapılan ve kolay 
okunabilen kavram 
haritası 

Hiyerarşi ve 
dallanmaların düzgün 
yapılmadığı kavram 
haritası 

Kavram haritası 
olmayan bir şema 

 

Bulgular 
Öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritalarından elde edilen bulgular aşağıda 

kavram haritası tablo ve grafikler olarak verilmiştir.  

Grafik 1: Öğretmen Adaylarının Yaptıkları Kavram Haritalarının Rubrik  Puanları 

 
 

Grafik 1’de görüldüğü gibi 2 öğretmen adayını yaptığı kavram haritaları rubriğin 4 
özelliğinden de tam puan(12 puan); 2 öğretmen adayı 11 puan; 1 öğretmen adayı 9 puan; 1 
öğretmen adayı 8 puan; 7 öğretmen adayı da daha düşük puanlar almıştır. Öğretmen adayları 
rubriğin disiplinlerarsı ilişkilendirme kısmında diğer kısımlara göre daha düşük puan aldıkları 
görülmektedir. Öğretmen adaylarını kavram haritaları incelendiğinde görülen en önemli 
eksikler şöyle sıralanabilir: 

1. Öğretmen adaylarının bir kısmı çok az sayıda kavram kullanmışlardır. Bu öğretmen 
adaylarının kavram haritası yerine merkezden çevreye oklarla kavramları 
yerleştirmişlerdir. Bu şemalar kavram haritası özelliğinde değildi.   

2. Oklar üzerinde önermelerin tamamlanamadığı ya da eksikler bırakıldığı görülmüştür. 
Bu da öğretmen adaylarının kavramlar arası ilişkiyi kuramamalarından kaynaklandığı 
görülmüştür.  
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3. Aynı kavramın birden fazla kullanıldığı, bunun da ilişki kurma zorluğundan 
kaynaklanmıştır. 

4. Kan(biyoloji), viskozite(kimya) ve akışkanlar(fizik) ilişkilerini kurmada zorluk 
yaşandığı görülmüştür. Genellikle ya biyoloji-fizik ya da biyoloji kimya ilişkisi kolay 
kurulurken üçlü entegrasyonda zorlandıkları tespit edilmiştir.   

5. Öğretmen adaylarının çoğu(7 kişi) hiyararşi oluşturmada yetersiz kalmışlardır. Bunun 
yerine düzensiz dallanmalarla hiyerarşik olmayan kavram haritaları oluşturmuşlardır.  

6. Çapraz ilişkiler çok sınırlı kalmıştır. En büyük eksiklik burada yaşanmıştır. Bu da 
kavramlar arası çoklu ilişki kurulamadığını göstermiştir.  

Öğretmen adaylarının kavram haritalarından tespit edilen kavram yanılgıları şunlardır: 
Alyuvar ve akyuvar kan bileşenleridir, Kanın hareketi tansiyondur, Kan eksikliği anemidir, 
Anemi demir eksikliğidir, Demir hemoglobinin temel proteinidir, Akyuvar demir içerir, 
Alyuvar kanın çekirdekli hücresidir, Tansiyon kanın aorta yaptığı basınçtır. Tespit edilen 
kavram yanılgılarının çoğu biyoloji alanında olduğu görülmüştür. 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Yaptıkları Kavrama Haritalarının Tamamlama ve 
Disiplinlerarası İlişki Kurma Düzeyine Göre Değerlendirme 

1. Tamamlanmış ve Disiplinlerarası İlişki Kurulmuş Kavrama Haritalarına 
Örnekler 
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2. Tamamlanmış Ancak Disiplinlerarası İlişkilerin Kurulamadığı Ya da Sınırlı 
Kurulduğu Kavrama Haritaları 

 
3. Tamamlanmamış Ve Disiplinlerarası İlişkilerin Kurulmadığı Kavrama 
Haritalarına Örnekler 



 
 

 259 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 
Yukarıda öğretmen adaylarının yaptıkları kavram haritaları tamamlanmış ve disiplinlerarsı 
ilişki kurulmuş, tamamlanmış ancak disiplinlerarası ilişki kurulmamış ve tamamlanmamış ve 
disiplinlerarası ilişki kurulmamış kavram haritalarına örnekler görülmektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan bu çalışmada kimya öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritalarından kan, 
viskozite ve akışkanlar arasındaki ilişki kurma düzeyleri, kavram yanılgıları ve bilgi düzeyleri 
tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının çizdikleri kavram haritalarında hiyerarşik ve çapraz 
ilişkileri kurmakta yetersiz kaldıkları görülmüştür. Genellikle merkezde bir kavram ve çevreye 
ışınsal olarak dağılan kavram haritaları yapmışlardır. Turns ve ark.(1998) kavramların, 
hiyerarşik seviyelerin ve çapraz bağların değerlendirilmesi, kavram haritalarında temsil edilen 
bilgilerin genişliği, derinliği ve bağlılığına karşılık geldiğini belirtilmişlerdir.   

Kavram haritaları aracılığıyla kimya öğretmen adaylarının metabilişsel bilgileri tespit 
edilmiştir. Zohar ve Barzilai, (2013) kavram haritaları ile Meta-bilişsel bilginin iki temel 
özelliği tespit edilebileceğini belirtmişlerdir. Kavram haritası ilk olarak, güçlü bir sözel bileşen 
taşır ve kelimelerle tanımlanabilir. İkincisi, deneyim tarafından desteklenmesi gereken bilgidir. 
Bu da öğrencilere meta-bilişsel becerileri kullanmayı ve yüksek düşünme seviyelerine ulaşma 
konusunda yardımcı olacağı anlamına gelir. Borrego ekibi ile (2009) kavram haritalarının 
disiplinlerarasılık değerlendirilmesinde değerli bir araç olabileceğini öne sürdüler. Kavram 
haritalarının disiplinlerarası anlayışı değerlendirmek ve bilimsel okuryazarlık seviyelerini 
analiz etmek için değerli bir araç olduğunu belirttiler. Sonuçlar, disiplinlerarasılığı 
değerlendirmek için kavram haritalamanın kullanımı konusunda daha fazla araştırma yapılması 
gerektiğini gösteriyor gibi görünmektedir.  

Borrego ve ekibi (2009), disiplinlerarasılığı değerlendirmek için kavram haritalamanın 
kullanılmasının zaman alıcı olduğunu ve uzmanlar arasında farklı görüşlere ve tartışmalara 
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neden olduğunu bildirmişlerdir. Borrego ve ekibi (2009), disiplinlerarasılığı değerlendirmek 
için kavram haritalamanın kullanılmasının zaman alıcı olduğunu ve uzmanlar arasında 
değerlendirmede farklılıklar olduğu, bununda tartışmalara neden olduğunu belirtmişlerdir. 
Bunun için kavram haritalarının daha pratik ve objektif değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu 
ortaya koymuşlardır.   

Borregos takımı (2009), üç farklı önlem içeren bir değerlendirme listesiyle kavram 
haritalarını araştırdı (Besterfield-Sacre, Gerchak, Lyons, Shuman ve Wolfe, 2004): anlaşılırlık 
(öğrencinin konuyu tanımlayabilme yeteneği, alan bilgisi düzeyi) ve bu bilginin genişliği ve 
derinliği), organizasyon (öğrencinin kavramları sistematik olarak düzenleme yeteneği, 
yerleştirme hiyerarşisi ve dalların bağlantıları / entegrasyonu) ve doğruluğu (sunulan 
malzemenin doğruluğu). 

Sonuç olarak; farklı disiplinlere ait bilgiler arasında disiplinlerarası ilişki kurulabilmesi için 
her disipline ait bilgi ve kavramlar işlenirken, diğer disiplinlerle bağ kurularak bilginin 
bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Şöyleki; biyolojide kan konusu detaylı işlenirken, akışkanlar 
ve viskosite ile ilişki kurulmalıdır. Fizikte akışkanlar konusu işlenirken kan ve kanın akışkan 
özelliği örnek olarak açıklanmalıdır. Kimyada viskozite konusu işlenirken kan ve akışkanlarla 
bütünleşme sağlanmalıdır. Bu ilişkinin kurulabilmesi için öğretmenlerin ve öğretim 
elemanlarının kendi konularına yakın disiplinleler de ilgilenmeleri gerekmektedir. 
Disiplinlerarsı ilişki kurmanın en kolay ve verimli yolu da kavram haritasıdır.  
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ÖZET 

 
Günümüzde öğretmenlerin çoğunun, öğrencilerin derse ilgisini çekmede sıkıntı yaşadıklarını 

belirtmektedir(NRC, 2012). Yine bu standartlar(NRC, 2012) öğretim materyalleri ile hem öğretmenin hem de 
öğrencinin desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışmalar öğretim materyallerinin hem öğrencilerin 
derse ilgilerini arttırmakta hem de öğretmenlerin pedagojik alan bilgisini desteklemekte kullanılabilecek araçlar 
olduğunu göstermiştir (Davis ve Krajcik, 2005). Ancak materyallerden istenen verimi alabilmek için ders 
planlarında doğru yerde ve birbirini destekler nitelikte olması gerekmektedir. Buradan yola çıkılarak bu çalışma 
planlanmıştır. Çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının öğretim materyallerini 5E ders planlarında uygun yerde 
ve birbirleriyle ilişkili bir şekilde kullanıp kullanamadıklarını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 
pedagojik formasyon alan 30 kimya öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler öğretmen adaylarının teknoloji 
kullanımı ve materyal tasarımı dersinde hazırladıkları ders planlarından elde edilmiştir. Öğretmen adayları ders 
planlarını 5E yöntemine göre hazırlamışlardır. Veriler nitel olarak içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının hazırladıkları planlarda yer alan öğretim materyallerinin her biri 
kendi içinde önemli ve güzel materyaller olduğu tespit edilmiştir. Ancak materyaller ders planının bütünlüğü 
içinde birbirlerinden kopuk ve birbirlerini desteklemediği görülmüştür. Ayrıca materyallerin öğretmenler 
tarafından sorgulama temelli hazırlansa da öğrencilere sunulmada buna uyulmadığı tespit edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: öğretim materyali, 5E ders planı, teknoloji kullanımı 

 
INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES 'SKILLS TO USE THE 

TEACHING MATERIALS IN COURSE PLANS 
ABSTRACT 
Today, most of the teachers stated that they had problems in attracting students' interest in the lesson (NRC, 

2012). Again, these standards (NRC, 2012) emphasize that both teacher and student should be supported with 
teaching materials. Studies have shown that teaching materials are tools that can be used both to increase students' 
interest in the lesson and to support teachers' pedagogical field knowledge (Davis and Krajcik, 2005). However, 
in order to get the desired efficiency from the materials, the lesson plans must be in the right place and support 
each other. This study was planned from this point of view. Purpose of the study is to determine whether teacher 
candidates can use teaching materials in 5E lesson plans in the appropriate place and in relation to each other. 
The study group consisted of 30 chemistry teacher candidates who received pedagogical formation. The data were 
obtained from the lesson plans prepared by teacher candidates in technology usage and material design course. 
Teacher candidates prepared their lesson plans according to 5E method. The data were evaluated qualitatively 
by content analysis. According to the results, it was determined that each of the teaching materials included in the 
plans prepared by the teacher candidates was important and good materials in itself. However, the materials were 
not in cohesion and did not support each other in the integrity of the lesson plan. In addition, it was found that 
although the materials were prepared by the teachers on the basis of inquiry, it was not obeyed to this rule in the 
presentation of the materials to the students. 
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Eğitim araştırmaları, öğretim materyallerinin bilinçli tasarlandığında öğretmeni ve 
öğrenciyi destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğretmenlik 
becerilerinin gelişmesini ve konuyu daha kolay açıklamalarını sağlar. Öğrencilerin de yeni 
bilgileri öğrenmelerini, bilimsel problemlere çözüm üretmelerini, bilimsel fikirler 
geliştirmelerini ve disiplinlerarası düşünmelerini teşvik etmektedir (Top ve Cohen, 1996; Davis 
ve Krajcik, 2005).  

NRC(2012), Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu (2012) ve Alman standartları (2013) 
öğretmenlerin çoğunun öğrencilerin derse ilgisini çekmede sıkıntı yaşadıkları bildirilmektedir. 
Bu standartlar öğrencilerin öğretim materyalleri ile desteklenmesi gerektiğini belirtmektedir 
(Bismack ve ark. 2014; Kulgemeyer ve Schecker, 2013). Davis ve ark. 2000; McNeill ve 
Krajcik, 2004) öğretim materyallerinin öğretmenlerin pedagojik alan bilgisini de desteklediğini 
bildirmişlerdir. Bu nedenle öğretimin merkezinde olan öğretmenlerin öğretim materyalleri ile 
desteklenmesi gerekmektedir (Delen ve Krajcik, 2016; Erduran ve ark. 2004; Driver, 2000; Ball 
ve ark.2008). Bilimsel ilkeler arasındaki bağlantıları kurmalarına, öğretimsel gösterimler 
hazırlamalarına, ve belirli bir bilim içeriği alanında veya belirli bir ders için tipik öğrenci 
fikirlerini ortaya çıkarmada öğretmenlerin gelişimini destekler (Davis ve Krajcik, 2004). 
Öğretim materyallerinin sınıfta verimli kullanılmasında; öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme 
stillerini tanıması, öğretmenlerin öğretim materyallerini anlamaları, öğretmenlerin öğrenme 
materyallerini benimsemesi, sınıf ortamı, ve dış faktörler(örneğin, politika, topluluk, 
ebeveynler) etkilidir (Ball and Cohen,1996). Davis ve Krajcik (2004) bunlara ilave olarak a. 
Öğrencilerin aktivitelere tepkilerinin, b. Öğretmenlerin konu hakkındaki bilgilerinin, c. 
Üniteler arasındaki uyumun, d. Öğretmenlerin pedagojik becerilerinin de etkili olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Eğitimin en zor kısmı çocukların ilgisini çekmektir (Duschl, 2008). Fen eğitimine ilgi 
çekebilmek için öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılımları desteklenerek bilim okuryazarı 
olmaları gerekmektedir (NRC, 2012). Öğrencilerine bilimsel sorgulamalarını sağlayacak 
materyallerin tasarlanmasında öğretmenlere rehberlik yapılmalıdır (Stein ve Kaufman, 2010). 
Sınıf öğretmenleri dil, fen, sosyal bilgiler matematik gibi farklı dersleri, fen bilgisi öğretmenleri 
fizik, kimya, biyoloji yer bilimi ve astronomi gibi farklı disiplinlere ait bilgileri vermek 
zorundadırlar. Ancak öğretmenler bu alanların tümüne hakim olamayabilirler (Abell, 2007). 
Çünkü pedagojik alan bilgileri yeterli olmayabilir (Shulman, 1987). Tecrübeli öğretmenler fen 
öğretiminde bilimsel sorular sorma; tahminde bulunma, veri toplama, veri kaydetme, analiz 
etme,  kanıta dayalı açıklama yapma, yorumlama yapma gibi bilimsel araçları 
kullanmaktadırlar (NRC, 2012). Bu uygulamaları sınıfta yapmak oldukça zordur (Herrenkohl 
ve ark. 2011). Bu zorluklar; öğrencileri fen uygulamalarına dahil etme, öğretmenlerin 
disiplinlerarası ilişkiyi kuracak stratejileri geliştirmede gerekli bilgiye sahip olamamalarıdır 
(Appleton, 2002). Burada öğretmenlere destek sağlamak için eğitim materyallerinin 
geliştirilmesi önerilmektedir (Beyer ve Davis, 2009a). Eğitim materyalleri öğretmenlerin sınıfta 
yaptıkları öğretim ortamına destek olmaktadır (Ball ve Cohen, 1996). Öğretmenler kendi ders 
planlarını yaparken geliştirilmiş materyallerden( kavram haritaları, hikayeler, kavram 
yanılgıları gibi) destek alabilirler (Beyer ve Davis, 2009b). 

Materyaller öğretmenin öğrenmesine ve bilgisine katkı sağlamalı, teori ile pratiği 
birleştirmeye yardım etmeli ve özel öğrenme alanının farklı yönlerini desteklemelidir. 
Öğretmenlerin fen bilgisi ve öğretimi hakkında çok geniş yelpazede materyal havuzuna sahip 
olmalıdır. Bu geniş yelpazedeki materyaller öğretmenlerin sınıfta esnek davranmasını ve 
öğrencilerin kavramsal gelişimini kolaylaştıracaktır (Davis ve Krajcik, 2005). Öğretmenler tüm 
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öğrencilere anlamlı bilgiyi öğretmeden sorumludurlar. Materyaller konu içeriğinin 
öğrenilmesinden çok bilginin sorgulanmasına ve disiplinlerarası ilişkilendirmeyi 
kolaylaştırmalıdır (Krajcik ve ark. 2014).  

Sınıf içi uygulamalarının hayata geçirilmesine destek olan öğretim materyallerinin 
tasarlanıp uygulamaya koyulması uzun zamandır hedeflenmiş ve yeni bir reform aracı olarak 
öne sürülmüştür (Remillard, 2000). Daha önceki program çalışmalarında öğretmene destek 
veren materyaller ihmal edilmiştir. Eğitim materyalleri ders kitapları, test kitapları şeklindeydi 
(Remillard ve ark. 2014). Materyaller hem öğretmen hem de öğrenci için önemlidir (Brown, 
2003). Bir çok çalışma eğitim materyallerinin öğrencilerin akademik başarılarına, derse karşı 
tutum ve motivasyonlarını arttırdığını belirtmiştir (Häussler ve Hoffmann, 2002). İyi 
tasarlanmış Müfredat malzemeleri, problem çözme becerisi gibi 21. yy  becerilerin 
geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır (Gaydos ve Squire, 2012). Öğretim materyalleri  
öğretmenlerin fen içerik bilgisini ve pedagojik içerik bilgisini (McNeill ve ark. 2017), konu 
içerik bilgisini anlaşılır bir biçime dönüştürmede fene özgü öğretim stratejileri bilgisi ve fen 
hakkında öğrenci düşüncelerini anlamada yardımcı olmaktadır (Schneider ve Krajcik, 2002). 
Ayrıca, müfredat malzemeleri öğretmenlerin öğretim uygulamalarını da şekillendirebilir. 
Öğretmenlerin öğrencinin öğrenmesini desteklemek için kullandıkları pedagojik yaklaşımlar 
olarak tanımlanmıştır (Hayes ve Trexler, 2015). Sonuç olarak öğretmenlerin öğrencinin 
öğrenmesini desteklemek için kullandıkları pedagojik yaklaşımlar olarak tanımlanmaktadır. 

Öğretim materyalleri, öğretmenlerin fen öğretimi ve öğrenimi, bilimin doğası veya 
bilim bilimi olarak kendileri hakkındaki inançları üzerinde etkili ve özyeterliklerini 
geliştirmektedir (Wyner ve DeSalle, 2010). Öğretmenin öz yeterliliği, öğretmenlerin verilen 
eğitim hedeflerine ulaşmak için gereken faaliyetleri planlama, organize etme ve yürütme 
yeteneklerine olan inançları olarak tanımlanmaktadır(Skaalvik ve Skaalvik, 2010). 
Öğretmenlerin pedagojik alan bilgisinde değişiklikler öğretim uygulamalarını potansiyel olarak 
etkilemekte ve öğrenci sonuçları üzerinde olumlu bir etkisi olmaktadır(Guskey, 2002). 

  
Şekil 1: Öğretim Materyallerinin Öğretmen ve Öğrenci Çıktıları (Belland  ve ark. 2013). 
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Şekil 1’de görüldüğü gibi materyallerin öğrencileri desteklediği 3 temel alan olarak 
bilişsel, uyum ve motivasyonel destek olarak belirtilmiştir. Bilişsel destek olarak kavramlar ve 
kavramlar arası ilişkilerin kurulmasında yardımcı olan materyallerdir. Bunlara kavram haritası 
örnektir. Uyumsal destek olarak farklı öğrencilerin, bu farklı yeteneklerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için özel yardımlar sağlayan materyallerdir. Motivasyonal destek olarak 
öğrencilerin, içsel algılarını artırarak öğrenmeye ilgilerini ve katılımını arttıran materyallerdir 
(Belland, Kim ve Hannafin, 2013). 

Araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının öğretim materyallerini ders planlarında 
uygun yerde ve birbirleriyle ilişkili bir şekilde kullanıp kullanamadıklarını tespit etmektir. 

Yöntem 
Çalışma eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Eylem araştırması eğitimcilerin 

uygulamalarını iyileştirmek ve onları bilgilendirmek için sistemli ve sürekli olarak yürütülen 
araştırmadır (Calhoun, 2002). 

Çalışma Grubu; Araştırmanın çalışma grubunu pedagojik formasyon alan 30 kimya 
öğretmen adayı oluşturmuştur.  

Veri Toplama Araçları 
Veriler öğretmen adaylarının teknoloji kullanımı ve materyal tasarımı dersinde 

hazırladıkları ders planlarından elde edilmiştir. 
Araştırmanın Uygulanması 

Çalışma pedagojik formasyon programına devam eden kimya öğretmen adaylarının 
katıldığı öğretim teknolojileri ve materyal gelişimi dersinde gerçekleştirilmiştir. Bu ders 
kapsamında 7 hafta süreyle öğretmen adaylarına öğretim teknolojileri ve materyalleri 
açıklanmıştır. Daha sonra öğretmen adayları ile örnek materyaller geliştirilmiştir. Dersin ikinci 
7 haftalık bölümünde öğretmen adaylarından 5E’ye göre ders planı ve bu planda öğretim 
materyallerini hazırlamaları ve bu planlarını sınıfta sunmaları istenmiştir.   

Verilerin Değerlendirilmesi 
Öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planları ve materyaller araştırmacı tarafından 

nitel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Analizin güvenirliği için 1 öğretim elemanı ve 2 
öğretmen tarafından materyaller değerlendirilmiş ve korelasyon  .87 olarak bulunmuştur. Ders 
planları ve materyaller araştırmacı olan öğretim elemanı tarafından değerlendirilmiştir. 
1. Öğretmen Adaylarının Farklı Öğretim Alanlarında Materyaller Geliştirme Düzeyleri 
Öğretmen adaylarının farklı öğretim materyallerini geliştirme düzeyi için ders planında 
hazırlanan materyaller değerlendirmede kodlar oluşturulmuş, kodların içeriği açıklanmış ve 
kanıt olarak örnek cümlelere yer verilmiştir.  
2. Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Öğretim Materyallerinin Öğrencileri 
Destekledikleri Alanlar 
Öğretim materyallerinin öğrencileri desteklediği alanların analizi için de kod, tema ve 
kanıt(örnek cümleler) incelenmiştir. 
3. Öğretmen Adaylarının Ders Planlarında Kullandıkları Öğretim Materyallerinin 
Değerlendirilmesi 
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Öğretmen adaylarının ders planlarında kullandıkları materyallerin yerinin ve içeriğin 
uygunluğu nitel olarak analiz edilmiştir.  

 
Bulgular 

Öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planındaki öğretim materyallerinin nitel 
analizleri aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. 

Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Farklı Öğretim Alanlarında Materyaller Geliştirme 
Düzeyleri 

Çıktılar Açıklamalar Kanıtlar 
 
Öğretmenlerin 
Fen, Fen Eğitimi 
ve /veya NOS 
Hakkındaki 
İnançları 

 
Öğretim 
materyallerinde 
bilimin doğasına 
vurgu  

Öğretmenlerin ders planlarında bilimin doğası ile ilgili materyale  
çok az yer verdiği görülmüştür.  
Öğretmen adayları bilimin doğası materyallerini ders planlarında 
kullanmakta çekingen davranmışlardır.  
Birkaç öğretmen, bilimin doğasına açıkça atıfta bulunmuştur.  
 

Bilimsel Süreç 
Becerileri 

Materyallerde 
Bilimsel Süreç 
Becerilerine Yer 
Verilmesi   

Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak olası sonuçlar 
hakkında fikir öne sürer. 
Deneyleri hazırlarken bilimsel süreç beceri kazanımlarına yer 
vermişlerdir.  
 

Tutum ve 
değerler 

Tutum ve değerlerin 
Bilimdeki Yerine 
Vurgu ve 
kazanımlarla 
ilişkilendirme 

Görevleri isteyerek gönüllü olarak yapar. 
Sorumluluklarını yerine getirmeye gayret eder. 
Proje, deney çalışmaları gibi işbirlikli çalışmalarda bunlara dikkat 
edilmiştir. 
 

Öğretmenlerin 
öz yeterlik 
inançları 

Öğretmenlerin belirli 
eğitim hedeflerine 
ulaşmak için gereken 
faaliyetleri planlama, 
organize etme ve 
yürütme yetkinliğine 
olan inançları 

Öğretmen adayları daha önce ders materyali hazırlama ile ilgili 
deneyim yaşamadıkları için, ders girişinde özyeterliklerinin düşük 
olduğu ancak ilerleyen zamanda ve ders sonunda özyeterliklerinin 
yükseldiği görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının içerik bilgisinde özyeterliklerinin daha 
yüksek, sorgulama temelli materyal hazırlamada ve proje 
tasarlamada özyeterliklerinin  daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Öğretmenlerin 
bilim içeriği 
bilgisi (CK) ve / 
veya pedagojik 
içerik bilgisi 
(PCK) 

CK: Öğretmenlerin 
öğretim 
programlarında yer 
alan bilim içeriğini 
anlama konusundaki 
kazanımları 

Öğretmenlerin Büyük bir kısmının hazırladıkları konularla ilgili 
içerik bilgisinin yeterli olduğu görülmüştür. Yine ders sonrası 
öğretmen adaylarının kendi dersleri ile ilgili özdeğerlendirmeleri, 
sınıf arkadaşlarının ve öğretim elemanının eleştirileri ve 
önerilerine göre pedagojik alan bilgilerinde gelişmeler 
görülmüştür.  

 PCK: Öğretmenlerin 
alan  bilgilerini  
öğrencilere anlaşılır 
bir şekilde nasıl 
aktarabilecekleri ile 
ilgili bilgileri 

Öğretmen adaylarının içerik bilgilerinin yeterli olmasına rağmen 
bunu sınıf ortamında pedagojik bilgileriyle birleştirmelerinde 
eksiklikler gözlenmiştir.  

Öğretmenlerin 
öğretim 
uygulamaları 

Öğretmenlerin uygun 
öğretim stratejilerini 
kullanmak, sınıf 
ortamını verimli 
yönetmek için  
müfredat 
materyallerini 

Sorgulama temelli materyal hazırlamaları ve sunmalarında 
eksikliler tespit edilmiştir. Sorgulama temelli eğitimi 
öğretmenlerin azımsanamayacak bir kısmı soru sorarak sorgulama 
temelli eğitim yaptıklarını düşünmektedirler. Sorgulama için 
materyaller geliştirmede yetersiz kalmışlardır.   Yine teknolojik 
materyal tasarlamada eksikler tespit edilmiştir.  
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oluşturulup 
uygulanması 

Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı da başka kaynaklardan 
yararlandıkları materyalleri derslerine uyumlu hale getirmede 
sorunlar görülmüştür.  

 Öğretmenlerin Hazır 
kaynak ve etkinlikleri 
Kullanma (EBA, 
dergi ve Online 
materyaller) 

EBA sıklıkla kullanılmakta yine MORPA kampüs, Vitamin gibi 
kaynaklar, özellikle video, animasyonlar sıklıkla kullanılmaktadır. 

Öğretmenlerin  
Öğretimi 
Değerlendirmesi 

Öğrencilerin ön 
bilgilerini, eğitim 
sürecini, öğretim sonu 
değerlendirme ve 
ürünü değerlendirme 
yöntem ve 
materyallerini 
kullanma 

Değerlendirme materyalleri genellikle açık uçlu soru, çoktan 
seçmeli sorulardan oluşan geleneksel değerlendirme araçlarını 
kullanmışlardır. Bazı öğretmen adayları kavram haritası, bulmaca 
ve dallanmış ağaç tekniklerini kullanmışlardır. Yine az sayıda 
öğretmen adayı da Web 2.0 değerlendirme araçlarını da 
kullanmışlardır.  

 

Tablo 1’de Öğretme adaylarının 5E ders planları çerçevesinde hazırladıkları materyaller 
öğretmenlerin fen, fen eğitimi ve NOS hakkındaki inançları, bilimsel süreç becerileri, tutum ve 
değerler, öğretmenlerin öz yeterlik inançları, öğretmenlerin bilim içeriği bilgisi (CK) ve / veya 
pedagojik içerik bilgisi (PCK), öğretmenlerin öğretim uygulamaları, öğretmenlerin  öğretimi 
değerlendirmesi alt boyutlarında içerik analizi  yapılmıştır. Bu alt boyutlardan bilimin doğasına, 
öğretmenlerin özyeterlik inançları ve tutum ve değerler ile ilgili materyallerin sınırlı olduğu 
tespit edilmiştir. Yine bilimsel süreç becerileri geliştirecek materyaller yeterli olmamıştır. 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Öğretim Materyallerinin Öğrencileri 
Destekledikleri Alanlar  

Kod Tema Örnek 
Bilişsel Destekler Temel fikirleri vurgulayarak 

öğrencilere yardımcı olmayı amaçlayan 
destekler 
Kavramlar arası ilişkiler için destek 
sağlar 
Bildiklerini değerlendirmek için 
fırsatlar verir 

Kavram haritaları / ana hatları 
- Çalışılan örnekler 
- İpuçları 
- Yansıma ister 
- Otomatik geri bildirim 

Uyumsal  Destekler Farklı düzeydeki öğrencileri destekleme Farklı düzeydeki öğrenciler için farklı 
etkinlikler ve görevler 

Prosedüral Destek 
 
1.Organize Edilmiş bilgi 

Müfredat materyallerini etkin bir 
şekilde uygulamak için gereken zaman 
ve kaynaklar hakkında bilgi 

- Malzeme ve ekipman listesi 
- Güvenlik kuralları 
- Ön  hazırlık 

 
2.Öğretim Stratejileri 

Öğrencilerin öğrenmesini desteklemek 
için önerilen pedagojik yaklaşımların 
belirlenmesi 

Yapılandırmacı felsefeye  dayalı 
Sorgulama temelli materyalleri 
geliştirme ve kullanma 

3.Konu ile İlgili 
Başkalarının yaptıkları 
Kaynaklara Erişim 

Diğer öğretmenlerin müfredat 
materyallerini kendi sınıf durumlarına 
nasıl adapte ettiklerini gösteren örnekler  
 

EBA Materyallerini kullanma 
Web sayfalarından uygun ders 
planlarını indirme ve adapte etme 
Online Çalışma Sayfalarını kullanma 

Eğitimsel Destek 
1. Unitenin Amaçları ve 
Kazanımlar 

 

Ünite hakkında bilgi verme 
Ön ünitelerle ve daha sonraki ünitelerle 
bağlantıları kurma 
 
 

Kavram haritaları ile üniteleri ve 
kavramları ilişkilendirme 
Ön bilgi sorgulama 
materyalleri(Kavram karikatürü, açık 
uçlu soru ve haberler) 
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2.Standartlara Uyum  MEB kazanımları 
Yeni Nesil Fen Standartları 

Ulusal ve Uluslararası fen standartlarına 
dikkat etme 
Disiplinler arası uygulamalar 
Stem ve tasarım temelli eğitim 
uygulamaları 
Proje temelli eğitim uygulamaları 

3.  Öğrencilerin Düşünme 
Yapılarının Tespiti 

Öğrencilerin düşünme ve (alternatif ve 
kavram yanılgılarını ) tespiti öğretmene 
ilerlemede yardımcı olur 
 

Teşhis edici sorular 
Kavram karikatürü 
Kavram yanılgılarını düzeltme metni 
Kavram haritası 

Beceri Desteği 1.Yaşam Becerileri  
              Analitik düşünme 
 Karar verme 
 Yaratıcı düşünme 
 Girişimcilik 
  İletişim 
 Takım çalışması 
2.Mühendislik ve Tasarım Becerileri 
3.Bilimsel Süreç becerileri 

İşbirlikli Öğrenme  
Deneyler 
Proje 
STEM çalışmaları 
Mühendislik uygulamaları 
 

 

Tablo 2’de öğretmen adaylarının hazırladıkları öğretim materyallerinin öğrencileri 
destekledikleri alanlar görülmektedir. Bu alanlar bilişsel destekler, uyumsal destekler, 
prosedüral destek, eğitimsel destek ve beceri desteği olarak sınıflandırılmıştır.  

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Ders Planlarında Kullandıkları Öğretim Materyallerinin 
Değerlendirilmesi 

 Ders Planı 1 
(Kimyasal Tepkimelerde 
Enerji) 

Ders Planı 2 
(Tepkime (Reaksiyon) 
Hızı) 

Ders Planı 3  
(Asitler, Bazlar ve 
Tuzlar) 

Ders Planı 4 
(Maddenin Halleri) 

Giriş Konu ile ilgili şiir ile dikkat 
çekilmiş. Sonra  açık uçlu 
sorular sorulmuş. Ancak 
sorular ders planında 
işlenen kazanımların 
sadece bir kısmını 
kapsamaktadır.  

Vygotsky Buluş 
Materyali ile hızın 
tanımını araç hızından 
yola çıkarak tepkime 
hızına dikkat çekilmiş. 

Açık uçlu sorularla 
dikkat çekilmeye 
çalışılmış. Ancak 
sorular kazanımların 
tamamını kapsamıyor.   

Buluş hikayesi 
okunarak, hikaye 
içerisinde geçen 
kavramlar hakkında 
dikkat çekici, 
düşündürmeye yönelik 
sorular sorulmuş. 

Keşfetme Keşfetmede kapalı uçlu 
deney kullanılmış. Ancak 
yine kazanımların bir 
kısmını içermektedir. 

Oyun ve deney videoları 
kullanılmış.  

Brunner Flash Kartları 
dağıtılıp, öğrencilerin 
kartlara bakarak asit, baz 
ve tuz tanımı yapmaları 
ve belli başlı tepkime 
özelliklerini 
keşfetmeleri beklenmiş.  
Açıklama için daha 
uygun bir materyal 

Model ve Simulasyon 
ile keşfetme sağlanmış 

Açıklama Açıklamada da deney 
kullanılmış. Burada 
açıklama materyalleri 
kullanılmalıydı. 

Süreç Aşamalı Resim 
ile konu açıklanmış. 
Görsel Okur Yazarlık İle 
Bilimsel Sürecin 
Yorumlanması için 
materyal hazırlanmış  

Kavram yanılgıları 
tespit edilip, kavram 
yanılgısını düzeltme 
metni ile kavram 
yanılgısı giderilmek 
istenmiş. Güzel bir 
materyal olmasına 
rağmen bu materyalden 
önce konuyu açıklayan 
materyal 
kullanılmalıydı. 

Ppt Sunum yapılmış 

Derinleştirme Animasyon kullanılmış. Bu 
materyal açıklamada 

Kavram Karikatürleri İle 
kavram yanılgıları tespit 

Gösteri deneyi yapılmış. 
Derinleştirmede açık 

‘Erime sırasında kütle 
değişir’ yanılgısını 
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kullanılabilirdi. Konu 
teknoloji ile çok kolay 
ilişkilendirilebilir olmasına 
rağmen böyle bir 
materyal(Proje, Stem 
projesi) kullanılmamış 

edilmiş, Kavram 
yanılgısını düzeltme 
metni ile yanılgılar 
düzeltilmeye çalışılmış. 
Bu materyaller daha çok 
açıklamada 
kullanılabilir. Burada 
Proje ya da günlük 
hayattan örnekler 
verilebilirdi 

uçlu deneyler 
kullanılması daha iyi 
olur. 

gidermek için  
argümantasyon ve deney 
yapılmış. Arkasından 
Kavram yanılgısını 
düzeltme metni 
hazırlanmış ve 
uygulanmış. 

Değerlendirme Kavram haritası verilip 
metin oluşturmaları 
istenmiş. Güzel bir 
değerlendirme materyali 
olmuş. Ayrıca çok farklı 
sorular ve metin içinde 
boşluk doldurma materyali 
yapılmış 

Kavram haritası ile konu 
değerlendirilmiş. 
Koah uygulaması ile 
küçük bir sınav yapılmış.  
WEB 2.0 araçlarını 
kullanmış olmaları 
güzeldi. 

Dallanmış ağaç, 
Yapılandırılmış grid ve 
Tabu oyunu kullanılmış. 
Alternatif 
değerlendirme 
materyallerine yer 
verilmiş.  

Bulmaca ile konunun 
kavramları 
değerlendirilmiş 

 

Yukarıda öğretmen adaylarının yaptıkları ders planları ve bu planda kullandıkları 
materyaller incelenmiştir. Genel olarak tüm ders planlarında öğretmen adayları farklı öğretim 
materyallerini kullanmaya çalışmışlardır. Yeni öğrendikleri materyalleri ders planlarında yer 
vermede istekli ve cesur davranmışlardır. Ancak öğretmen adaylarının büyük bir kısmı 
materyallerin dersin hangi aşamasında kullanmaları gerektiği konusunda sorunlar 
yaşamışlardır. Öğretmen adaylarının bu sorunları şöyle özetlenebilir: 

Giriş aşamasında merak uyandırmak ve ön bilgi tespiti için soru cevap tekniğini tercih 
etmişlerdir. Problem senaryosu, haber, gösteri deneyi, kavram karikatürlerini tercih 
etmemişlerdir. Yine sorular öğrencilerin farklı cevaplar vermesine uygun hazırlanmamıştır. Bu 
aşamada bilim tarihine de yer verilmesi uygun olan bir aşamadır. Ancak sadece 2 ders planında 
bilim tarihine yer verilmiştir. Giriş aşaması ile keşfetme aşaması birbiri ile örtüşmesi 
gerekirken, öğretmen adayları bunu yapmada yetersiz kalmışlardır. Şöyleki girişte yapılan 
etkinlikle keşfetme başlamalıdır. Ancak aralarında kopukluklar oluşmuştur.   

Keşfetme aşaması ile açıklama aşaması genellikle bir birine karışmış durumdadır. 
Keşfetmede hazırlanan deneyler sorgulamaya uygun hazırlanmamıştır. Yine bu aşamada 
bilimin doğasına, bilimsel süreç becerilerine atıflarda bulunabilirdi. Ancak bir iki öğretmen 
adayı haricinde bu konudan bahsedilmemiştir. Bilimsel süreç becerilerinin geliştirileceği en 
önemli yer keşfetme aşamasıdır. Planlarda yer verilmesine rağmen sınıfta konu işlenirken bu 
süreçlere yer verilmemiştir. Açıklama en az sorun yaşanan aşama olmuştur. Birkaç öğretmen 
adayı bu aşamada uygun materyal kullanmamıştır.  

Derinleşme aşamasında proje, disiplinlerarası yaklaşım, teknoloji ile bağlantı kurmada 
birçok öğretmen adayı sorunlar yaşamıştır. Bu aşamada daha çok kavram yanılgıları 
giderilmeye çalışılmış. Yine bu aşamada kapalı uçlu deneylere yer verilmiş. Halbuki bu aşama 
açık uçlu deneylerle projeye doğru gidilen basamak olmalıydı. 

Değerlendirme aşaması da öğretmen adaylarının en az sorun yaşadığı aşama olmuştur. 
Öğretmenlerin büyük bir kısmı Web 2.0 araçları dahil olmak üzere tamamlayıcı ve teknolojik 
ölçme araçları kullanmakta istekli davranmışlardır. Değerlendirmede en büyük sorun analiz, 
sentez, uygulama ve değerlendirme sorularına çok az yer verilmesidir. Yine disiplinlerarası 
ilişki kurmaya yönelik sorular hazırlamada yetersizlikler görülmüştür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
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Yapılan çalışmada kimya öğretmen adaylarının 5E ders planında sorgulamaya dayalı 

materyalleri tasarlama ve doğru sırada kullanma özellikleri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 
öğretmen adaylarının sorgulama temelli materyal tasarlamaları ders boyunca gelişme 
göstermiştir. Ancak öğretmen adayları materyalleri sorgulama temelli hazırlamada zorluklar 
yaşamışlardır. Yine 5E planında materyalleri uygun yerlerde kullanmada yetersizlikler 
görülmüştür. Bu yetersizlikler şöyle özetlenebilir; 1. Giriş materyalleri daha çok soru cevap 
şeklinde merak uyandırılmaya çalışılmıştır. Ön bilgi tespit materyalleri eksik kalmıştır. 2. 
Keşfetmede kullanılan deney ve simülasyonlar daha çok kapalı uçlu olup sorgulamadan uzak 
tasarlanmıştır. 3. Derinleşme en çok zorlanılan alan olmuştur. Teknoloji, günlük yaşam 
bağlantısı ve proje oluşturmada zorluklar yaşanmıştır. 4. Değerlendirme materyallerinde çok az 
öğretmen adayı alternatif ve teknolojik değerlendirme materyali kullanmış, çoğunluk çoktan 
seçmeli soruları tercih etmiştir. Bu sonuçlar öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan 
bilgilerini materyal geliştirmede kullanma zorluğu yaşadıklarını göstermiştir.  Öğretmen 
adayları öğretim materyallerini kendilerinin dersi kolay işlemesini sağlayacak araçlar olarak 
görme yerine öğrenci için yapılan araçlar olarak görmüşlerdir. Halbuki çalışmalar öğretim 
materyalleri öğretmenlerin pedagojik alan bilgisini ve öğretim uygulamalarını desteklemek için 
kullanılabileceğini belirtmiştir (Schneider ve Krajcik, 2002). Aynı zamanda öğretim 
materyalleri öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde de olumlu etkileri olmaktadır(Bismack ve ark, 
2014). Materyal kullanım düzeyi ile öğrencilerin öğrenme sonuçları arasında olumlu bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (Bismack ve ark. 2014; Davis ve ark. 2000; McNeill ve Krajcik, 2004). 

Öğretim materyallerinin birbiriyle ilişkili fikirler arasında bağlantılar kurabileceğini ve 
böylece öğrencilerin daha derin ve daha geniş bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olduğunu  
yani disiplinlerarası ilişkilendirmeyi kolaylaştıracağını belirtmişlerdir (Fortus ve Krajcik, 
2012). Öğretmenler tüm öğrencilerin anlamlı öğrenmesinden sorumludur. Ancak öğrencilerin 
öğrenme düzeyleri farklılık gösterebilir. Bu farklılıkları gidermede öğretmenin hazırlayacağı 
ve öğrencilerine sunacağı uyumsal materyaller önemlidir (Krajcik ve ark. 2014). 

Sınıfta öğretmenlerin en çok zorlandıkları konulardan biri derse ilgi çekmektir. Literatür 
bu zorluğu gidermeye çare olarak öğretim materyallerini görmektedir (Duschl, 2008). Bu 
konuda yapılan çalışmada da birçok öğretmen bu görüşü paylaşırken, bir grup öğretmen adayı 
sınıfta materyallerin kullanımı sırasında kargaşa olacağından kaygılanmaktadır.  

Öğretim materyalleri öğretmenlerin pedagojik tasarım kapasitesinin geliştirilmesine 
yardımcı olmak (Brown, 2009)ve öğretmenlerin etkili planlama ve uygulamalarını desteklemek 
(Stein ve Kaufman,2010) için tasarlanmaktadır. Bu eğitici özellikler öğretmenleri teori ve 
pratik arasında bağlantı kurmaya ve gelecekteki öğrenmeleri için hazırlamaya yönlendirmelidir 
(Bransford ve Schwartz, 1999; Randi ve Corno, 2007). Materyallerin öğretmenlerin müfredatı 
etkili kullanma kapasitelerine katkıda bulunmaları beklenmektedir (Brown, 2009; Drake ve 
Sherin, 2006). 

Sonuç olarak materyaller, içerik açısından doğru, eksiksiz, tutarlı, pedagoji açısından 
etkili olmalı ve içerik iyi bir şekilde sunulmalıdır. Materyal format ve içerik açısından da özenli 
hazırlanması gerektiği belirtilmiştir (Hubisz, 2003).  
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ÖZET 

Problem çözme, fen eğitimi araştırmalarında en önemli konulardan biri olmuştur. Ancak araştırmaların  
çoğu disiplin temelli problem çözme çalışmalarıdır.  Literatürde disiplinler arası problem çözme çalışmaları çok 
sınırlı kalmıştır. Halbuki geçek yaşamda tek disiplinli problemler yerine disiplinler arası problemler ile 
karşılaşılmaktadır. Disiplinler arası problem, çoklu düşünceleri ifade etmek ve tanımlamak için yapılandırılmamış 
problemlerden oluşmaktadır(Barrows 2002). Disiplinler arası problem çözme sürece tüm disiplinlerin dengeli 
katkıları teşvik etmekte ve monodisipliner fikirlerin bütünleşmesini motive etmektedir. Bu çalışmanın amacı; 
öğretmen adaylarının disiplinler arası problemleri çözme becerilerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma 
grubunu 14 kimya öğretmen adayları oluşturmuştur. Çalışmada öğretmen adaylarından Disiplinler arası bir 
problem olan ‘okyonusların PH’sının değişmesi deniz canlılarını nasıl etkiler’? Problemine çözüm üretmeleri 
istenmiştir.  Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 13 açık uçlu sorudan oluşan bir test 
kullanılmıştır. Çalışmanın uygulamasının birinci aramasında öğretmen adaylarına disiplinler arası bir problem 
verilmiş ve bu problemi çözmeleri istenmiştir. İkinci aşamasında bu problem ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan 
bir test verilmiş ve cevaplamaları beklenmiştir. Öğretmen adayları testi cevaplarken her türlü kaynaktan(internet, 
kitap gibi) yararlanmaları sağlanmıştır. Veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi ile 
değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının testteki sorulara verdikleri cevaplar disiplinler arası, kısmen disiplinler 
arası ve disiplinler arası olmayan cevap diye sınıflandırılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının 
disiplinler arası problemlere farklı disiplinleri bütünleştirerek çözüm bulmada zorlandıkları görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası eğitim, Problem çözme, Disiplinlerarası problem çözme 

 
INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES’ INTER-

DISCIPLINARY PROBLEM SOLVING SKILLS 
ABSTRACT 

Problem solving has been one of the most important issues in science education researches. However, 
most of the researches are discipline based problem solving studies. Interdisciplinary problem solving studies in 
the literature have been very limited. However, in real life, interdisciplinary problems are encountered instead of 
single disciplinary problems. The interdisciplinary problem consists of unstructured problems to express and 
define multiple ideas (Barrows 2002). Interdisciplinary problem-solving process encourages the balanced 
contribution of all disciplines to the and motivates the integration of mono-disciplinary ideas. The aim of this 
course is to examine the teacher candidates' interdisciplinary problem solving skills. The study group was 
composed of 14 chemistry teacher candidates. In the study, chemistry teacher candidates were asked to produce 
a solution to the question which is an interdisciplinary problem “How does the change in the pH of the oceans 
affect sea creatures?” As a data collection tool, a test consisting of 13 open-ended questions prepared by the 
researchers was used. In the first stage of the application of the study, teacher candidates were given an 
interdisciplinary problem and asked to solve this problem. In the second stage, a test consisting of open-ended 
questions about this problem was given and they were expected to answer. Teacher candidates were provided with 
all kinds of sources (internet, books, etc.) in answering the test. The data were evaluated by content analysis, one 
of the qualitative research techniques. Teacher candidates’ answers to the questions in the test were classified as 
interdisciplinary, partly interdisciplinary and non-disciplinary. According to the obtained data, it was seen that 
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teacher candidates had difficulty in finding solutions by integrating different disciplines to interdisciplinary 
problems. 

Giriş 
Disiplinlerarası Problem Çözme 

Bilimsel okuryazarlığın yeni vizyonu, bilimin topluma katkısıdır. Bu açıdan 
bakıldığında eğitim programlarının toplumsal problemlere duyarlı ve çözüm üreten bireyler 
yetiştirmek üzere yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  Öğrencilerin  yaşam 
problemlerini işbirliğine dayalı problem çözme becerilerini kullanarak çözmeleri ve bu 
çözümlerle yeni teknolojiler geliştirmeleri önemlidir. Bu süreç disiplinlerarası bilgi birikimi 
gerekmektedir(Zollman, 2012; Yore, 2012). Ulusal Araştırma Konseyi (NRC, 1996, 2008, 
2012) disiplinlerarası ilişkilerin kurulmasının toplum problemlerini çözmede daha başarılı 
olacağını belirtmiştir.  Disiplinlerarası yaklaşım, öğrenenlerin farklı alanlardaki bilgilerini bir 
araya getirmesine yardım eden ve kavramlar aracılığıyla öğrencileri analiz, sentez gibi üst 
düzey düşünmeye odaklayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrenme ortamını 
canlandırması, öğrenenlerin yaratıcılıklarını geliştirmesi, derse ilgilerini arttırması ve bunun 
sonucunda anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmesi  bakımından oldukça önemlidir (Aybek, 2001).  

Disiplinlerarası yaklaşım belirlenen konunun anlamlı bir bütün halinde öğrenilmesi ve 
başka disiplinlerin bakış açılarından araştırılma fırsatını oluşturmasıdır (Yalçın ve Yıldırım, 
1998). Disiplinlerarası  anlayışla belirli bir kavramın, problemin veya konunun temele alınması, 
farklı açılardan aydınlatabilecek bilgi ve becerilerin bunlarla ilişkili disiplinlerden alınarak 
bütünleştirilmesi söz konusudur (Aydın ve Balım, 2005). Disiplinlerarası yaklaşım sadece 
çeşitli disiplinlere ait benzer bilgi ve becerilerin bir araya getirilmesi demek değildir. Bir ders 
süresi boyunca biraz sosyal, biraz fen veya matematik işlemek anlamına da gelmez. Bu şekilde 
yapay bir birleştirme geleneksel olan disipliner öğretimin sadece adını değiştirmek olur. Asıl 
anlamıyla disiplinlerarası yaklaşım, öğretimin konu, kavram veya problemler etrafında 
düzenlenmesi ve bunların işlenmesinde farklı disiplinlerden bilgilerin etkili bir şekilde 
bütünleştirilmesidir (Yıldırım, 1996).  

Disiplinlerarası yaklaşım alanları izole etmekten ziyade bütünleştirir. Etkili öğrenmenin 
gerçekleşmesi için alanlar arasında tutarlılık olmalıdır(Tchudi ve Mitchell, 1999). 
Disiplinlerarası yaklaşımlara dayalı programlar tek disiplinli yaklaşımdan daha fazla bilgi 
içermektedir. Fakat her zaman bütün konularda bütünleştirme yapmak da mümkün değildir. 
Disiplinler arasında anlamlı ve uygun bilgiler varsa bütünleştirme yapılır. Disiplinler arasındaki 
bağlantılar güçlü ve kolay anlaşılır olmalıdır (Chrysostomou, 2004). “Disiplinlerarası” kavramı 
zamanla çok disiplinli, çapraz disiplinli ve disiplinler ötesi yaklaşım şeklinde bir gelişme 
göstermiştir (Aktan, 2007). Çok disiplinli yaklaşımda en az iki disiplinin bütünleştirmeksizin 
bir konuya odaklanması söz konusudur (Piaget, 1972; Meeth, 1978). Çok disiplinli yaklaşımda 
disiplinler, probleme veya konuya kendi bakış açılarıyla, kendi sınırları içinde yaklaşırlar. Çok 
disiplinli yaklaşım var olan disiplinlerin sınırlarının keskinleşmesine ve güçlenmesine neden 
olsa da görüş zenginliği getirmeyi de sağlar. 
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Bilimdeki önemli gelişmeler 
ekonomik ve sosyal problemlere çözümler 
sunmuştur. Bu problemleri çözmek de 
bilime ilham vermektedir. Toplumsal 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik bilimsel 
çabalar, hayal edilemeyen sayısız yeni 
endüstriyel ürün, hatta ekonomik sektörün 
temelini atmıştır. Disiplinlerarası bilim 
çalışmaları sağlık, çevrenin iyileştirilmesi, 
yaşam kalitesinin artması, beslenme ve 
enerji gibi çok çeşitli bilimsel ve toplumsal 
sorunların üstesinden gelme kapasitesine 
sahiptir. Şekil 1’de bir bilimsel 
entegrasyonun nasıl yapıldığı 
görülmektedir.                                                

                                                          Şekil 1. Bilimsel Entegrasyon (NRC, 2009, s. 18). 

Bilimsel araştırmalar, öğrencilerin problem çözme sürecinde bilimsel içerik bilgisi 
edinmelerinin çok önemli olduğunu belirtmemişlerdir(NRC, 2000). Problem çözme, fen eğitimi 
araştırmalarında en önemli konulardan biridir. Ancak araştırmaların çoğu disiplin temelli 
problem çözme çalışmalarıdır. Disiplinlerarası problem çözme çalışmaları çok 
sınırlıdır(Borrego ve Newswander, 2009).  

Öğrencilerin gerçek dünyada birden fazla disiplinden bilgi gerektiren disiplinlerarası 
karmaşık problemlere birbirinden bağımsız öğrenilen izole edilmiş disipliner bilgiler ile 
çözmekte zorlandıkları görülmektedir(Dreyfus, Redish, & Watkins, 2011). Disiplinlerarası 
yaklaşımda öğrencilerin karmaşık ve kompleks problemlere bütünsel bir anlayışla çözüm 
geliştirmeleri beklenmektedir(Wagner ve ark, 2011). Disiplinlerarası yaklaşım, disiplin 
yaklaşımına rakip olarak algılanmamalı, aksine disiplin temellerine dayanmaktadır (Boix 
Mansilla ve Duraisingh, 2007).  

Disipline dayalı eğitim, öğrencilerin bilgi edinmelerine ve belirli alanlarda uzmanlık 
geliştirmelerine yardımcı olur, tek disiplinli öğrenme bilginin karmaşıklığını azaltır. Ancak, bu 
tip öğretimde bilginin öğrenilmesi, çoğu zaman parçalanmış ve ilişki kurulamadan 
gerçekleşir(Linn, 2010; Sternberg, 2003). Enerji krizi, iklim değişikliği gibi karmaşık ve 
kompleks yaşamsal problemlerin çözümü tek bir disiplin bilgisiyle çözülemez. Çok sayıda 
disiplinin bilgi ve becerilerini sentezleyerek çözülebilir (NRC, 2014).  Finlandiya, öğretim 
programlarında disiplin ağırlıklı eğitim yerine disiplinlerarası faydası olacağını belirtmişlerdir: 
(a) Felsefi açıdan; disiplinlerarası yaklaşımla, öğrenciler bütünsel öğrenebilir. Bu da doğadaki 
problemlerle okulda öğrendiği bilgi arasında devamlılık sağlar.(b) Psikolojik açıdan; 
disiplinlerarası yaklaşım öğrencilerin bağlantıları görmelerini sağlar.(c) Pedagojik açıdan;  
disiplinlerarası eğitim öğretim etkinliğini artırabilir.  Öğrencilerin disiplin sınırlarının aşmasına 
izin verdiği için bilgiyi yaşamlarıyla anlamlı şekilde ilişkilendirebilir;(d) pragmatik bir bakış 
açısıyla, disiplinler arası eğitimin pratik değerlerini desteklemektedir (Dalgety ve ark. 1992).  
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Şekil 2: 

Disiplinlerarası Problem Çözmeyi Etkileyen Ana Konular( Zhang  ve Shen 2015) 
 

Birçok araştırmacı disiplinler arası öğrenmenin avantajlarını vurgulasa da, 
uygulanmada birçok zorlukla karşılaşıldığını belirtmektedir.  Disiplinlerarası yaklaşım 
disipline dayalı öğrenmeye göre daha zordur. Çünkü sadece ilgili alanların bilgisinde 
uzmanlaşmayı değil, aynı zamanda birbirine bağlı olan alanın kavramlarının ve bilgisini de 
bilmeyi gerektirir. (Schaal, Bogner ve Girwidz, 2010).Öğrencilerin diğer disiplin bilgisine karşı 
negatif tutum içinde ve dirençli olabilir(Watkins, Coffey, Redish ve Cooke, 2012). Öğrencilerin 
farklı bilim alanlarındaki bilgilerini ve problem çözme süreçlerini geliştirmede bilişsel 
faktörlerin yanı sıra, duygu, motivasyon ve öz yeterlik gibi duygusal faktörler de  etkili 
olmaktadır (Taasoobshirazi ve Glynn, 2009). Disiplinlerarası problem çözme süreçlerini; 
kavramsallaştırma, stratejiler ve tutumlar gibi faktörler(Şekil 2) etkilemektedir(Dalgety ve ark. 
1992).  

Disiplinlerarası problem çözme, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı olup probleme 
dayalı öğrenme ve disiplinlerarası öğrenme olmak üzere iki öğretim yönteminin birleşmesi ile 
oluşur. Bu yöntemde;  problemi okuyarak, çözüm yaklaşımlarını belirlemek için 8 adımı takip 
ederler: (1) disiplinler arası terimlerin ve kavramların netleştirilmesi, (2)  Disiplinlerarası 
problemin tanımlanması, (3) Multidisipliner beyin fırtınası yapılması. Problem ile ilgili teoriler, 
modeller ve yöntemler belirlenir, (4)Disiplinlerarası yapılandırma;  sınıflandırma ve muhtemel 
bağlantıları belirleyerek beyin fırtınası yapılanmasını ve Disiplinler arası farklılıklar belirlenir 
(5) Disiplinlerarası öğrenme hedeflerinin oluşturulması, (6) disiplinler arası makaleler 
okuyarak kendi kendine çalışma, (7) disiplinlerarası tartışma ve (8) bütünleştirilmiş bilgilerle 
problemin çözümünün sunulması(Barrows 2002;  Zhang  ve Shen 2015)’dır.  

Araştırmanın problemini; Disiplinlerarası yaşam problemlerin öğretmen adaylarının 
disiplinler arası problemleri çözme becerilerine etkisi var mıdır? sorusu oluşturmaktadır. 
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Yöntem 
Bu çalışmada öğretmen adaylarının yaşam problemlerine disiplinlerarası anlayış 

geliştirmelerini sağlamaktır.  Buna göre araştırmanın deseni eylem araştırmasına göre 
tasarlanmıştır.  

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu 14 Kimya öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 3’ü erkek, 11’i kızdır.  

Veri Toplama Araçları 
Veriler öğretmen adaylarına bir yaşam problemi verilmiştir. Bu problemi açıklamaları 

istenmiştir. Daha sonra bu problemle ilgili 13 açık uçlu sorudan oluşan bir test geliştirilmiştir. 
Soruların içerik geçerliliği 3 öğretim elemanı tarafından incelenerek oluşturulmuştur.  
Yaşam Problemi: Atmosferde artan karbondioksit okyonus ve deniz canlılarını nasıl etkiler? 
  Daha sonra bu problemi açıklamayı kolaylaştırabilecek 13 açık uçlu soru kullanılmıştır. 
Konu ile ilgili 13 açık uçlu sorudan oluşan test kullanılmıştır. Sorulardan 7 tanesi 
disiplinlerarası, 6 tanesi disiplinlere özgü sorulardan oluşmaktadır.  
Örnek sorular:  
1. Okyonus asidifikasyonu nedir?   
2. Okyonus PH’sı deniz ekosistemini nasıl etkiler? 
3. Karbondioksit kaynakları nelerdir? 
4. Okyonusların asiditesinin artması hangi sektörleri etkiler? 
Soruların içerik geçerliliği 3 öğretim elemanı tarafından belirlenmiştir. 
Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar disiplinlerarası anlayış düzeyini belirleyen 
rubrik ile  değerlendirilmiştir. 

Disiplinlerarası Anlayış Seviyesi Açıklama 

Tam Olarak  Disiplinlerarası 
Anlayış 

Belli bir olayı açıklamak için ilgili bilimsel kavram ve ilkeleri kullanır.  
Gerekçeli disiplinler arası anlayışı gösterir.  

Kısmen Disiplinlerarası Anlayış Belirli bir olayı açıklamak için bilimsel kavram ve ilkeleri kısmen doğru 
bir şekilde açıklar. İkiden fazla gerekli disipline dayanan cevaplar verir. 

Tek Disiplinli Anlayış Bilimsel kavram ve ilkeleri kısmen doğru bir şekilde açıklar.  Cevaplar 
tek bir disipline dayanır. 

Cevap Yok veya İlgisiz  Cevap yok ya da ilgisiz cevap var 

 

Bulgular 

Yapılan çalışmada öğretmen  adaylarının disiplinlerarası problem çözmelerine ait bulguları 
tablolar halinde verilmiştir.  
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Tablo 1: Kimya Öğretmen Adaylarının Karbondioksit Kaynakları Hakkındaki Bilgi 
Düzeyleri 

BİLİM DALI KARBONDİOKSİT KAYNAĞI OLAN OLAYLAR 
JEOLOJİ Volkanlar* 

Erozyonlar* 
Kireçtaşı kayalarının ayrışması* 
Yanardağlar* 
Petrol, Doğal gaz gibi Fosil Yakıtlar* 

BİYOLOJİ Fotosentez* 
Hücresel Solunum** 
Organik Atıkların Parçalanması** 

EKOLOJİ Orman Yangınları** 
Okyonuslar ve Denizler** 
Besin Zinciri** 

KİMYA Yanma** 
Asit Baz Reaksiyonları** 
Suyun hava ile teması ile karbon havadan suya, sudan havaya geçer* 

FİZİK Termodinamik denge** 
ENDÜSTRİ Ulaşım, Isıtma, Elektrik Üretimi ve diğer Endüstriyel Faaliyetler** 

* Hemen hemen tüm öğretmen adayları tarafından bilinen  
** Bilinmeyen veya çok az öğretmen adayı tarafından bilinen 
 
Tablo 1’de kimya öğretmen adaylarının karbondioksit kaynakları ile ilgili belirttikleri 

olaylar görülmektedir. Bu tabloya göre öğretmen adaylarının hemen hepsi karbondioksit 
kaynağı olarak volkan, erozyon, kireçtaşı kayalarının ayrışması, yanardağlar, Petrol, doğal gaz 
gibi fosil yakıtlar, fotosentez, besin zinciri, su ve hava arasındaki değişim, okyonus ve denizler 
olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerden 3’ü hücresel solunum ve yangınları belirtmiştir. Ancak 
hiçbir öğretmen adayı organik besinlerin ayrıştırılması, kimyasal yanma reaksiyonları, Asit baz 
reaksiyonları ile endüstriyel faaliyetler arasında ilişki kuramamıştır. Yine Bu döngü sırasındaki 
termodinamik denge ile bağlantı kurulamadığı görülmüştür.  

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Okyonus Asiditesinin Deniz Canlılarını Nasıl Etkiler 
Sorusuna  Verdikleri Cevapların Disiplinler Arası İlişki Kurma Düzeylerine  Göre 
İncelenmesi  

Disiplinlerarası Düzey 
 

Öğrenci Açıklamaları 

Tamamen Disiplinlerarası 
Anlayış 

Atmosferdeki artan CO2 miktarı, okyanuslardaki CO2 miktarının da arttığı anlamına 
geliyor. Artan CO2, suyu daha asidik hale getirir.  H ve HCO3 iyonlarının artmasına 
neden olur. Bu, kabukları asidik suya zarar veren midye ölümlerine katkıda bulunur. 
Bu, midye tarafından avlanan fitoplankton popülasyonunu arttıracaktır. Ayrıca, 
başka bir av bulamazlarsa ahtapot popülasyonunu da azaltır. Ahtapot popülasyonu 
azalırsa köpekbalığı popülasyonu, başka bir av bulamadıkça da azalır. 

 
Sudaki CO2, H iyonlarıyla birlikte H2CO3 oluşturacaktır. Bu iyonlar okyanusun 
pH'ını düşürür. Bu artan asitlik, midye gibi okyanus yaşamını öldürebilir ve bu da 
besin zincirindeki bir sonraki türü büyük ölçüde etkiler. Asitlik daha büyük avcılar 
için yiyecek kaybı yaratabilir. 

 
Artan CO2, okyanusları daha fazla asit yapan okyanuslarda H+ ve H2 CO3 iyonlarının 
artmasına neden oldu. Bu, kabukları asidik suya zarar veren midye ölümlerine 
katkıda bulunur. Bu, midye tarafından avlanan fitoplankton popülasyonunu 
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arttıracaktır. Ayrıca, başka bir av bulamazlarsa ahtapot popülasyonunu da azaltır. 
Ahtapot popülasyonu azalırsa köpekbalığı popülasyonu, başka bir av bulamadıkça 
da azalabilir. 

 
Kısmen Disiplinlerarası 
Açıklama 

Okyanusların pH'ı değişecektir. Bu değişiklik mevcut plankton miktarında düşüşe 
neden olacaktır. Bu düşüş, midyelerin popülasyonunda bir düşüşe yol açacak ve 
böylece ahtapot popülasyonunda ve son olarak da köpekbalığı popülasyonunda 
azalmaya yol açacaktır. 
Artan CO2 miktarı, fitoplanktonları etkiler. Bu da  besin zincirinin geri kalanı 
etkilenir. 
Kabuklular, omurgalılar, ekinodermler, mercanlar ve yumuşakçalar; olumsuz 
etkilenir. Mercan ve yumuşakçaların kabuklarını büyütmek için kalsiyum karbonata 
ihtiyaçları vardır. 
 

Tek Disiplinli Açıklama Fitoplankton popülasyonları, yiyecek fazlasına neden olacak şekilde artacaktır. Bu, 
zincirdeki her organizmanın daha fazla sayıda olmasına neden olur. 
Okyanus CO2'yi absorbe ettiğinde faydalıdır, çünkü onu atmosferden uzak tutar, bu 
nedenle iklim değişikliğini yavaşlatır.  
Tüm ekosistemi etkileyecektir.  
Biyoçeşitlilik azalır. 
Canlı popülasyonu zarar görür 
Ana yiyecek gruplarından biri ölebilir, diğer grupların da besin bulamaması 
sonucunda  ölmesine neden olabilir. 
Artan asidite ile deniz suyunun ısınması, fotosentez sırasında CO2'yi kullanma  
yeteneklerini azaltarak fitoplanktonlarda kimyasal değişikliklere neden olur. 
Genç ve yetişkin balıklar asitleşmeye karşı daha az hassastır ancak balık yumurtaları 
ve larvaları daha hassas olabilir ve bazı balıklarda üreme bozuklukları gelişebilir. 

  
Cevap yok veya İlgisiz 
Açıklama 

Sudaki CO2 artınca fotosentez hızı artarak canlılara daha çok besin sağlanır. 
CO2 artınca yumuşakçaların kabukları için yararlı bir ortam sağlar 
Fotosentez artar ve canlılar için daha çok besin olur. Bu da diğer canlıları olumlu 
etkiler 
Fitoplanktonlar göç eder 

 

Tablo 2’de öğretmen adaylarının probleme verdikleri cevaplar disiplinlerarası açıklama 
düzeyleri ve örnek açıklamaları görülmektedir.  

Tablo 3: Öğretmen Adayları Tarafından Belirtilen  Okyonusların Asiditesinin 
Artmasının Etkilediği   Olaylar   

SEKTÖRLER ETKİLER 
Ekosistemler Üzerindeki Potansiyel 
Etkiler  

 

Köpek balıkları, foklar, balinalar da dahil olmak üzere bazı  türler  
beslendikleri  yiyecekleri kaybedebilir.  
 
Algler ve fitoplanktonların azalması ve zamanla neslinin tükenmesi 
Okyonuslarda biyoçeşitlilik azalır 

Gıda Okyanus asitlendirme, gıda güvenliğini etkileme potansiyeline 
sahiptir.  

 
Ticari ve ekolojik açıdan önemli olan deniz türleri azalır ya da yok 
olur.  
İstiridye ve midye gibi yumuşakçalar en hassas gruplar arasındadır. 
Çünkü okyonusların asiditesinin artması kabuklarının erimesine 
neden olur.  
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Ekonomi Azalan balıklar sayesinde balık avcılarının ekonomik kayıpları  ve 

toplumun daha pahallı balık yemesine sebep olur 
İklim Değişikliği Sera gazları okyanusun sıcaklığını artırırarak iklim değişikliğine 

sebep olur.  
 

Okyanus asidifikasyonu arttıkça okyanusun CO2'yi emme kapasitesi 
azalır.  

 
Daha fazla asitli okyanus, iklim değişikliğini yönetmede daha az 
etkili olur. 

Turizm Avustralya'da, Büyük Bariyer Resifi Deniz Parkı, her yıl yaklaşık 1,9 
milyon ziyaret çekmektedir. 

Kıyı Koruma Mercan resifleri gibi deniz ekosistemleri, kıyı şeridini fırtınalara 
karşı korur.  

 
 

Tablo 3’de öğretmen adaylarının belirttikleri okyonus asiditesinin artmasının 
etkileyebileceği sektörler görülmektedir. Bu tabloda da görüldüğü gibi öğretmen adayları 
okyonus asiditesinin artmasının  sadece okyonus içinde yaşayan canlıları etkilemeyeceğini aynı 
zamanda  ekonomi, turizm, iklim değişikliği, kıyı koruma gibi sektörleri de etkileyeceğini 
belirtmişlerdir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Kimya öğretmen adaylarının kendilerine verilen probleme disiplinlerarası cevap verme 

düzeyleri incelenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde; öğretmen adaylarının 
cevaplarının daha çok tek disiplinle ilgili olduğu disiplinlerarası ilişkilendirmenin sınırlı olduğu 
tespit edilmiştir. Öğretmen adayları atmosferdeki karbondioksitin artmasıyla okyonuslardaki 
asiditenin artmasının daha çok ekosistemi ve iklim değişikliğine etkisi olacağını belirtmişler. 
Ancak fizik ve endüstri ilişkisi hemen hemen hiç kurulamamış, solunum ilişkisi kısmen 
açıklanabilmiştir.  Yine okyonuslardaki asiditenin hangi sektörleri etkileyeceği sorusuna ise 
biyoloji ve ekoloji alanlarını etkileyeceği belirtmişlerdir. Turizm, ekonomi, kıyı koruma gıda 
sektörleri ile bağlantı kuramadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre başarılı bir 
disiplinlerarası açıklama yapmada öğretmen adaylarının zorlukları tespit edilmiştir. Öğretmen 
adaylarının disiplinler arası muhakeme becerilerini geliştirmek ve yansıtmak için etkili eğitim 
ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. 

Sung, Shen, & Zhang, 2012) çalışmalarında üniversite öğrencilerinin temel bilgi 
anlayışlarının büyümesine kıyasla  disiplinlerarası  ilişkilendirme anlayışı sınırlı kaldığını 
belirtmişlerdir. Araştırmacılar öğrencilerde disiplinlerarsı anlayışın geliştirilmesinde 
disiplinlerarası derslerden faydalanılması gerektiğini vurgulamışlardır. İyi tasarlanmış 
deneyimlerle disiplinlerarası eğitim verilmediğinde daha çok karışıklığa da yol açabileceği 
bildirilmiştir. Disiplinlerarasılık, üstel bir bilginin büyümesinin neden olduğu anlam kaybını 
gidermek için dersler sırasında öğretilen içeriği yeniden düzenlemek için alternatif bir yol 
olarak düşünülebilir. 

Öğretmen ve öğretim elemanlarının  karşılaştığı zorluklar nedeniyle hala displinlerarası 
eğitim uygulamaları hala nadirdir.  Bilimsel bilginin patlaması ile birlikte çok fazla bilginin 
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olması disipliner eğitimi bile zorlaştırırken, disiplinlerarası uygulamaları daha da zor hale 
getirmektedir. Burada alan öğretmenlerinin diğer alan öğretmenleriyle işbirliği yapmaları 
önerilmektedir. İkinci bir zorluk da disiplinler arasında terminoloji birliğinin 
sağlanamamasıdır. Bu zorluk da işbirliği ile çözülebileceği belirtilmiştir(Sung,2013). Farklı 
disiplinlerden gelen içeriğin bütünleşik olarak anlaşılması, çağdaş toplumumuzun karmaşık 
problemleriyle başa çıkabilecek uzmanları yetiştirmek önemli bir husustur (Ford ve Forman, 
2006; UNESCO, 2005).  Bu nedenle, disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenmeli ve öğretim 
programı bu anlayışa göre yapılandırılmalıdır. Disiplinlerarası program  innovasyonu  ve 
yaratıcılığı teşvik eder ve akademik bilgilerin çağdaş toplumun yeni talepleriyle daha iyi 
ilişkilendirmesini sağlar (Sawyer, 2006). 
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ÖZ 

 
Bu araştırmada orjinal formu Hadjistavropoulos, Janzen, Kehler, Leclerc, Sharpe ve Fagnou (2012) tarafından 

geliştirilen Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Türkiye örnekleminde geçerlilik-güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin 

İngilizce Orjinal formu 20 sorudan oluşup 5’li Likert tipinde 4 faktörlü bir yapıdadır. Ölçeğin çeviri grubu, çok iyi 

derecede ingilizce bilen 5 akademisyen tarafindan öncelikle Türkçeye çevrilmiş, ardından herhangi bir anlamsal 

bozukluk olmaması açısından yeniden İngilizce’ye tercüme edilerek hazırlanmıştır. Anlamsal bir karmaşayı 

önlemek için imla ve dil bilgisi açısından gerekli kontroller yapılmış, akabinde Türkçe form ilk uygulamalar için 

hazır hale gelmiştir. Üniversitelerde eğitim gören 356’sı kadın ve 114’ü erkek  500 öğrenci ile tamamlanmıştır. 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin güvenirliğini test etmek amacıyla Cronbach’s Alpha İç Tutarlık Güvenirlik katsayıları 

hesaplanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin tümü için hesaplanan 

Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı ise 0.821 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Sağlık Bilişleri 

Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler : Sağlık Bilişleri, Geçerlilik, Güvenirlik  

GİRİŞ 
 
Sağlık, insan ırkının devamı ve gelişiminin sağlanmasını açısından önemli bir konudur (Chang, 

2018).  Sağlık bilişleri kavramı ise, psikolojik durumun sağlık üzerine etkisinin farkedilmesiyle 

önemli bir kavram haline gelmiştir. Bireyin kendi deyişle sağlığa ilişkin bilişlerinin sağlık 

sorunu üzerindeki etkisinin anlaşılması bu konunun önemini arttırmıştır. Bilişsel-davranışçı 

modele göre sağlık kaygısı, bireyin algıladığı sağlık tehdidinin derecesi 4 düşünce şekli ile 

kategorize edilmektedir. Bunlar; hastalığın olasılığı, hastalığın korkunçluğu, hastalık ile baş 

etme zorluğu ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği şeklindedir. Bu 4 kategoride elde edilen algı 

bireyin sağlığa ilişkin bilişlerini anlamamızı sağlar (Hadjistavropoulos, Janzen, Kehler, 

Leclerc, Sharpe ve Fagnou, 2012). Bir diğer değişle, sağlık bilişleri kavramı, hastalıkla ilgili 

durumlar karşısında, insan davranışlarının altında yatan bilişsel süreçleri tanımlamak için 

kullanılan bir terimdir (Patel, Sharma, Kumar ve Binu, 2018). Yani, bireyin hasta olma olasılığı, 
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hastalığın korkunçluğu, hastalık ile baş etme zorluğu ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğine dair 

algıları, bireyin sağlık kaygısıyla da ilişkilidir (Hadjistavropoulos ve ark, 2012). 

Sağlık kaygısı, aşırı ya da anormal bir şekilde ciddi bir hastalığa şimdi veya gelecekte 

sahip olma korkusuna odaklanmış bir kaygı biçimidir. Bu kaygı veya inanış genellikle her hangi 

bir patolojik kanıt olmaksızın ortaya çıkıp gelişebilir (Taylor, 2013). Sağlık kaygısı üzerine 

yapılan araştırmalarda bu kavram iki uçlu olarak karakterize edilmektedir. Bu uçlardan birinde 

sağlığa ilişkin ilgisizlik yer alırken diğer uçta ise aşırı endişe ve korku bulunmaktadır 

(Ferguson, 2009, Hadjistavropoulos ve ark, 2012). 

Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre sağlık kaygısının temelinde, bireyin çocukluğunda 

geliştirdiği uyum bozucu temel inançlarının etkili olduğu düşünülmektedir (Salkovskis ve 

Warwick, 2001). Bu uyum bozucu inançlar ise bireyin geçmiş yaşantılarından, yakın ailesinde 

deneyimlediği veya hasta ebeveyninin hastalık süreçlerinden ileri gelen öğretilerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Alberts, Hadjistavropoulos, Sherry,  and Stewart, 2016). 

Sağlık kaygısını açıklamada yaygın olarak kullanılan bilişsel davranışçı modele göre; 

şiddetli sağlık kaygısına sahip bireylerin normal bedensel belirtileri yanlış veya gereğinden 

yoğun şekilde algılamaları, bu belirtilerin sürekli olarak bedensel bir hastalıkmış gibi 

yorumlamalarına yol açtığını savunur (Alberts, Hadjistavropoulos, 2014).  

Sağlık kaygısına yol açan yanlış yorumlamalar, normal bedensel semptomların seçici 

dikkat ile negatif şekilde algılanması sonucu, bireyin hastalık ve sağlık ile ilgili oluşan genel 

inançlarından da kaynaklanmaktadır. Bu yanlış yorumlar bireyin kaygı düzeyini arttır, birey 

yine bu kaygının azaltılmasına yönelik bedeni kontrol etme ve tıbbi güvence davranışlarında 

bulunma eğilimi gösterir. Yanlış yorumlamalar bu şekilde daha da artar. Birey kendini bir çeşit 

kısır döngünün içerisinde bulur (Alberts, Hadjistavropoulos, 2014).   

Sağlık kaygısını ortaya çıkmasını ve devamını sağlayan koşullar bilişsel davranışçı 

yaklaşıma göre şu sıralamada da ele alınmıştır. Öncelikle birey hasta olma ve hastalık süreci ile 

ilgili uyum bozucu düşünceler geliştirir. Ardından geçmiş tecrübelerinden dolayı başına 

geleceklerin neler olduğuyla ilgili kaygı geliştirir.  Vücudunda değişiklikler olduğunu ve bu 

değişiklikleri hastalık habercisi olarak  yanlış bir şekilde yorumlar. Son olarak bireyin, medikal 

testlere ve ilaçlara olan ilgisi artar ve hasta olandan kaçarak kendini olası bir hastalığa karşı 

koruma eğilimine girer; böylece güvenlik ve kaçınma davranışları geliştirir (Wells, 1997; 

Taylor, 2004). 
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Sağlık kaygısında temelde yanlış yorumlanan bir kaç semptom vardır. Bunlar, göğüste  

ağrı, baş ağrısı,  bazı uzuvlarda acı hissi, titreme, terleme, hissizlik ve belli uzuvlarda 

karıncalanmadır.  Birey bu semptomları yanlış yorumlar ve önemli bir hastağının habercisi 

olarak algılar. Bu sebeple kaygı seviyesi yükselir. Kaygıdan kaynaklanan ikincil semptomlar, 

kalp çarpıntıları artar, terlemeye başlarlar, titrerler, mide ve bağırsak sistemlerinde 

rahatsızlıklar ortaya çıkar (Hogan, 2010) 

 Türkiye’de sağlık kaygısı kavramıyla ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Sağlık bilişleri 

kavramı ise Türk alan yazını için yeni bir kavramdır. Sağlık bilişleriyle ilgili özel bir ölçek 

bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı yetişkin sağlıklı bireylerde sağlık bilişlerini 

ölçümleyecek bir ölçeğin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışmasının kazandırılmasıdır. 

Sağlık Bilişleri Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri 

 

Sağlık bilişleri ölçeği, orjinal formu Heather D. Hadjistavropoulos ve arkadaşları (2012) 

tarafından alanyazına kazandırılmıştır. Ölçek 5’li Likert tipinde (Hiç katılmıyorum 1, Çok 

katılmıyorum 2, Kararsızım 3, Biraz Katılıyorum 4, Tamamen katılıyorum 5) hazırlanmıştır. 4 

faktörlü yapıda ve 20 sorudan oluşmaktadır. Bu 4 faktör sırasıyla hastalık olasılığı (8.12.5.3. 

sorular),  hastalığın korkunçluğu  (1, 17, 14, 13’ü sorular ),  hastalık ile başa çıkma zorluğu (10, 

2,4,19,9,20,6,16’ı sorular), sağlık hizmetlerinin yetersizliği (15,7,18,11’i sorular) şeklinde 

planlanmıştır. Ölçeğin orijinal formu geliştirilirken iç tutarlılık, madde puanlarının temelinde 

hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin 4 faktörlü yapısının iyi uyum verdiği 

görülmüştür.  

 

YÖNTEM 

 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması için ölçeği uyarlayan ekipteki 

baş araştırmacı Heather D. Hadjistavropoulos  ile mail yoluyla iletişime geçilmiş ve gerekli 

izinler alınmıştır. Orjinal dili İngilizce olan ölçek için öncelikle bir çeviri grubu 

oluşturulmuştur. Bu çeviri grubu, çok iyi derecede ingilizce bilen 5 akademisyenden 

oluşmuştur. Ölçek öncelikle Türkçeye çevrilmiş, ardından herhangi bir anlamsal bozukluk 

olmaması açısından yeniden İngilizce’ye tercüme edilerek kontrol edilmiştir. Olası anlamsal 

karmaşaları önlemek adına dil bilgisi ve imla açısından gerekli düzenlemeler yapılmış, ardından 

Türkçe form ilk uygulamalar için hazır hale gelmiştir. 
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Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Güvenirliği sınamak için ise iç tutarlık yöntemine başvurulmuştur. Geçerlik ve güvenirlik 

analizleri için LISREL 8.51 (Jöreskog ve Sörbom, 2001) ve SPSS 21.0 programları 

kullanılmıştır.  

 

Çalışma Grubu 

Bu araştırma sağlık problemi olmayan 356’sı kadın ve 114’ü erkek toplam 500 

katılımcıyla gerçekleşmiştir. Örneklemin yaşlara göre dağılımı ise 18 ile 30 arasında 

değişmektedir. 

 

Verilerin Analizi 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin yapı geçerliğini test etmek amacıyla “tam bilgiyi en yüksek 

olasılıkla tahmin etme yöntemi” kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), gözlenen (observed) değişkenler ile 

gizli (latent) değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçebilen yapısal eşitlik modelinin (YEM) bir 

türüdür (Brown, 2006).  

Çalışmada literatürde bulunan araştırmalarda en sık kullanılan uyum iyiliği indeksleri 

kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında kullanılan uyum iyiliği kriterleri Tablo 1.’de 

verilmektedir.  

Tablo 1. Çalışma Kapsamında Kullanılan Model Uyum İyiliği Değerleri 

İndeks Normal Değer Kabul Edilebilir Değer 
χ2/sd  <2 <5 
RMSEA <0.05 <0.08 
RMR <0.05 <0.08 
SRMR <0.05 <0.10 
CFI >0.95 >0.90 
GFI >0.95 >0.90 
AGFI >0.95 >0.90 

Kaynaklar: (Şimşek, 2007; Hooper and Mullen 2008; Marsh, Hau, ve Wen, 2004; Schumacker ve Lomax, 2010; 

Waltz, Strcikland ve Lenz 2010; Wang ve Wang, 2012; Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). 
 

BULGULAR 

 Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin yapı geçerliğini test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde özgün ölçekle uyumlu olacak bir 
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biçimde, ölçme aracının orijinal dört faktörlü yapısının Türkçe adaptasyon çalışması dahilinde 

de uyum gösterip göstermeyeceği test edilmiştir. Tamamlanan DFA sonucunda ortaya çıkan 

yapı Şekil 1’de sunulmaktadır. 

 

Şekil 1. Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

Not: F1: Hastalık Olasılığı; F2: Hastalığın Korkunçluğu; F3: Hastalık ile Başa Çıkma Zorluğu; F4: Sağlık 

Hizmetlerinin Yetersizliği 
 

Tamamlanan DFA sonucunda elde edilen faktör yükleri (λ), t ve R2 değerleri Tablo 

2.’de sunulmaktadır. Ek olarak analizler sonucunda elde edilen model uyum iyiliği değerleri 

ise Tablo 3.’te paylaşılmaktadır. 

 

Tablo 2. Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Standardize Edilmiş Faktör Yükleri (λ), t ve R2 değerleri 
Maddeler λ t R2 Maddeler λ t R2 
A3 .54 11.63 .29 A6 .76 15.68 .43 
A5 .58 12.66 .34 A9 .32 6.85 .10 
A8 .66 14.40 .43 A10 .77 19.45 .59 
A12 .83 18.48 .68 A16 .55 12.52 .30 
A1 .41 8.78 .17 A19 .64 15.21 .41 
A13 .74 17.53 .55 A20 .78 19.73 .60 
A14 .81 19.58 .66 A7 .81 16.31 .65 
A17 .73 17.17 .53 A11 .37 7.72 .14 
A2 .69 16.82 .48 A15 .84 16.92 .71 
A4 .75 18.76 .56 A18 .28 5.72 .08 
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Tablo 3. Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Model Uyum İstatistikleri 

Uyum Ölçüsü Sağlık Bilişleri Ölçeği Uyum 
X2/sd 2.54 Kabul Edilebilir Uyum 
RMSEA 0.056 Kabul Edilebilir Uyum 
RMR 0.069 Kabul Edilebilir Uyum 
SRMR 0.053 Kabul Edilebilir Uyum 
CFI1 0.92 Kabul Edilebilir Uyum 
GFI 0.92 Kabul Edilebilir Uyum 
AGFI 0.90 Kabul Edilebilir Uyum 

 

 Tablo 5.’te yer alan düzeltme sonrası model uyum iyiliği değerleri incelendiğinde Sağlık 

Bilişleri Ölçeği’nin kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu görülmüştür 

[X2/sd=2.54, RMSEA=0.056, RMR=0.069, SRMR=0.053, CFI=0.92, GFI=0.92, AGFI=0.90].. 

Bu nedenle de çalışma kapsamında Türkçe uyarlaması yapılan Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin 

geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.  

 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Madde Analizi 

  

 Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin her bir faktörüne ait maddelerin faktör toplam puanları ile 

ilişkilerini ortaya koymak amacıyla madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır (Tablo 6). 

Yapılan hesaplamalar sonucunda madde toplam korelasyonlarının .47 ile .84 arasında değişim 

gösterdiği görülmüştür. 

 

Son olarak, Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin alt boyutları olan hastalık ile başa çıkma zorluğu, 

hastalık olasılığı, hastalığın korkunçluğu ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla tamamlanan 

İlişkisiz Grup T- Testi sonucunda, hastalık ile başa çıkma zorluğu, hastalık olasılığı, hastalığın 

korkunçluğu ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 7). 
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Tablo 6. Sağlık Bilişleri Ölçeği Maddelerinin Aritmerik Ortalama, Standart Sapma ve Toplam 

Puan ile Korelasyon Değerleri 

Madde no x̄ SS r 
A3 2.86 1.17 .72** 
A5 3.44 1.13 .74** 
A8 2.39 1.14 .74** 
A12 2.49 1.14 .82** 
A1 4.48 .88 .60** 
A13 4.02 1.00 .79** 
A14 3.83 1.13 .84** 
A17 3.40 1.24 .83** 
A2 3.43 1.04 .72** 
A4 3.65 .94 .75** 
A6 3.20 1.13 .71** 
A9 3.20 1.11 .47** 
A10 3.37 1.04 .79** 
A16 3.40 1.14 .64** 
A19 3.20 1.11 .71** 
A20 3.54 .99 .78** 
A7 2.50 1.35 .78** 
A11 2.62 1.25 .62** 
A15 2.54 1.37 .81** 
A18 2.85 1.34 .58** 

Not: **p<.01, n=500 

 
Tablo 7. Sağlık Bilişlerinin Cinsiyete Göre Ortalamaları 

  Grup N x̄ SS t p 

Hastalık Olasılığı Kadın 356 11.16 3.47 -.315 .753 Erkek 144 11.27 3.43 

Hastalığın Korkunçluğu Kadın 356 15.87 3.18 1.387 .167 Erkek 144 15.40 3.56 

Hastalık İle Başa Çıkma Zorluğu Kadın 356 26.88 5.86 -.815 .416 Erkek 144 27.36 6.05 

Sağlık Hizmetlerinin Yetersizliği Kadın 356 10.41 3.71 -1.058 .291 Erkek 144 10.79 3.71 
 
Sağlık Bilişleri Ölçeği Güvenirlik Analizleri  
 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin güvenirliğini test etmek amacıyla Cronbach’s Alpha İç 

Tutarlık Güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Sağlık Bilişleri 

Ölçeği’nin iç tutarlık katsayıları Hastalık ile Başa Çıkma Zorluğu alt boyutu için 0.84, Hastalık 
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Olasılığı alt boyutu için 0.75, Hastalığın Korkunçluğu alt boyutu için 0.77 ve Sağlık 

Hizmetlerinin Yetersizliği alt boyutu için ise 0.65 şeklinde hesaplanmıştır.  

 

TARTIŞMA 
 
Sağlık Bilişleri Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması için öncelikle 

çok iyi derecede ingilizce bilen 5 akademisyen ile birlikte bir çeviri grubu  oluşturulmuştur. 

Ölçek öncelikle Türkçeye çevrilmiş, ardından herhangi bir anlamsal karmaşa olmaması 

açısından yeniden İngilizce’ye çevrilip kontrol edilmiştir. 

 

Araştırmanın analiz kısmında ise öncelikle, gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki ilişkiyi 

saptamaya yarayan ve bir yapısal eşitlik modeli olan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

gerçekleştirilmiştir (Brown, 2006, Çapık, 2014). 

Doğrulayıcı faktör analizinin sonuçlarına göre, standardize edilmiş katsayılar incelendiğinde 

faktör yüklerinin yüksek, standart hata değerlerinin düşük, t değerlerinin anlamlı (p<0,001), R2 

değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar önceden belirlenen faktör yapısına ilişkin 

yapı geçerliliğini doğrulamaktadır. Ayrıca hesaplanan uyum istatistiklerinin ölçeğin daha önce 

belirlenen faktör yapısı ile kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu sebeple 

Türkçe Sağlık Bilişleri Ölçeğinin geçerli bir ölçüm aracı olduğu görülmektedir. 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin her bir maddenin tüm maddeler ile ilişkilerini değerlendiren madde  

toplam korelasyon sayılarına bakıldığında  .47 ile .84 arasında değişim gösterdiği görülmüştür. 

Bu oranlar ise istatistiksel olarak anlamlıdır. Ölçeğin maddelerinin ölçeğin bütünüyle ilişkili 

olduğunun göstergesidir. 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin güvenilirlik analizi için Cronbach’s Alpha İç Tutarlık 

Güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Analize sonuçlarına göre Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin iç 

tutarlık katsayıları Hastalık ile Başa Çıkma Zorluğu alt boyutunda 0.84, Hastalık Olasılığı alt 

boyutunda  0.75, Hastalığın Korkunçluğu alt boyutunda  0.77 ve Sağlık Hizmetlerinin 

Yetersizliği alt boyutunda ise 0.65 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre Sağlık Bilişleri 

Ölçeği Alt boyutlar ölçeğin bütünüyle anlamlı ve güvenilirdir.  
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Bu çalışmada elde edilen bir başka bulgu sonucunda, hastalık ile başa çıkma zorluğu 

hastalık olasılığı, hastalığın korkunçluğu ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece ölçeğin cinsiyetten 

bağımsız bir şekilde ölçüm yapabileceği söylenebilmektedir. 

Her ölçüm aracında olabileceği gibi, Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin de sınırlılıkları 

bulunmaktadır. Örneğin bir maddenin (18) madde toplam korelasyon değerinin .30 değerinin 

altında kalması bu maddenin sorduğu sorunun cevabını ölçme noktasında güçlü olmadığının 

göstergesi olarak görülebilir. Bununla birlikte her bir alt  boyut için birden çok sorunun 

yöneltilmesi bu sınırlılık durumunu dengeleyeceği veya nötralize edeceği düşünülebilir. 

Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe Formu geçerlilik güvenilirlik çalışması için test- 

tekrar test güvenilirliği çalışması henüz yapılmamıştır. Gelecekte böyle bir çalışmanın yapılması 

hem ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik adına değerinin artması hem de alan yazına katkıda 

bulunması adına önemli olacaktır. 

Yapılan analizler ışında Sağlık Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun geçerli ve 

güvenilir bir ölçüm aracı olduğu ortaya konulmuştur. Her hangi bir  kronik sağlık sorunu 

olmayan bireylere uygulandığında, bireylerin sağlığa ilişkin bu alt boyutlar için doğru 

ölçümlemeler yapılabileceği ortaya konulmuştur.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

FARKINDALIK PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ 

 
Dr. Öğretim Üyesi Ebru Bakaç, Sinop Üniversitesi, ebrubakac@sinop.edu.tr 

 
ÖZET 

 
             Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını 
arttırmaya yönelik olarak bir program tasarımı gerçekleştirmektir. Araştırmanın modeli deneysel desenlerden tek 
grup ön-test son-test modeli olarak belirlenmiştir. çalışma grubu olarak Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir 
üniversitede 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim 
gören (n=45) birinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Bu öğrencilerin (n=29) tanesi bayan ve (n=16) tanesi erkek 
öğrencilerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen iklim değişikliği anketi 
ile iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda program geliştirme 
basamaklarına uygun olarak üniversite düzeyinde iklim değişikliğine yönelik bir program hazırlanmıştır. 
Araştırma sonunda alanda çalışan araştırmacılara ve uygulama alanına yönelik olarak şu önerilerde 
bulunulmuştur. Ülkemizde konu ile ilgili program geliştirme çalışmasına rastlanmamıştır. Bu nedenle önemli bir 
konu olan iklim değişikliği ile ilgili farklı eğitim düzeylerinde program geliştirme çalışmaları yapılması uygun 
olacaktır. Halkın konu ile ilgili bilinç düzeyini yükseltmek için medya/ internet ya da yüz yüze eğitim programları 
düzenlenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Program Geliştirme, Üniversite Öğrencileri 

 
DEVELOPMENT of CLIMATE CHANGE CURRICULUM TOWARD 

UNIVERSITY STUDENTS 
ABSTRACT 

  The purpose of this research is to development a climate change curriculum. The research was designed 
using a pretest-posttest model which placed experimental method. The study group of the research consisted of 
science teachers and social sciences teacher students (pre-test n = 45 and post-test n = 45) who are studying at 
the Faculty of Education located in Northwest Black Sea Region of Turkey during the 2018-2019 academic year. 
When the prospective teachers who attended at research (n = 45) was examined by gender, it was seen that (n = 
29) of them were female, (n = 37) were male. Climate change survey and climate change awareness scale were 
used to collect the data of the study. At the end of the research, a climate change curriculum was prepared by the 
researcher. Some recommendations are made for researchers in the field of development of curriculum. It wasn’t 
found any curriculum development of climate change in our country by the researcher. So that it will be 
appropriate different program development studies in different level of education system. Beside it can arrange 
climate curriculums for the improve society’s level of awereness. 

Keywords: Climate change, curriculum development, university students 

 
 

Giriş 
           İklim değişikliği son yıllarda dünyamızı olumsuz etkileyen konular arasında ilk sıralarda 
yer almaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili olarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek önem 
arz etmektedir. Son yıllarda konunun önemine yönelik olarak yapılan araştırma sayısında hızlı 
bir artış olduğu görülmektedir. İklim değişikliği konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde 
genellikle konu ile ilgili görüşlerin toplandığı görülmüştür (Lambert,  Lindgren & Bleicher, 
2012; Senbel,  Ngo  & Blair, 2014; Shepardson, Choi,  Niyogi & Charusombat, 2011). Ancak 
konu ile ilgili olarak öğrencilerin ve toplumun bilinçlenmesine yönelik olarak eğitim 
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programlarının hazırlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yapılan çalışmanın literatüre önemli 
bir katkı getireceği ve değişik eğitim kademelerinde ve alanlarda yapılacak program geliştirme 
çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı 
üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını arttırmaya yönelik 
olarak bir program tasarımı gerçekleştirmektir. 

Yöntem 
Araştırmanın Deseni 
Araştırmanın modeli deneysel desenlerden tek grup ön-test son-test modeli olarak 
belirlenmiştir.  
Çalışma Grubu 
Hazırlanan programın değerlendirilebilmesi için çalışma grubu olarak Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde yer alan bir üniversitede 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sosyal bilgiler ve fen 
bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören (n=45) birinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Bu 
öğrencilerin (n=29) tanesi bayan ve (n=16) tanesi erkek öğrencilerden oluşmaktadır.  
Veri toplama Araçları 
Yapılan çalışmalar sonunda iklim değişikliği konusuna yönelik bilişsel alanı kapsayan bir anket 
formu hazırlanmıştır. Anketin hazırlanması sürecinde mevcut araştırmalarda yer alan anketler 
incelenerek taslak bir anket oluşturulmaya çalışılmıştır. Taslak anketin geçerlik ve güvenirliği 
için alan uzmanlarının görüşüne başvurulmuştur. Ayrıca araştırmacı tarafından daha önce 
geliştirilmiş olan iklim değişikliği ölçeği duyuşsal alana yönelik olarak öğrencilerin konu ile 
ilgili farkındalıklarını belirlemek için kullanılmıştır. Taslak ölçme aracı açımlayıcı faktör 
analizi yapılabilmesi için 2016-2017 akademik yılında Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bir 
üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören (Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve 
Meslek Yüksekokulu) toplam 303 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı 
faktör analizi için veriler 300 üniversite öğrencisi (Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve 
Meslek Yüksekokulu) üzerinde uygulanmıştır. KMO değeri .89 şeklinde bulunmuştur. 
Bartlett’s testi (χ2 (231) = 1799; p = 0.00). Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 22 maddeden 
ve 6 faktörden oluşan bir ölçek oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda 6 faktörlü 
modelin doğrulandığı görülmüştür. (χ2 = 340,59, N = 300, SD = 194, χ2/df = 1.54, GFI = 0.90, 
CFI = 0.92, RMSEA = 0.052, AGFI = 0.87, NFI = 0.83, NNFI = 0.90, RMR = 0.036). Ölçeğin 
güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak Cronbach alpha değeri 0,88 olarak hesaplanmıştır. 

İşlem Süreci 
Program geliştirme süreçleri izlenerek (ihtiyaç analizi, hedeflerin belirlenmesi, içeriğin 
hazırlanması, etkinliklerin hazırlanması, ölçme ve değerlendirme) bir öğretim programı 
tasarlanmıştır. İlk önce program geliştirme adımlarından ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu 
aşamada literatür taraması, yurtiçi ve yurt dışında bu alanda geliştirilen mevcut programların 
incelenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.  Daha sonra iklim değişikliği programının 
kazanımları belirlenmiştir. Bu kazanımlar konu alanı uzmanları tarafından incelenmiş ve 
gerekli dönütler alınmıştır. Programın içerik ve etkinlikler bölümleri kazanımlara uygun olarak 
hazırlanmıştır. Programın ölçme ve değerlendirme bölümü olarak anket formu ve iklim 
değişikliği ölçeği kullanılmıştır. 
 

Bulgular 

A. İklim Değişikliği Ölçeği ile İlgili Bulgular 
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Tablo 1 
İklim Değişikliği Ölçeği Ön-test Son-test bağimlı Örneklem Sonuçları 
 
 Ortalama N S. Sapma Sd t p 

Ön-test 92,72 45 11,48 44 -0,766 0,448 
Son-test 95,03 45 14,37    

             
           Öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik farkındalık ön-test puanları ile son-test puanları 
arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t(45)=0,766, p>0.05). Ancak öğrencilerin 
iklim değişikliği son-test puanlarının  (      =95,03) ön-test puanlarından (      = 92,72)  
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum verilen eğitimin öğrenciler için etkili olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. 
B. İklim Değişikliği Anketi ile İlgili Bulgular 
1) Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz? sorusuna ilişkin bulgular 

 
                                          
                                     N         %                                                      N          % 
     Evet             43 95,6                      Evet 43 95,6  
     Hayır 2 4,4                                 Hayır 2 4,4 
                                      Şekil 1. Son-test                 Şekil 2. Ön-test  
       
2) "Türkiye'de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olaylarının arttığı 

düşünüyor musunuz? sorusuna ilişkin bulgular 

 
                                        
  
 
 
 

    
  

  N      % 
 Evet 44 97,8  
 Hayır 1 2,2  
    

      
  N      % 
 Evet 44 97,8  
 Hayır 1 2,2 
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Şekil 3. Son-test                 Şekil 4. Ön-test 
 
 

3) İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? sorusuna ilişkin bulgular 

  
                           N %                                                                    N % 
 Evet 40 88,9                               Evet 40 88,9   
 Hayır 5 11,1                               Hayır 5 11,1 

Şekil 5. Son-test                 Şekil 6. Ön-test 
4) Fosil yakıt tüketimini azaltmak için hangi enerji türünün kullanılması gerektiğini 

düşünüyorsunuz? sorusuna ilişkin bulgular 

  
 

 
                                       Şekil 7. Son-test                 Şekil 8. Ön-test 
5) Sizce iklim değişikliğini azaltmak için devletin harekete geçme ihtimali ne kadar 

var? sorusuna ilişkin bulgular 
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                                    N %                                                                    N % 
        çok yüksek 2 4,4                           çok yüksek              2 4,4 
 yüksek             5 11,1                           yüksek              5 11,1  
 orta             16 35,6                           orta                         16 35,6 
 düşük            12 26,7                           düşük             12 26,7 
 çok düşük        9 20,0                                       çok düşük                   9 20,0  
                                    Şekil 9. Son-test                                 Şekil 10. Ön-test  
6) Sizce iklim değişikliğinin nedeni nedir? sorusuna ilişkin bulgular 
Tablo 2.  
İklim Değişikliğinin Nedenleri İle İlgili Son-Test Sonuçları 

Nedenler     f % 

Doğanın tahrÙp edÙlmesÙ 8 15,38 

BÙlÙnçsÙz tüketÙm 16 30,72 

Küresel ısınma 7 13,44 

FosÙl yakıtlar 5 9,6 

SanayÙ devrÙmÙ 4 7,68 

Dünya’nın doğal düzenÙ 1 1,92 

Nüfus artışı 1 1,92 

KÙmyasal faktörlerde artış 1 1,92 

Çevre kÙrlÙlÙğÙ 5 9,6 

ZehÙrlÙ gazlar 4 7,68 
 
Tablo 3.  

İklim Değişikliğinin Nedenleri İle İlgili Ön-Test Sonuçları 
 

Nedenler f % 

SanayÙ devrÙmÙ 3 5.08 

BÙlÙnçsÙz tüketÙm 14 23.72 

Küresel Isınma 6 10.16 

Ozon tabakasının delÙnmesÙ 8 13.55 

EnerjÙ kaynaklarının tüketÙlmesÙ 4 6.77 

Nüfus artışı 1 1.69 

FosÙl yakıt kullanımı 8 13.55 
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7) Sizce iklim 

değişikliği sonucunda dünyamızda neler yaşanmaktadır? sorusuna ilişkin bulgular 
Tablo 4.  
İklim Değişikliğinin Sonuçları İle İlgili Son-Test Sonuçları 
 

Sonuçlar f % 

Buzulların erÙmesÙ 13 16,04 

Doğal afetlerde artış 18 22,14 

Ozon tabakasının ÙncelmesÙ 2 2,46 

MevsÙmsel değÙşÙklÙkler 15 18,45 

Susuzluk 2 2,46 

Canlı türlerÙnÙn azalması/yok olması 13 16,04 

Doğanın tahrÙp olması 2 2,46 

EkosÙstemlerÙn bozulması 1 1,23 

DenÙz sevÙyesÙnÙn yükselmesÙ 3 3,69 

Salgın hastalıkların artması 2 2,46 

Küresel ısınma 6 7,38 

Tarım alanlarının azalması 3 3,69 

DenÙz sevÙyesÙnÙn yükselmesÙ 1 1,23 
 
Tablo 5.  
İklim Değişikliğinin Sonuçları İle İlgili Ön-Test Sonuçları 

Sonuçlar f % 

Küresel ısınma 5 6.3 

Buzulların erÙmesÙ 12 15.12 

Canlıların yaşam alanlarının yok olması 2 2.52 

MevsÙmsel özellÙklerÙn değÙşmesÙ 8 10.08 

Canlı türlerÙnÙn azalması/yok olması 10 12.6 

Doğal denge bozulmakta 5 6.3 

Çevre kÙrlÙlÙğÙ  9 15.25 

KÙmyasal maddeler 2 3.38 

TeknolojÙnÙn gelÙşmesÙ 2 3.38 

Ormanların yok edÙlmesÙ 2 3.38 
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Doğal afetler artmakta 13 16.38 

Tarım alanları azalmakta 7 8.82 

DenÙz sevÙyesÙ yükselmekte 5 6.3 

Salgın hastalıklar 3 3.78 

Aşırı sıcaklar ve soğuklar yaşanmakta 5 6.3 

BesÙn zÙncÙrÙ bozulmakta 1 1.26 

Doğal kaynaklar tükenmekte 2 2.52 

Ozon tabakası Ùncelmekte 1 1.26 
 
8) Size göre iklim değişikliği engellenebilir mi? sorusuna ilişkin bulgular 

 

                  
Şekil 11. Son-test            Şekil 12. Ön-test 

 
9) İklim değişikliğini engelleyebilmek için düzenli olarak yaptığın faaliyetler var mı?  
sorusuna ilişkin bulgular 

 

Şekil 13. Son-test            Şekil 14. Ön-test 
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10) Eğer 9.soruya cevabın evet ise iklim değişikliğini önlemek için neler yaptığını belirtebilir 

misin? sorusuna ilişkin bulgular 

Tablo 6.  
İklim Değişikliğini Önlemek İçin Yapılan Faaliyetler İle İlgili Son-Test Sonuçları 

Faal�yetler f % 

Su tüketÙmÙnÙ azaltmak 1 50 

ÇevreyÙ temÙz tutmak 1 50 
 

Tablo 7.  
İklim Değişikliğini Önlemek İçin Yapılan Faaliyetler İle İlgili Ön-Test Sonuçları 

Faal�yetler f % 

Halokarbon kullanımını azaltmak 2 25 

ÇevreyÙ temÙz tutmak 3 37.5 

GerÙ dönüşümü kullanmak 1 12.5 

EnerjÙ tüketÙmÙnÙ azaltmak 1 12.5 

Toplu taşıma kullanma 1 12.5 
 
11) Sana göre iklim değişikliğini önlemek için alınabilecek tedbirler nelerdir? sorusuna 

ilişkin bulgular 

Tablo 8.  
İklim Değişikliğini Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler İle İlgili Son-Test Sonuçları 

 

Önlemler f % 

Halokarbonlar(CFC,..) kullanımını azaltmak 5 8,9 

Doğayı korumak 6 10,68 

Çevre kÙrlÙlÙğÙnÙ azaltmak 5 8,9 

FosÙl yakıt kullanımını azaltmak 9 16,02 

YenÙlenebÙlÙr enerjÙ kaynaklarına yönelmek 7 12,46 

FÙltreleme 5 8,9 
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Toplu taşıma 3 5,34 

DevletÙn tedbÙr alması 2 3,56 

Yaptırım uygulanması 2 3,56 

KÙmyasal kullanımını azaltmak 4 7,12 

Çevre örgütlerÙne üye olmak 1 1,78 

Su tüketÙmÙnÙ azaltmak 2 3,56 

EnerjÙ tasarrufu 4 7,12 

GerÙ dönüşüm 1 1,78 

Ağaçlandırma 1 1,78 

Nükleer enerjÙye hayır 1 1,78 

 

Tablo 9.  
İklim Değişikliğini Önlemek İçin Alınabilecek Önlemler İle İlgili Ön-Test Sonuçları 

Önlemler f % 

YenÙlenebÙlÙr enerjÙ 7 13.16 

BÙlÙnçlendÙrme 9 16.92 

FÙltreleme 8 15.04 

Toplu taşıma 4 7.52 

Yaptırım 2 3.76 

FosÙl yakıt kullanımının azaltılması 8 15.04 

Çevre kÙrlÙlÙğÙnÙn azaltılması 5 9.4 

Ağaçlandırma 2 3.76 

ZÙraÙ Ùlaç kullanımını azaltmak 1 1.88 

SÙvÙl toplum örgütlerÙ kurulmalı 3 5.64 

Halokarbonların yasaklanması 1 1.88 

DevletÙn tedbÙr alması 1 1.88 

Doğal ürünler kullanmak 2 3.76 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
           Bu araştırmada ünÙversÙte öğrencÙlerÙnÙn ÙklÙm değÙşÙklÙğÙ konusundakÙ farkındalıklarını 
arttırmaya yönelÙk olarak bÙr öğretÙm programı tasarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda program gelÙştÙrme basamaklarına uygun olarak taslak bÙr program 
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hazırlanmıştır. Araştırma sonunda alanda çalışan araştırmacılara ve uygulama alanına yönelÙk 
olarak şu önerÙlerde bulunulmuştur. 
          1) ÜlkemÙzde konu Ùle ÙlgÙlÙ program gelÙştÙrme çalışmasına rastlanmamıştır. Bu nedenle 
önemlÙ bÙr konu olan ÙklÙm değÙşÙklÙğÙ Ùle ÙlgÙlÙ farklı eğÙtÙm düzeylerÙnde program gelÙştÙrme 
çalışmaları yapılması uygun olacaktır. 
          2) Halkın konu Ùle ÙlgÙlÙ bÙlÙnç düzeyÙnÙ yükseltmek ÙçÙn medya/ Ùnternet ya da yüz yüze 
eğÙtÙm programları düzenlenebÙlÙr. 

Kaynakça 
Lambert , J. L.,  Lindgren, J. & Bleicher, R. (2012). Assessing elementary science methods 
students' understanding about global climate change. International Journal of Science 
Education, 34(8), 1167-1187. 
Senbel,  M., Ngo, V. D. & Blair, E. (2014). Social mobilization of climate change: University 
students conserving energy through multiple pathways for peer engagement. Journal of 
Environmental Psychology, 38, 84-93. 
Shepardson, D.P., Choi, S., Niyogi, D., & Charusombat, U. (2011). Seventh grade students’ 
mental models of the greenhouse effect. Environmental Education Research, 17(1), 1–17. 
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ÖZET 

 
Kitap okumak kişinin kelime hazinesini geliştirir, muhakeme gücünü artırır, analitik düşünme ve diyalog 

becerilerini geliştirir. Kitap okuyan kişi geniş bir bakış açısına ve zengin bir kelime hazinesine sahip olur. Zengin 
kelime hazinesine sahip olmak kişinin genel kültür düzeyinin artmasına ve etkili bir konuşma becerisi 
geliştirmesine neden olur. Türk toplumunun kitap okuma alışkanlığı incelendiğinde okuyan bir toplum olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye kitap okuma konusunda başka ülkelerle kıyaslandığında birçok ülkenin gerisinde yer 
aldığı görülmektedir. Türk insanının okuma alışkanlığı geliştirememesinin asıl neden okumaya hazır oluşlukla 
ilgili yapılması gerekenlerin yerine getirilmemesidir. Okumaya hazır oluşlukla ilgili etkenler şöyle sıralanabilir: 
Çocuğa anne baba tarafından yapılan sesli okumalar, çocuğa anne babanın model olması, evde okumayla ilgili 
materyal bulundurmak, çocuğu bu materyalleri kullanmaya teşvik etmektir. Bunlardan en önemlisi okula gitmeyen 
çocuğa anne baba tarafından yapılan sesli okumalardır. Bu araştırma literatür taramasına yönelik bir çalışmadır. 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki insanların okuma alışkanlıklarının ne düzeyde olduğunu tespit etmek, okuma 
alışkanlığı kazanamamalarının temel nedenini ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuma Alışkanlığı, Okumaya Hazır Oluşluk, Kitap 

 
WHY WE DO NOT READ BOOK 

 
 
ABSTRACT 

Reading book improves one's vocabulary, improves reasoning skills, improves analytical thinking and 
dialogue skills. The person who reads the book has a broad perspective and a rich vocabulary. Having a rich 
vocabulary leads to an increase in the general culture level of the person and to develop effective speaking skills. 
When the habit of reading books of Turkish society is examined, it was become clear that there was no reading 
society. About reading book Turkey is seen to take place behind many countries compared with other countries.  
The main reason why the Turkish people are unable to develop reading habit is that the readiness to read is not 
fulfilled. Factors related to readiness to read: Oral readings made by the parent to the child, child to be a model 
of parents, keeping reading material at home, to encourage the child to use these materials. The most important 
of these is the readings made by the parents to the child who is not going to school. This study is a literature 
review. The aim of this study was to determine the level of what is in people's reading habits in Turkey, to reveal 
the main reason why they cannot acquire reading habits and to provide solution suggestions. 

Keywords: Reading, Reading Habit, Readiness to Read, Book 
 

 
 
 
 
 



 
 

 307 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 
Giriş 

 
Kitap Okumak Niçin Önemlidir? 

 Okumak kişinin hayatında önemli bir yer tutan ve onun yaşama bakış tarzını belirleyen 
önemli bir etkendir. Okumak bireyin olaylara farklı açılardan bakmasını sağlamasının yanında 
sebep sonuç ilişkisi kurmasına, eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişmesine 
yardımcı olur. 
 Okuma, duyu organları vasıtasıyla alınan sembollerin zihinsel işlemler sonucunda 
metinlerden anlam kurma süreci olarak tanımlanabilir (Yılmaz, 2018). Kitap okumanın bireyde 
istenilen davranış şekillerinin oluşmasında olumlu katkılarının olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 
okumak bireyin bilişsel ve duyuşsal açıdan olumlu yönde gelişmesini sağlar. Kitap okumak 
kişinin sorgulama gücünü artırır, analitik düşünme ve iletişim becerilerini geliştirir. Çok 
okuyan kişi zengin bir kelime hazinesine sahip olacağından dolayı kişinin başkalarıyla 
iletişimde daha etkili olmasına neden olur. Bunun yanında zengin kelime hazinesine sahip 
olmak kişinin genel kültür düzeyinin artmasına da neden olur. Bir toplumdaki bu niteliklere 
sahip fertlerin sayıca çok olması o toplumun gelişmişlik düzeyinin artmasına neden olabilir. 
Bilim ve teknolojinin yolu okumaktan geçmektedir. Diğer yandan kitap okumak insana haz 
verir. Kitap sayfalarının okur için ayrı bir kokusu vardır. Okuma alışkanlığı olan okurlar sırf bu 
kokuyu duymak için bazen kitaplarını koklarlar. Çağımız bilim ve teknolojik yarışın yaşandığı 
bir zaman dilimidir. Bu çağa ayak uydurmak ve bu yarışta sona kalmamak için bilim üretmek 
gerekmektedir. Bilim üretmenin yolu ise çok kitap okumaktan geçmektedir. Okuyan bir toplum 
bilim üretmek için gerekli olan alt yapıyı hazırlayan toplumdur. Okuma ile üretkenlik arasında 
pozitif bir korelasyonun olduğunu söylemek mümkündür. Gelişmiş bir toplum olmak ancak 
okumakla gerçekleşebilir. Bu açıdan kitap okumanın ne kadar önemli bir şey olduğu topluma 
öğretilmelidir. Bu şekilde toplumda okuma bilincinin oluşturulması sağlanır. 
 
 

Türk Toplumunun Okuma Alışkanlığı Nasıldır? 
Alışkanlık süregelen bir davranışı ifade etmektedir. Okuma alışkanlığı kişinin yaşamı 

boyunca okuma faaliyeti içerisinde bulunmasıdır. Okumayı alışkanlık haline getiren birey 
üretkenlik becerisine sahiptir. Çünkü yaşadığı toplumu daha iyi hale getirebilmek için projeler 
düşünür, fikirler öne sürer ve problemlere çözüm önerileri getirir. 

2007 Avrupa Komisyonu yaşam boyu öğrenmenin anahtar yeterliklerini şöyle 
belirlemiştir: 

1. Ana dilde iletişim yeterliği 
2. Yabancı dillerde iletişim yeterliği 
3. Matematiksel düşünme ve fen ve teknolojide temel yetkinlikler 
4. Dijital yeterlik 
5. Öğrenmeyi öğrenme yeterliği 
6. Sosyal ve vatandaşlık yeterlilikleri 
7. Girişimcilik 
8. Kültürel farkındalık ve ifade yeterliği (Commission of the European Communities, 

2007). Bu yeterliklerden kitap okuma alışkanlığı ile ilgili olan yeterlilik, öğrenmeyi 
öğrenme yeterliliğidir. 
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Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme konusunda ısrarcı olma yeteneğidir. Bu yeterlik, bireyin 
var olan olanakları tanıyarak öğrenme eyleminde başarı için zorluklarla başa çıkma yeteneğini 
kapsamaktadır. Öğrenmeyi öğrenme, bireyleri bilgi ve becerilerini, yaşantılarında kullanmaları 
için harekete geçirmektedir (Bilasa ve Taşpınar, 2017). 

Okumanın kişinin kendisini zihinsel olarak geliştirmesi, hayatına zenginlikler katması 
ve bakış açısını değiştirmesi gibi kişisel faydalarının yanı sıra topluma uyum sağlamasında, 
daha iyi ilişkiler kurarak sosyal yaşamın bir parçası olmasında, yaşadığı ülkenin vatandaşı 
olarak sorumluluklarını yerine getirmesinde de faydası büyüktür (Korkmaz, 2008). Toplumdaki 
insanların yaşam kalitesi ancak bilim üretmekle arar. Bilim üretmenin yolu ise okumaktan 
geçer. Okumayı yaşam sürecine yayan ve onu alışkanlık haline getiren bireylerden oluşan 
toplumlar, daha fazla bilim üretmektedir. Bu tür toplumların insanlarının yaşam kalitesi ise 
elbette yüksek olmaktadır. Bu noktada şu soruları sormak gerekir:  

Türkiye’de yaşayan insanların kitap okumaya bakış açısı nasıldır? Kişi başına düşen 
kitap sayısı nedir? Bir yılda kitaba ayrılan para miktarı nedir? Yılda kişi başına düşen kitap 
okuma sayısı ne kadardır? Kitap okumanın alışkanlığı konusunda gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında Türkiye’nin durumu nedir? Bu soruların yanıtları Türk insanının okumayı 
alışkanlık haline getirip getirememesini ifade edecektir (Yılmaz, 2018). 
 Kitap okumaya ile ilgili standartlar incelendiğinde; 
Çok okuyan kişi: Yılda 21 ve üzeri kitap okuyan, 
Orta düzeyde okuyan kişi: Yılda 6-20 arası kitap okuyan, 
Az okuyan kişi: Yılda 1-5 arası kitap okuyan 
Okumayan kişi: Yılda hiç kitap okumayan olarak ifade edilmektedir (Odabaş, 2005). 
 Kitap okumayla ilgili bu standartlar göz önüne alındığında ülkemiz insanlarının kitap 
okuma durumları nasıldır? Yani okumayı alışkanlık haline getirmiş bir toplum muyuz? Bu 
noktada ülkemiz insanlarının okuma alışkanlığına sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 
ülkemiz okuma alışkanlığı konusunda çoğu gelişmiş ülkenin gerisinde yer almaktadır. 

Japonya’da toplumun %14’ü, Amerika’da %12’si, İngiltere ve Fransa’da %21’i düzenli 
kitap okurken, Türkiye’de bu oran %0.01 düzeyindedir. Yıllık kişi başına düşen kitap okuma 
sayısına bakıldığında; bir Japon yılda 25 kitap, bir İsviçreli yılda 10 kitap, bir Fransız yılda 7 
kitap okurken, Türkiye’de 6 kişiye 1 kitap düşmektedir. Bağımsız Eğitimciler Sendikasının 
yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de yılda 23 milyon kitap basılmaktadır. Japonya’da ise bir 
yılda basılan kitap sayısı 4 milyar 200 milyondur. Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık kitap 
harcaması 500 dolarken Türkiye ’de bu rakam 2 dolar seviyesindedir. Niçin kitap 
okumuyorsunuz sorusu sorulduğunda ise şu bahaneler söylenmektedir: Kitap okumaya vaktim 
yok, kitaplar çok pahalı, işten yorgun geliyorum, oku oku nereye kadar gibi bahaneler 
sıralanmaktadır (http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=90672).  

Bir yılda ders kitapları haricinde basılan kitap sayısı noktasında Ülkemiz gelişmiş 
ülkelerle kıyaslandığında ise gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 1 
Bir Yılda Ders Kitabı Haricinde Basılan Kitap Sayısı 
 

Ülkeler Yıllık Basılan Kitap 
Sayısı 

Amerika 72 000 
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Almanya  65 000 
İngiltere 48 000 
Fransa 39 000 
Brezilya 13 000 
Türkiye 6 031 

(http://istatistikler.net/okuma.html).  
Yukarıdaki tablo kitap okuma konusunda ülkemizin ne kadar geride olduğunun bir 

göstergesidir. Bu noktada şu soruyu sormak gerekir: Türkiye’deki insanların okumayı 
alışkanlık haline getiremeyişinin esas nedeni nedir? Bu sorunun cevabı okumayı nasıl alışkanlık 
haline getirebileceğimizin ipuçlarını verecektir. 
 Okuma alışkanlığı ile ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde (Kolaç, 2007; Yılmaz, 
2006; Yılmaz ve Benli, 2010; Odabaş ve Diğerleri, 2008; Esgin ve Karadağ, 2000; Gömleksiz, 
2004; Kurulgan ve Çekerol, 2008) Türk insanının okumayı alışkanlık haline getiremediği 
görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, ülkemizdeki insanların 
düzenli kitap okumamalarının birçok nedeni olduğu görülmektedir. Bunlar: Kitaplar çok pahalı, 
vaktim yok, televizyon seyretmeyi kitap okumaya tercih ederim, ders çalışmaktan kitap 
okuyamıyorum vb. şeklinde sıralanabilir (Yılmaz, 2018). 
 

Okuma Alışkanlığı Kazandırmanın Temel Yolu 
Bireye okuma alışkanlığı kazandırmak çocukta başlamaktadır. Çünkü alışkanlık 

kazanmak için uzun bir süre gerektirir. Bireyin okumayı alışkanlık haline getirebilmesi için 
okumaya karşı olumlu tutum geliştirmesi, içsel güdülenmesi gerekir. Bunun için çocuk okula 
başlamadan önce okumaya karşı hazır olmalıdır. Bir başka ifadeyle çocuğun okumayı 
öğrenmeden önce okumayla ilgili duyuşsal olarak alt yapısının hazır olması gerekmektedir. 

Okuma alışkanlığı kazanmada en uygun dönem çocukluk dönemidir (Bınarbaşı, 2006). 
Çünkü çocukluk dönemi bazı davranışların kazanılması açısından kritik dönemdir. Kritik 
dönem bir davranışı kazanmak için gerekli olan en hassa zaman dilimini ifade etmektedir. 
Bireye bu kritik dönem olan çocukluk döneminde okuma hazır oluşlukla ilgili iş ve aktiviteler 
sunulmalıdır. Bu şekilde çocuğun okumayı öğrenmek ve onu alışkanlık haline getirmek için 
içsel motivasyon geliştirilmesi sağlanabilir. Akyol’a göre (2005) okumaya hazır oluşluk; 
çocuğun öğretim programından yararlanmasına yardımcı olacak yeteneklere ve becerilere bağlı 
genel bir olgunluk düzeyidir. Okumaya hazır oluşlukta yapılacak işler şunlardır: Evde eğitsel 
materyal bulundurmak, çocuğun eğitsel materyallerle uğraşmasını sağlamak, anne babanın 
evde kitap okuması, çocuğun okul öncesi eğitim alması, çocuğa anne baba tarafından sesli 
okuma aktivitelerinin yapılmasıdır. Bunlardan belki de en önemlisi çocuğa anne ya da babası 
tarafından yapılan sesli okumalardır. Yani anne-babanın çocuğa hikâye ya da masal kitabı 
okumasıdır. Çocuğa yapılan bu sesli okumalar, çocuğun okumaya ve kitaplara karşı ilgi 
duymalarını sağlamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde çocuğa okula başlayıncaya kadar 
aileleri tarafından hikâye kitapları okunmaktadır. Aileler çocuklarına kitap okurken, bir 
yetişkine okuyor gibi değil, çocukla konuşuyor gibi okumalıdır.  Yer yer durup, hikâyedeki 
olay hakkında tahminde bulunmalarını istemelidir. Bu şekilde çocuğun hem analitik düşünme 
hem de konuşma becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Anderson ve diğerlerine göre (1985) 
okumada başarı için yapılacak en önemli iş çocuğa sesli okuma yapmaktır. Silvern (1985), 
karşılıklı konuşmalar şeklinde çocuklarına kitap okuyan ailelerin çocuklarının okumada başarılı 
olduklarını ifade etmektedir. Romatowsky ve Trepaier (1977) kendisine aileleri tarafından 
günde 4 ila 7 dakika kitap okunan çocukların okumaya karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ifade 
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etmektedir (Akt.: Akyol, 2005). Yılmaz ve Darıcan (2015) yaptıkları çalışmada ilkokul 4. Sınıf 
öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde anaokulu eğitimi 
almalarının, kendilerine ait çalışma odası ve kitaplığın bulunmasının, okul öncesi dönemde 
ailesi tarafından kendilerine kitap okunmasının, eve sürekli yayın alınmasının, evdeki mevcut 
okuma yazma malzemelerini kullanmalarının, kitabevi ve fuar gibi yerlere gidilmesinin, 
öğrencilere çeşitli okuma materyalleri alınmasının, ebeveynlerinin okuma sıklığı düzeylerinin, 
öğretmenleri tarafından öğrencilere okuma ödevi verilmesinin etkili olduğu belirlenmiştir. 

Okumayla ilgili yapılan faaliyetler, çocuğun okumaya karşı olumlu tutum geliştirmesine 
neden olacaktır. Bu olumlu tutumla ilkokula başlayan çocuk, okumayı öğrendikten sonra 
kendisi kitap okumak isteyecektir.  
 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Türkiye’ de insanların büyük çoğunluğu okuma alışkanlığına sahip değildir. Okumanın 

alışkanlık haline getirilmeyişine “ekonomik sıkıntılar, vaktim yok, işten yorgun geliyorum” 
gibi bahaneler öne sürülse de, esas neden okumaya hazır oluşlukta yapılması gereken iş ve 
faaliyetlerin yapılmamasında yatmaktadır. Bunun için ailelerin çocuklarına okula başlamadan 
önce hikâye kitapları okumaları, okunan hikâyelerin çocukla birlikte tartışılması, günlük 
hayatla ilişkilendirilmesi, yarım bırakılan hikâyelerin çocuğa tamamlatılması gerekir. Ayrıca 
çocukların okul öncesi eğitim almaları onların okumaya karşı olumlu tutum geliştirmelerine 
neden olacaktır.  

Okuma alışkanlığı ile ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde (Kolaç, 2007; Yılmaz, 
2006; Yılmaz ve Benli, 2010; Odabaş ve Diğerleri, 2008; Esgin ve Karadağ, 2000; Gömleksiz, 
2004; Kurulgan ve Çekerol, 2008) Türk insanının okumayı alışkanlık haline getiremediği 
görülmektedir. Okuma alışkanlığını toplumda kazandırmak için çocuk okula başlamadan önce 
okumaya hazır oluşlukla ilgili iş ve aktivitelere ağırlık yermek gerekmektedir.  

Bunun için konuyla ilgili şu önerilerde bulunulabilir: 
ü Aileler çocuklarına ilköğretime başlayıncaya kadar hikâye kitapları okumalıdırlar. 

Okuma bittikten sonra çocukla birlikte hikâye konusu üzerinde tartışılmalıdır.  
ü Maddi durum göz önüne alındığında, hikâye kitapları devlet tarafından ücretsiz olarak 

ailelere dağıtılmalıdır. 
ü Basın kuruluşları vasıtasıyla anne-babanın çocuğa kitap okumasının önemi 

vurgulanmalıdır. 
ü Okul öncesi eğitim kurumları ülke genelinde yaygınlaştırılmalı ve zorunlu hale 

getirilmelidir. 
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ÖZET 

 
Ülkemizde 2005 yılında okuma yazma öğretiminde bitişik eğik yazı kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

2017 yılında ise bitişik eğik yazıdan dik temele yazıya geçme kararı alınmıştır. Bu araştırmanın amacı bitişik eğik 
yazıdan dik yazıya geçişe ilişkin öğretmenlerin görüşlerini incelenmektir. Araştırmanın yöntemi betimsel 
modeldedir. Bu modellerde esas amaç, var olan durumu olduğu gibi betimlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 
Bartın ili Merkez ilçesine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda görev yapan 40 sınıf öğretmeni 
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 5 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Madde formlarının oluşturulmasında uzman görüşü alınmıştır. Araştırmada içerik analizi 
kullanılmıştır. Araştırmada istatistiksel işlemlerden yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf 
öğretmenlerinin % 90’nın, bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçilmesi kararını uygun bulduğu, geçiş sürecinde 
öğrencilerin %70’nin bazı problemler yaşadıkları, velilerin ise %77,5’nin problem yaşamadığı belirlenmiştir. 
Sınıf öğretmenlerinin %92,5’nin ise okuma yazma öğretimine dik temel harflerle başlanılması görüşünde oldukları 
tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bitişik Eğik Yazı, Dik Temel Yazı,  Sınıf Öğretmeni, Yazı Öğretimi 

 
TEACHERS’ VIEWS ON TRANSITION FROM ADJACENT 

ITALIC TO VERTICAL BASIC WRITING 
 
 
ABSTRACT 

In 2005 year the use of contiguous italic writing was made compulsory in teaching literacy in Turkey. In 
2017 year it was decided to transition from adjacent italic writing to vertical basic writing. The aim of this study 
is to examine the views of teachers about the transition from adjacent italic writing to vertical writing. The method 
of the research is descriptive model. The main purpose of this model is describe existing situation as it is. 
The study group consisted of 40 primary school teachers working in official primary schools affiliated to the 
Ministry of National Education in the central district of Bartın province. The study group of the research was 
formed by easily accessible sampling. In the study, a semi-structured interview form consisting of 5 items 
developed by the researcher was used as data collection tool. Expert opinion was taken in the preparation of the 
matter forms. Content analysis was used in the research. Percentage from statistical procedures was used in the 
research. As a result of the research 90% of primary school teachers found it appropriate to decide to transition 
from adjacent italic to vertical basic writing, 70% of students had some problems during the transition period, 
77.5% of the parents had no problems. It was found 92.5% of the of primary school teachers were of the opinion 
that to start teaching literacy with vertical basic letters.  

 
Keywords: Adjacent Italic Writing, Vertical Basic Writing, Primary School Teacher, Writing Teaching 
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Giriş 
 

Yazma, duygu ve düşüncelerin semboller yoluyla kağıda aktarılmasını ifade etmektedir.  
Yazma; zihinde yapılandırılmış duygu, düşünce ve bilgilerin düzenlenerek anlamlı bir 

yapı oluşturan birtakım sembollerle kağıda veya başka bir yüzeye dökülmesi işlemidir (Zorbaz, 
2014). Yazı, konuşma dilindeki sözcük ve cümlelerin bazı sembolik şekil ve çizimlerle kağıt 
üzerine saptanmış halleridir (Çelenk, 2007). Ayrıca yazma konuşmadan farklı olarak el, göz 
koordinesi gerektirir (Kesginci, 2006). Bu sebeplerden dolayı yazmanın okuma ve konuşmaya 
göre daha güç ve biçimsel bir yapıya sahip olduğu görülmektedir (Ferah, 2007). Okula başlama 
yaşı, görme ve işitme yetersizliği, zekâ düzeyi, dikkat eksikliği ve el tercihi okuma- yazmayı 
etkileyen en önemli unsurlardır (Yılmaz, 2009). 

Yazmanın insan hayatında yeri ve önemi büyüktür. Duygu, düşünce ve hayallerini açık 
ve anlaşılır bir şekilde yazmak çeşitli zihinsel becerileri gerektirir. Bu yüzden yazma eğitimi 
öğrencilerde bilgiden çok becerileri geliştirme işidir. Öğrenciler bu beceriler yoluyla 
düşüncelerini sıralamayı, sınırlamayı, düzenlemeyi, yazı amacını ve kuralları uygulamayı 
öğrenirler. Yazma dil becerilerinin yanında zihinsel süreçlerle iç içe olması nedeniyle çok 
sayıda becerilerin gelişmesine katkı sağlar. Yazma özellikle öğrencilerin düşüncelerini 
geliştirme, bilgilerini düzenleme, dili kullanma, bilgi birikimlerini zenginleştirme ve zihinsel 
sözlüklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (Coşkun ve Yılmaz, 2018). Yazma 
öğrencilerin düşüncelerini aktarma ve somutlaştırmaya izin veren süreç olmasından dolayı 
öğrencilerin zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır (Güneş, 2007). 

Yazma becerisi sorunları ile ilgili alanyazın (Tok ve Ünlü, 2014; Çifçi, 2006; Bağcı, 
2011) incelendiğinde öğrencilerin yazma sorunları; kendini ifade edememe, kelime hazinesinin 
dar olması, yazarken plan yapılmaması, imla ve noktalama hataları, kas gelişiminin yetersizliği, 
özgüven eksikliği, sınıfların kalabalık olması, teste dayalı sınav sistemi ve öğretmenlerin 
yazmaya yeterince zaman ayırmaması olarak sıralanabilir. 

Yazı öğretiminde temel amaç okunaklı ve hızlı yazmayı öğrencilere kazandırmaktır 
(Akyol, 2009). Bunun için harf şekillerinin doğru kavratılması gerekmektedir. Öğrenci 
harflerin şekillerini zihninde hatırlayabilmelidir. Yazı öğretiminin hangi harflerle yapılacağı 
araştırmacılar arasında tartışmalı bir konudur. Bazı araştırmalar, dik temel harflerle yazılan 
yazıların daha okunaklı, bazı araştırmacılar ise bitişik eğik yazı harfleriyle yazmanın daha hızlı 
olduğunu ifade etmektedirler (Calp, 2007). 

Ülkemizde bitişik eğik yazı öğretimine Atatürk döneminde başlanmıştır. O döneme ait 
diplomalar, nüfus cüzdanları, tapu kayıtları vb. birçok belge; bitişik eğik yazı ile matbaada 
basılmışçasına açık, işlek ve estetik olarak yazılmıştır (Güneş, 2006). 2005 Türkçe Öğretim 
Programı ile ilk okuma yazmada devrim niteliğinde bir karar alınarak ses temelli cümle yöntemi 
benimsenmiş ve bitişik eğik yazı kullanımı okullarda zorunlu hale getirilmiştir. Bu programda 
bitişik eğik yazı eğitimi birinci sınıftan itibaren başlamakta ve programda el yazısı eğitiminin 
hangi sırayla ve nasıl verileceği, hangi yöntem veya yöntemlerin kullanılacağı belirtilmektedir 
(Akkaya ve Kara, 2012). Bitişik eğik yazının ilk okuma ve yazma öğretiminde kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte dik temel yazıdan tamamen vazgeçilmemiştir. Çünkü öğrencilerin ilk 
okuma yazma öğretimi ders kitaplarında hem bitişik eğik yazı hem de dik temel yazı 
uygulamaları devam etmiştir. Bunun yanında bitişik eğik yazı uygulamalarına branş 
öğretmenlerince gereken hassasiyet gösterilmemiştir. Hatta bazı branş öğretmenleri eğik yazıyı 
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okumada zorlandıkları gerekçesiyle öğrencileri dik temel yazı yazmaya zorlamışlardır. Bunun 
sonucu olarak MEB ilköğretim okullarına gönderdiği 09.02.2011 tarihli 1714 sayılı yazıda 
özellikle branş öğretmenlerinin bitişik eğik yazı kullanımına uymaları gerektiğini ifade etmiştir.  

Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin bitişik eğik yazı ile ilgili 
sorunların ortaya konduğu çalışmalara (Bayraktar, 2006; Yurduseven,  2007; Can, 2010; Özenç 
ve Özenç, 2016) rastlanmaktadır. Buna ilave olarak yapılan araştırmalarda öğretmenlerin 
okuma yazma öğretimi uygulamasında en fazla sorunu bitişik eğik yazıda yaşadığı, bitişik eğik 
yazının eğikliğinin sağlanması, okunaklı yazılması ve harflerin büyüklüğünün ayarlanması 
konusunda problemler olduğu, bitişik eğik yazı uygulamasının öğretmenleri gereğinden fazla 
yorduğu gibi sonuçlar tespit edilmiştir. Bazı araştırmalarda ise (Coşkun, 2011; Çakır, 2012) 4. 
sınıftan itibaren branş öğretmenlerinin derslere girmeye başlamasıyla birlikte öğrencilerin dik 
temel yazıyı kullanma eğilimi gösterdikleri ifade edilmektedir.  

Branş öğretmenlerinin de öğrencilerin dik temel yazıyı kullanmaları konusundaki 
destekleyici tutumu, öğrencilerin iki yazı türü arasında kalmasına ve programın hedefine 
ulaşmamasına neden olduğu görülmektedir (Baydık ve Bahap Kudret, 2012). Bitişik eğik 
yazının yazımında öğrenciler ve öğretmenler açısından ortaya çıkan bu güçlüklerle beraber ilk 
okuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ile dik temel yazının kullanılması konusunda 
fikir ayrılıkları ortaya çıkarmıştır. 

12 yıl devam eden bu süreç 2017 yılında program değişiklikleri çerçevesinde tekrar 
gündeme gelmiş, bitişik eğik yazı ile yazı öğretimi zorunlu olmaktan çıkarılmış ve Milli Eğitim 
Bakanlığı öğrencilere öğretilecek yazı türünün ne olacağı noktasında kararı öğretmenlerin 
tercihine bırakmıştır. Bu durumda öğrencilerin hangi yazı türüyle yazacakları konusunda 
farklılıklar ortaya çıkması muhtemeldir. Çünkü her öğretmen yazı türü noktasında kendi 
tercihini kullanacaktır. Bu da ayrı bir tartışma konusu olabilir. 

Bitişik eğik yazının bırakılıp dik temel yazıya geçilmesi süreci çok hızlı olmuştur. 
Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
alınan karar, 2017 yılının Eylül ayında uygulamaya geçmiştir. Daha önceden bitişik eğik yazıyı 
öğrenen öğrencilerin bu yazı türünü hemen bırakıp dik temel yazı türüyle yazmayı öğrenmeleri 
bazı sıkıntılara neden olmuştur. Kararın uygulanması noktasında bazı okul müdürleri ve 
öğretmenler daha aceleci davranırken, diğer okul müdürleri ve öğretmenler daha esnek 
davranmışlardır.  

Öğrenci açısından öğrenilen bir yazı türünün hemen bırakılıp başka bir yazı türüyle 
yazma işlemlerine devam etmek zor bir durumdur. Çünkü bir yazı türüyle ilgili bilgi ve 
becerilerin öğrenci tarafından kazanılması uzun bir süreci ifade etmektedir. Yazı değişikliğiyle 
ilgili alınan kararın hızlı bir şekilde uygulamaya konmasının hem öğrenci hem de öğretmen 
üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu tahmin edilmektedir. Yapılan bu araştırmada bitişik eğik 
yazıdan dik temel yazıya geçişe ilişkin öğretmen görüşleri incelenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişe ilişkin öğretmen 

görüşlerinin incelenmesidir. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş kararına ilişkin sınıf öğretmenlerinin 
görüşleri nelerdir? 

2. Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçen öğrencilerin dik temel yazıya yönelik 
beceri ve tutumlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 
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3. Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçen öğrencilerin süreçte yaşadıkları sorunlara 
ilişkin sınıf öğretmen görüşlerinin nelerdir? 

4. Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçen öğrenci velilerinin süreçte yaşadıkları 
sorunlara ilişkin sınıf öğretmen görüşlerinin nelerdir? 

5. Yazı öğretimi sürecinde sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri yazı türüne ilişkin 
görüşleri nelerdir? 

 
Yöntem 

Araştırmanın Modeli         
Araştırma, betimsel modeldedir. Betimsel model, var olan bir durumu, var olduğu 

şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2009). Bu modellerde esas 
amaç, var olan durumu olduğu gibi betimlemektir. 
 
Araştırmanın Çalışma Grubu 

   Araştırmanın çalışma grubunu 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Bartın il merkezinde 
görev yapmakta olan 40 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.  

 
Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan 
yarı yapılandırılmış görüşme formu 5 maddeden oluşmaktadır. Görüşme formunun 
hazırlanmasında uzman görüşü alınmıştır. 

 
Verilerin Analizi 

 
Verilerin analizi, içerik analizi yöntemine göre yapılmıştır. Verilerin analizinde 

görüşme formundaki sorulara verilen tüm cevaplar tek tek kodlanmıştır. Bu kodlar bir üst 
kategoride toplanıp temalara ayrılmıştır. Araştırmada güvenirliği sağlamak için metaforların 
kategorileştirilmesinde 2 araştırmacının görüşü alınmıştır. Güvenirlik .80 olarak 
hesaplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorular içerik analizi 
yapılarak değerlendirilmiş ve yüzde değerleri verilerek yorumlanmıştır. 

İçerik çözümlemesi, birbirine benzeyen veriyi belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 
kodlayarak bir araya getirmek olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 
Karadeniz, ve Demirel, 2008). Öncelikle açık uçlu sorulara verilen cevaplar belirli gruplara 
ayrılmıştır. Araştırma sorularına verilen cevaplar ne kadar farklı ise grup sayısı da o kadar 
artmaktadır. Ancak kodlamada çok az ifade farklılığı olan fakat aynı amaca hizmet eden 
maddeler tek biçimde aynı grup içinde bulunmuştur. Görüşme formlarında yer alan her soru 
için gruplar ayrı ayrı belirlenmiştir ve aynı soru içerisinde her tekrarlanan kod için “+” işareti 
konulmuştur. Bu gruplar bir araya getirilerek yüzdeler belirlenmiştir. 
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Bulgular 
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen verilere yer verilmiştir. Veriler tablolar 

halinde gösterilmiştir. 

Tablo 1  

Bitişik Eğik Yazıdan Dik Temel Yazıya Geçen Öğretmenlerin Dik Temel Yazıya Geçiş Kararıyla 
İlgili Görüşleri  

 

 

 

 

Bitişik eğik yazıdan dik temel 
yazıya geçiş kararını uygun 
buluyor musunuz? Neden? 

 

 

 

Evet 
(%90) 

Öğrencilerin kas gelişimine uygun olan yazı dik 
temel yazıdır. % 16,8 

Öğrenciler dik temel harflerle daha okunabilir 
yazı yazabiliyor. %22,2 

Dik temel yazı bitişik eğik yazıya göre daha 
kolay yazılmaktadır. % 33,3 

Günlük hayatta kullanılan yazı türü dik temel 
yazıdır. %27,7 

                         

 

Hayır 
(%10) 

Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş 
kararı acele alınmış bir karardır %50 

Dik temel yazıda öğrenciler mekanik zorluklar 
yaşamaktadırlar.  %25 

Bitişik eğik yazı öğrencilerin gelişimine daha 
uygundur %25 

 
Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin %90’ı bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş 

kararını uygun bulduğu, %10’nun ise uygun bulmadığı görülmektedir. Bitişik eğik yazıdan dik 
temel yazıya geçiş kararını uygun bulan öğretmenlerin %16,8’i dik temel yazının öğrencilerin 
kas gelişimine uygun olduğunu, %22,2’si öğrencilerin dik temel harflerle daha okunabilir yazı 
yazabildiğini, %33,3’ü dik temel yazının bitişik eğik yazıya göre daha kolay yazıldığını ve 
%27,7’sinin ise günlük hayatta kullanılan yazı türünün dik temel yazı olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerin %10’u ise bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş kararını uygun 
bulmadığını, bunun nedeni olarak öğretmenlerin %50’si bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya 
geçiş kararının acele alınmış bir karar olduğunu, %25’i dik temel yazıda öğrencilerin mekanik 
zorluklar yaşadığını ve %25’i ise bitişik eğik yazının öğrencilerin gelişimine daha uygun 
olduğunu belirtmişlerdir.  
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Tablo 2 

Bitişik Eğik Yazıdan Dik Temel Yazıya Geçen Öğrencilerin Dik Temel Yazıya Yönelik Beceri 
Ve Tutumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri  

 

 

 

 

Öğrencilerin dik temel yazıyı 
kolayca benimsediğini 
düşünüyor musunuz? 

Neden? 

  

 

 

 

 

 

Evet 
(%87,5) 

 Dik temel yazı öğrencilerin küçük kaslarına 
daha uygundur. %11,5 

Öğrenciler dik temel yazıyı bitişik eğik yazıya 
göre daha kolay yazmaktadır.%42,8 

Dik temel yazı bitişik eğik yazıya göre daha 
okunaklıdır %5,7 

Basılı ve görsel medyada en sık karşılaştıkları 
yazı tipi olması %40 

 

Hayır 
(%12,5) 

Öğrenciler dik temel yazıya geçişte 
zorlanmaktadırlar %60 

Dik temel yazıya geçiş sürecinde yeterli zaman 
verilmemiştir. %20 

Öğrenciler dik temel yazıya geçiş sürecinde 
uyum sorunu yaşamaktadırlar.%20 

 
Tablo 2’ye göre öğretmenlerin %87,5’i bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçen 

öğrencilerin dik temel yazıyı kolayca benimsediğini %12,5’i ise benimsemediğini belirtmiştir. 
Öğrencilerin dik temel yazıyı kolayca benimsediğini görüşünü belirten öğretmenlerin bunun 
nedeni olarak % 11,5’i dik temel yazı öğrencilerin küçük kaslarına daha uygundur, %42,8’i 
öğrenciler dik temel yazıyı bitişik eğik yazıya göre daha kolay yazmaktadır, %5,7’si dik temel 
yazı bitişik eğik yazıya göre daha okunaklıdır ve %40’ı da basılı ve görsel medyada en sık 
karşılaştıkları yazı tipi olması görüşlerini belirtmiştir. Öğretmenlerin %12,5’ i ise öğrencilerin 
dik temel yazıyı benimsemediği görüşündedir. Bunun nedeni olarak;  %60’ı öğrenciler dik 
temel yazıya geçişte zorlanmaktadırlar, %20 ‘si dik temel yazıya geçiş sürecinde yeterli zaman 
verilmemiştir ve %20’i de öğrenciler dik temel yazıya geçiş sürecinde uyum sorunu 
yaşamaktadırlar görüşlerini belirtmişlerdir. 
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Tablo 3 

Bitişik Eğik Yazıdan Dik Temel Yazıya Geçen Öğrencilerin Süreçte Yaşadıkları Sorunlara 
İlişkin Öğretmen Görüşleri  

 

 

 

 

 

Bitişik eğik yazıdan dik temel 
yazıya geçişte öğrenciler 
sorunlar yaşadı mı? Yaşanan 
sorunlar nelerdir? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Evet 
(%70) 

Öğrenciler dik temel yazı harflerini ebatlarına 
uygun yazmada zorlanmaktadırlar. %28,5 

Öğrenciler dik temel yazı harflerinin yazılış 
yönlerini doğru yapamamaktadırlar.  %28,5 

Dik temel yazıda öğrenciler yavaş 
yazmaktadırlar. %7,2 

Öğrenciler iki yazı türünü birbirine 
karıştırmaktadırlar. %21,4 

Öğrenciler büyük ve küçük dik temel harfleri 
birbirine karıştırmaktadırlar. %14,4 

                         

 

Hayır 
(%30) 

Öğrenciler dik temel yazıyı okunaklı ve güzel 
yazmaktadırlar. %58,3 

Öğrenciler dik temel yazıyı seri ve hızlı bir 
şekilde yazmaktadırlar. %16,7 

Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları yazı 
türü dik temel yazıdır. %25 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin %70’i bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya 
geçişte öğrencilerin sorunlar yaşadığı görüşünde iken öğretmenlerin  %30’u ise bitişik eğik 
yazıdan dik temel yazıya geçişte öğrencilerin sorunlar yaşamadığı görüşündedir. Dik temel 
yazıya geçişte öğrencilerin yaşadıkları sorunların gerekçesi olarak; öğretmenlerin %28,5’i 
öğrencilerin dik temel yazı harflerini ebatlarına uygun yazmada zorlandıklarını, %28,5’i 
öğrenciler dik temel yazı harflerinin yazılış yönlerini doğru yapamadıklarını, %7,2’si dik temel 
yazıda öğrencilerin yavaş yazdıklarını, %21,4’ü öğrencilerin iki yazı türünü birbirine 
karıştırdıklarını ve %14,4’ü ise öğrencilerin büyük ve küçük dik temel harfleri birbirine 
karıştırdıklarını ifade etmişlerdir. Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişte öğrencilerin 
sorun yaşamadığının gerekçesi olarak; öğretmenlerin %58,3’ü öğrencilerin dik temel yazıyı 
okunaklı ve güzel yazdığını, %16,7’si öğrencilerin dik temel yazıyı seri ve hızlı bir şekilde 
yazdıklarını ve % 25’i ise öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları yazı türünün dik temel yazı 
olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 
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Tablo 4 

Bitişik Eğik Yazıdan Dik Temel Yazıya Geçen Öğrenci Velilerinin Süreçte Yaşadıkları 
Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri  

 

 

Bitişik eğik yazıdan dik 
temel yazıya geçişte 
velilerin sorun yaşadığını 
düşünüyor musunuz? 

Neden? 

  

 

 

Evet  

(%15) 

Veliler çocuklarının dik temel yazı ile yavaş 
yazdığını söylemektedirler. %83,3 

Veliler çocuklarının iki yazı türünü birbirine 
karıştırdığını söylemektedirler. %16,7 

              
Hayır 
(%77,5) 

Veliler çocuklarının dik temel yazıyı kolay 
yazdığını söylemektedirler. %100 

Diğer  

(%7,5) 

Veliler çocuklarının yazılarına karışmamalıdır. 
%100 

 

  
 Tablo 4’ e göre öğretmenlerin % 15’i bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişte 
velilerin sorun yaşadığını, %77,5’i ise velilerin sorun yaşamadığını ifade ettikleri 
görülmektedir. Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişte velilerin sorun yaşadığını düşünen 
öğretmenlerin %83,3’ü velilerin çocuklarının dik temel yazı ile yavaş yazdığını, % 16,7’si 
velilerin çocuklarının iki yazı türünü birbirine karıştırdığını söyledikleri görüşündedirler. 
Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişte velilerin sorun yaşamadığı görüşündeki 
öğretmenlerin tamamı (%100’ü ) ise velilerin çocuklarının dik temel yazıyı kolay yazdığını 
söyledikleri görüşündedirler.  

Tablo 5 

Yazı Öğretimi Sürecinde Öğretmenlerin Tercih Ettikleri Yazı Türüne İlişkin Görüşleri  

 

 

Öğretmenlerin yazı 
öğretimi sürecinde 
tercih ettikleri yazı türü 
ne olmalıdır? Neden? 

 

 

Dik temel yazı 
(%92,5) 

Öğretimi kolaydır. %59,5 

Öğrenciler daha okunaklı yazmaktadır. %10,8 

Günlük hayatta kullanılan yazı türüdür. %16,2 

Öğrencilerin kas gelişimine uygundur. %13,5 

Bitişik eğik yazı 

(%2,5) 

Bitişik eğik yazı öğrencilerin kas gelişimine 
daha uygundur. %100 

Diğer (%5) Her iki yazı türü de kullanılabilir. %100 

 
 Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin %92,5’i yazı öğretimi sürecinde dik temel yazıyı, 
%2,5’i bitişik eğik yazıyı ve % 5’i ise ‘diğer’ görüşündedirler. Yazı öğretimi sürecinde dik 
temel yazıyı tercih ederim görüşündeki öğretmenlerin % 59,5’i öğretimi kolay, % 10,8’i 
öğrenciler daha okunaklı yazmaktadır, %16,2’si günlük hayatta kullanılan yazı türüdür, 
%13,5’i ise öğrencilerin kas gelişimine uygundur görüşündedirler. Yazı öğretimi sürecinde 
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bitişik eğik yazıyı tercih eden öğretmenlerin tamamı (%100) bitişik eğik yazı öğrencilerin kas 
gelişimine daha uygundur görüşündedir. Yazı öğretimi sürecinde tercih edilen yazı türü ne 
olmalıdır sorusuna ‘Diğer’ görüşündeki öğretmenlerin tamamı (%100’ü) her iki yazı türü de 
kullanılabilir görüşündedirler. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişe ilişkin görüş ve 

düşüncelerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada katılımcıların büyük çoğunluğu (%90) 
bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişin doğru ve yerinde bir karar olduğu görüşündedir. 
Öğretmenlerin %70’nin bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişte öğrencilerin sorunlar 
yaşadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin %28,5’i öğrencilerin dik temel yazı 
harflerini ebatlarına uygun yazmada zorlandığını ve harflerin yazılış yönlerini doğru 
yapamadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin %21,4 ise öğrencilerin her iki yazı 
türünü de birbirine karıştırdığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin %77,5’nun bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişte velilerin sorun 
yaşamadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin %92,5’nun yazı öğretimi sürecinde 
tercih ettikleri yazı türünün dik temel yazı olduğu belirlenmiştir. Bunun gerekçesi olarak 
öğretmenlerin %59,5’u dik temel yazı öğretiminin kolay olduğunu ifade ettikleri saptanmıştır.  

Elde edilen bu sonuçlar önceki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırıldığında benzerlikler 
görülmektedir. Coşkun (2011), Çakır (2012), Kırmızı ve Kasap (2013), Coşkun ve Coşkun 
(2014), Yılmaz ve Cımbız (2016), Sıcak, Arslan ve Ayan (2016), Özenç ve Özenç (2016), 
Sarıkaya ve Yılar (2017) ve Karagöz (2018) yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlar elde 
etmişlerdir.  Yaptıkları araştırmada dik temel yazının öğretimi ve yazımının kolay olduğunu, 
öğrencilerin dik temel yazıyı okunaklı ve güzel yazdıklarının, günlük yaşamda dik temel 
yazının kullanılması gerektiğini ve dik temel yazının öğrencilerin kas gelişimine uygun 
olduğunu vurgulamışlardır. 

Öğrencilerin bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlar; 
dik temel yazı harflerinin ebatlarını ayarlayamadıkları, dik temel yazı harflerinin yazılış 
yönlerini doğru yapamadıkları, öğrencilerin dik temel yazıda yavaş yazdıklarını, öğrencilerin 
iki yazı türünü birbirine karıştırdıkları ve öğrencilerin büyük-küçük dik temel harfleri birbirine 
karıştırdıklarıdır. Karagöz’ün (2018) yaptığı araştırmadan elde ettiği sonuçlar da bu bulguları 
doğrulamaktadır. Bununla birlikte bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin 
neredeyse tamamının dik temel yazının bazı sınırlılıkları olmasına rağmen avantajlı yönlerinin 
daha çok olduğu konusunda uzlaştıkları görülmektedir. Çakır (2012) ile Kırmızı ve Kasap’ın  
(2013) çalışmaları da bu sonucu desteklemektedir. 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçişte 
velilerin büyük çoğunluğunun(%77,5) sıkıntı yaşamadığı çocuklarının dik temel yazıyı kolayca 
yazdığı görüşündedirler. Bu sonuç Şara Hürsoy, (2017)’ un araştırma sonuçlarıyla 
örtüşmektedir. Dik temel yazıya geçiş sürecinde sıkıntı yaşayan veliler (%15) ise çocuklarının 
dik temel yazıyla yavaş ve çirkin yazdığını ve iki yazı türünün birbirine karıştırdıkları 
görüşündedirler. Ayrıca sınıf öğretmenlerinden bazıları (%7,5) velilerin çocuklarının yazılarına 
karışmaması gerektiğini görüşündedirler. 

 
 

 



 
 

 321 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Öneriler 
Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir:  

1. Dik temel yazıya geçiş sürecinin hızlı olmasından dolayı öğrenciler yazmada mekanik 
sorunlar yaşamaktadırlar. Bu konuda öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenmesi ve gerekli 
rehberlik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
2. Dik temel yazı konusunda sınıf öğretmenleri, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirici 
etkinlikler düzenlenmelidir. 
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ÖZET 

 
Çocuğun okuduğunu rahatça anlayabilmesi için akıcı okuma becerisine sahip olması gerekmektedir. 

Akıcı okuma, okuryazar olan tüm bireylerde aynı oranda gerçekleşmeyebilir. Bazı okuyucular okumada güçlük 
yaşayabilirler. Okuma güçlüğü öğrencinin tüm derslerdeki başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Okuma 
güçlüğünün nedenini tek bir faktöre dayandırmak yanıltıcı olabilir. Okuma güçlüğüne birçok faktör neden 
olmaktadır. Bunlar genel olarak üç grupta sınıflandırılabilir: 1. Fiziksel faktörler. 2. Bilişsel faktörler. 3. 
Duygusal, çevresel ve eğitimsel faktörler. Türkiye’de okuma güçlüğü yaşayan çocuklara Rehberlik Araştırma 
Merkezinde Wechsler Zekâ Testi uygulanmaktadır. Zekâ testi sonucuna göre IQ puanı 90 puanın altında olanlar 
kaynaştırma eğitimine alınmaktadırlar. Ancak herhangi bir zihinsel engeli bulunmayan çocukların IQ puanları 
ise normal çıkmakta ve kaynaştırma eğitimine gönderilmesi uygun bulunmamaktadır. Bu durum karşısında hem 
aile hem de öğretmenler ne yapacakları konusunda tam bir çaresizlik içerisindedirler. Bu araştırmanın amacı 
okuma güçlüğü ve nedenleri konusunda farkındalık oluşturmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma literatür 
taramasına yönelik bir araştırma olup, sonuç ve çözüm önerileri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okuma Güçlüğü, Akıcı Okuma, Okuma Güçlüğünün Nedenleri 
 

READING DIFFICULTY AND CAUSES 
 
 

ABSTRACT 
 

The child should have fluent reading skills for comprhension what he reads easily. Fluent reading may 
not be the same in all literate individuals. Some readers may have difficulty reading. Reading difficulties affect 
students' success in all lessons negatively. It can be misleading to base on a single factor the cause of reading 
difficulty. Many factors cause reading difficulty. These can generally be classified into three groups: 1. Physical 
factors. 2. Cognitive factors. 3. Emotional, environmental and educational factors. In Turkey Wechsler 
Intelligence Test is applied to children with reading difficulties at Guidance Research Center. 
According to intelligence test, those whose IQ score is less than 90 are taken to mainstreaming education. 
However, children with no mental disabilities have normal IQ scores and they are not sent to mainstreaming 
education. Against this situation both the family and the teachers are in complete despair about what to do. The 
aim of this study is to raise awareness of reading difficulties and their causes and to offer solutions. The research 
is a study for literature review and includes conclusions and solutions. 

Keywords: Reading Difficulty, Fluent Reading, Causes of Reading Difficulty 
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Giriş 

 
Okuma Güçlüğü 

Okuma, duyu organları vasıtasıyla alınan sembollerin, ön bilgileri kullanarak zihinsel 
bir işleme tabi tutulması sonucunda metinlerden anlam kurma süreci olarak tanımlanabilir 
(Yılmaz, 2019). Okumanın temel becerilerinden birisi anlamadır. Anlamadan yapılan okumalar 
seslendirmekten ibarettir. Okuma eyleminin anlamayla sonuçlanabilmesi akıcı okumaya 
bağlıdır.  

Okuduğunu anlamada başarılı olmak için gerekli olan ön koşul, akıcı okumadır 
(Allington, 1983; Samuels, 1988; Schreiber, 1980; akt.: Ruddell ve Unrau, 2004). Akıcı okuma, 
metnin doğru, hızlı, seri bir şekilde, noktalama işaretlerine dikkat ederek, uygun ses bir tonuyla 
okunmasını ifade etmektedir.  

Akıcı okuyabilmenin temel şartı ise kelime tanıma becerisine sahip olmaktır. Kelime 
tanıma becerisinin gelişmesi fonetik (ses) ve grafik (harf) bilgi edinmeye bağlıdır (Yılmaz, 
2019).  Okuma güçlüğü yaşayan bireylerin kelime tanıma becerileri yeterince gelişmemiştir. 
Bunlar için okumak sıkıcı ve güç bir iştir. Okurken sıkılırlar ve terlerler. Bu sıkıcı durumdan 
biran önce kurtulmak isterler. Bu yüzden çoğunlukla okuma hatası yaparak, anlamadan okuma 
davranışı sergilerler.  

Akıcı okumanın karakteristik özellikleri şunlardır:  
ü Kelimeyi doğru ve hızlı tanıma, çabuk okuma,  
ü Okumaktan keyif alma,  
ü Açık okuma,  
ü Güven duyarak okuma,  
ü İyi anlama,  
ü Noktalama işaretlerine dikkat ederek ve uygun ses tonunu kullanarak okuma 

(Zutell ve Rasinski, 1991; akt.: Yılmaz, 2019). 
Kelime tanıma becerisi yetersiz okuyucular, metindeki kelimeleri doğru bir şekilde 

okuyamazlar. Bu durum onların akıcı okuma ve okuduğunu anlamalarını olumsuz yönde 
etkiler. Bu tür okuyucuların metnin ana fikrini anlaması oldukça güçtür (Hudson, Lane ve 
Pullen, 2005).  Kelime tanıma becerisi gelişmiş okuyucular, okuma güçlüğü yaşarlar. Bu tür 
okuyucular okurken çok sayıda sesli okuma hatası yaparlar ve okuduklarının büyük bir 
çoğunluğunu anlayamazlar.  

Okuma güçlüğü; çocuğun okumaya engel tekil edebilecek herhangi bir fiziksel (işitsel, 
görsel) ve zekâ yönünden problemi olmamasına rağmen okumayı öğrenmede akranlarından 
geride olmasıdır (Yılmaz, 2019). Okuma güçlüğü kavramı ile öğrenme güçlüğü kavramı 
çoğunlukla birbirine karıştırılmaktadır. Okuma güçlüğü, öğrenme güçlüğünün içerisinde yer 
alan özel bir alandır. Ülkemizde okuma güçlüğü kavramı tam olarak anlaşılmadığından okuma 
güçlüğü sadece zekâ yönünden problemi olan bireylerde görülür anlayışı hakimdir. Halbuki 
tam tersine okuma güçlüğü zekâ yönünden problemi olmayan bireylerde de görülebilen bir 
öğrenme yetersizliğidir. Bu açıdan okuma güçlüğü zekâ yönünden problemi olan bireylere ait 
bir güçlüktür demek yanlıştır. 

Okuma güçlüğü bireyin akademik başarısını doğrudan etkilemektedir. Çünkü okuma 
güçlüğü çeken çocuklar akranları gibi okuyamamakta, akıcı okuyamama durumu onların 
sadece Türkçe derslerini değil diğer derslerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür 
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çocuklar özellikle ilkokulda akranlarının alay konusu olmaktadır. Bu durum onların içine 
kapanık bir karaktere bürünmesine yol açmaktadır. Okuma güçlüğü bireylerin sadece akademik 
başarılarını olumsuz etkilemekle kalmayıp onların ileriki iş ve meslek yaşantılarını da olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

 
Okuma Güçlüğü Yaşayan Çocukların Özellikleri 

Okuma güçlüğüne sahip çocuklar okurken kelimenin anlamından ziyade kelimeyi 
seslendirmekle meşgul olmaktadırlar. Çünkü bu tür çocukların kelime tanıma becerisi tam 
olarak gelişmemiştir. Okurken tüm dikkatlerini ve enerjilerini seslendirmeye ayırdıklarından 
dolayı anlamaya pek fazla vakit bulamazlar. 

Bu tür çocukların özellikleri şöyle sıralanabilir: 
1. Akranlarına göre okumayı öğrenmede zorluk yaşarlar 
2. Okuma sırasında bütün dikkatlerini kelimeyi seslendirme üzerinde yoğunlaştırırlar. 
3. Sıklıkla okuma hatası yaparlar. 
4. Okuduklarının büyük çoğunluğunu anlamazlar. 
5. Okumayı sevmezler. Okuma onlar için güç ve sıkıcı bir iştir. 
6. Kelimenin anlamını cümlenin gelişinden tahmin edemezler. 
7. Semantik, sentaks gibi ipuçlarını kullanamazlar. 
8. Derslerdeki başarıları düşüktür. 
9. İçe kapanıktırlar. 
10. Kendilerini çaresiz hissederler (Yılmaz, 2019). 
Tinker ve McCullougt (1968) ağır öğrenen çocukların özelliklerini şöyle 

sıralamaktadırlar: 
ü Okumaya normal çocuklardan daha sonra başlarlar. 
ü Okuma işlemleri normal çocuklarla aynıdır. Fakat onlar yavaş adımlarla 

ilerlerler. 
ü Bu tür çocuklar okudukları konuların somut resimlerini isterler. 
ü Okudukları materyali birden fazla tekrarlayarak anlarlar. 
ü Kelimelerin özelliklerinde ve açıklamalarında bir rehbere ihtiyaç duyarlar.   

Okuma güçlüğü olan çocuklar, normal çocuklardan çok fazla ayrılık göstermezler. 
Çünkü birçok durumda bu tür çocuklar, normal çocuklar gibi hareket etmektedirler (Hayden, 
Smith, Hippel ve Beak, 2001).    

Okuma becerileri gelişmemiş okuyucular, dikkatlerini kelimeyi okuma üzerinde 
yoğunlaştırırlar. Metnin ana fikrinin farkında değildirler. Okuduğunu anlamadan ziyade, 
kelimeleri sese çevirmekle meşgul olurlar (May, 1986). 

Öğrencinin kelimeyi tanıma becerisi, ses bilgisiyle ilişkilidir. Sesli okuma becerisinin 
kazanılması, ses bilgisinin (konuşma kelimelerindeki ses bilinci), ses grafiği bilgisinin (harf ve 
ses arasındaki ilişki bilgisi) gelişmesine ve her ikisinin de birlikte öğrenilmesine bağlıdır. 
Kelimelerin bağımsız bir şekilde telaffuz edilmesinde, sesli okuma yeteneği önemlidir (Share 
ve Stanovich, 1995; akt.: Jenkins, 2000). Ses bilgisinin farkında olmak, okumanın gelişmesine 
büyük fayda sağlar (Danielsson, 2001). 

Okuma güçlüğü olan çocuklar kelime tanımada ciddi sorunlar yaşarlar. Bazıları kendi 
isimlerini bile tanıyamazlar. Okuma yetersizliği olanların temel anlama problemlerinden ziyade 
kelime tanıma becerileri zayıftır. Onlar kelimeyi doğru okumayı öğrendikleri zaman 
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okuduğunu anlamada ilerleme gösterirler (Harris ve Sipay, 1990). Okuma güçlüğü yaşayan 
çocuklar enerjilerini kelime tanıma üzerinde yoğunlaştırırlar, sesli okumada uzun duraklamalar 
ve tekrarlamalar yaparlar. Bu tür çocuklar sesli ve sessiz olarak bol miktarda okuma yaparak 
akıcılığı sağlayabilirler. Diğer yandan okuma güçlüğü yaşayan çocuklar okumaktan pek 
hoşlanmazlar (Lerner, 2000). 

Bir çocuk beklenildiği kadar iyi okuyamadığı zaman “Okuyamamasının nedenleri 
nelerdir?”, “Biz bu konuda ne yapacağız?” gibi sorular ortaya çıkar. Sınıfların birçoğunda 
okuma problemleri olan birkaç öğrenciye rastlamak mümkündür. Sınıf öğretmeni ilk olarak 
problemin nedenlerini tam olarak teşhis etmelidir. Sonra okuma problemlerinin giderilmesini 
sağlamalıdır (Robinson ve Good, 1987). 

Ülkemizde hemen hemen her okulda okuma güçlüğü yaşayan bir ya da birkaç öğrenciye 
rastlamak mümkündür. Öğrencilerin okuma sırasında ne tür okuma hatası yaptıklarının 
bilinmesi gerekir. Hataların tespitinden sonra bu hataları düzeltici uygun yöntemler 
seçilmelidir. Ancak ülkemizde bu tür çocukların tedavisine yönelik herhangi bir kurum ve 
kuruluş bulunmamaktadır. Okuma güçlüğünün giderilmesi bireysel eğitimle sağlanabilir. 
Ülkemizde çocukların bireysel eğitime yönlendirilmesinden sorumlu kuruluş her ilde bulunan 
Rehberlik Araştırma Merkezleridir. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde bu tür çocuklara 
Wechsler Zekâ Testi uygulamakta ve zekâ testi sonucuna göre IQ puanı 90’nın altında olanların 
kaynaştırma eğitimine ya da bireysel eğitime alınması uygun bulmaktadır. Ancak herhangi bir 
zihinsel engeli bulunmayan bu tür çocukların IQ puanları ise normal çıkmakta (90 puan ve 
üzeri) ve kaynaştırma eğitimine gönderilmesi uygun bulunmamaktadır. Bu durum karşısında 
hem aile hem de sınıf öğretmenleri ne yapacakları konusunda tam bir çaresizlik yaşamaktadırlar 

Okuma Güçlüğünün Nedenleri 
 İlköğretim çocuklarının yaklaşık olarak %15 ila %20’si akıcı okuma becerilerini 
geliştirmede güçlük yaşarlar. Okuma güçlüklerine bir takım faktörler neden olmaktadır. Bunlar; 
öğrencilerin ailevi sorunları, evde okumayla ilgili materyallerinin yetersizliği, öğrencilerin 
motivasyon eksikliği, zekâ geriliği gibi faktörlerdir (Lyon, Gray, Kavanagh ve Krasnegor, 
1993; akt.: Joshi, Dahlgren ve Gooden, 2002).  Okuma güçlüğüne birçok faktör etki etmektedir. 
Bunlar: Ebeveynlerin çocuğa model olmayışı, kötü ders çalışma koşulları, yetersiz öğretim, 
öğretmenin veya ailenin ilgisizliği, çocuğa yapılan aşırı baskı ya da serbestlik, çocuğun okulu 
sevmeyişi, çocuğun fiziksel yetersizlikleri, nörolojik sorunlar olarak sıralanabilir. Okuma 
güçlüğünün nedenini bu faktörlerden birine bağlamak yanlış olur. Çünkü okuma zihinde 
gerçekleşen bir eylemdir. Bu yüzden çevresel uyarıcıları kontrol altına almak zor olduğundan 
bu faktörlerin etki düzeyi ancak tahminen söylenebilir. Kaldı ki her bireyin okuma güçlüğü ve 
güçlük derecesi birbirinden farklık gösterebilir (Yılmaz, 2019). Okuma güçlüğüne neden olan 
faktörler genel olarak 3 grupta toplanabilir. Bunlar: Fiziksel, bilişsel ve sosyal, duygusal ve 
eğitimsel faktörlerdir. 
 

1. Fiziksel Faktörler: 
Fiziksel faktörler; görsel bozukluklar, işitsel bozukluklar, konuşma bozuklukları ve 

nörolojik sorunlar olarak sıralanabilir: 
a)  Görsel Bozukluklar  
Gözle ilgili fiziksel sorunlar uygun gözlükler kullanılarak aşılabilir. Ancak görme 

keskinliği, görsel ayrımlaştırma ve görsel hatırlama gibi yeteneklerden birinin iyi gelişmemiş 
olması okuma güçlüğüne neden olabilir. Örneğin görsel ayrım yapamayan çocuklar benzer 
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harfleri birbirine karıştırırlar. Gözle ilgili sorunlar karşılaştırıldığında algısal sorunlar, fiziksel 
sorunlardan daha önemlidir. Çünkü algısal sorunların tedavi süresi uzun zaman alabilir. 

Öğretmen çocuklara resimler gösterip, birbirine benzeyip benzemediklerini ayırt 
etmelerini sağlayabilir. Bu durumda görsel problemi olan çocuklar, aynı renkte olan blokları, 
aynı biçimde olan şekilleri veya çizgileri, daireleri, kareleri ve üçgenleri eşleştirmede zorluk 
çekerler. (Hayden ve diğerleri, 2001). Öğretmenler bu tür uygulamayı çocuk ilkokula başladığı 
zaman yapmalıdırlar. 

 
b) İşitsel Bozukluklar  
Okumayı öğrenebilmek için gerekli olan, sesleri tanıyabilmek, sesleri sözcük olarak 

birleştirmek ve sözcüklerin seslerini hecelere ayırabilmek gibi işitsel fonksiyonları yapamayan 
çocuk, okumayı öğrenmekte zorluk çekebilir (Vassaf, 2003). İşitmeyle ilgili sorunlar, işitme 
kayıpları gibi fiziksel sorunlar, tıbbi tedavi ile giderilebilir. Ancak işitsel ayrım yapamama gibi 
algısal sorunların tedavisi daha zor ve zaman gerektirmektedir. Thackray (1965), işitsel 
ayrımlaştırma yetersizliğinin, çocuğun sesleri ayırt etmesini engellediğini, çocukların benzer 
sesleri karıştırmasına ve telaffuz hatalarına yol açtığını belirtmektedir (Razon, 1982). İşitme 
problemi olan çocukların, birbirine benzeyen sesleri ayırmada zorlandıkları görülmektedir. 
Mesela bavul, davul gibi ses benzerliği olan kelimeleri ayırt edemezler (Hayden, Smith, Hippel 
ve Beak, 2001). . Öğretmen sınıfındaki öğrencilerin davranışları konusunda çok iyi bir 
gözlemci olmak zorundadır. Öğretmen işitmeyle ilgili problemi olduğundan şüphelendiği 
öğrencilerin aileleriyle görüşüp durumu bildirmelidir. 

c) Konuşma Bozuklukları  
Telaffuz hataları, işitme özründen doğan konuşma kusurları, dil-dudak-damak 

oluşumundaki özürler, kekemelik, afazi, dizartri gibi ciddi bozukluklar, okumayı öğrenmeyi 
geciktirmekte, hatta bazı hâllerde engellemektedir (Yılmaz, 2019). Dil gelişimi açısından bir 
gerilik olarak nitelendirilen gecikmiş dil de okuma öğrenimini aksatmaktadır. Konuşmaya geç 
başlayan çocuklarda sıklıkla görülen telaffuz hataları, kendini iyi ifade edememe, sınırlı bir 
kelime hazinesine sahip olma gibi durumlar, okumanın alışkanlık hâline gelmesini 
geciktirebilmektedir (Razon, 1982).  

d) Nörolojik Sorunlar  
Beynin sol yarım küresinin okumada özel bir rol üstlendiği düşünülmektedir. Beynin 

sol yarım küresi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar Broca ve Wernike alanıdır. Broca alanı 
bireyin konuşma becerilerinden sorumlu olan alandır. Wernike alanı ise bireyin anlama 
becerisinden sorumlu alandır. Bu alanda meydana gelen bir hasar bireyin konuşma ve anlama 
becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum ise bireyde okuma güçlüğüne neden 
olabilir. 

Bazen şiddetli bir hasar bütün konuşmayı engelleyebilir, daha az şiddetli hasarlarda 
hasta büyük çaba sarf ederek konuşur ama telaffuzu bozuktur, kelimelerdeki ses iniş çıkışlarını 
çarpıtır (Morgan, 1999). Ayrıca ateşli hastalıklar ve menenjit gibi rahatsızlıklar da nörolojik 
sorunlara neden olabilmektedir (Yılmaz, 2019). 

  
2. Bilişsel Faktörler  

Gecikmiş dil, iki dillilik, dile ait uygun ses ve cümle üretememe dilin etkili 
kullanılamamasına neden olabilir. Glover, Royceve Roger’e göre (1990) iyi konuşamayan, 
okuyamayan ve yazamayan çocuğun başarılı olması çok güçtür. 
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Her bireyin beyin yapısı birbirinden farklıdır. Önemli olan onun öğrenme alanını doğru 
tespit edebilmektir. Bireyin yapmadığı beceriler karşısında onu suçlayıcı davranmak doğru 
değildir. Her bireyin belirli bir şekilde öğrenebileceği düşüncesiyle hareket etmek gerekir. 
Bireyin öğrenmesi için ona anlamlı gelen öğrenme kanallarının açık olması gerekir. Bu noktada 
öğretmen okuma güçlüğü yaşayan bireyler için doğru öğretim kanalını bulmak zorundadır. 

3. Duygusal, Çevresel ve Eğitimsel Faktörler  
Okuma güçlüğü birçok çocukta duygusal tıkanmalar, olumsuz tutumlar, depresyon gibi 

psikolojik faktörlere bağlıdır (Özdoğan, 1997). Araştırmacılar; çocuğun duygusal yönden 
dengeli olmamasının mı okumayı öğrenmeye engel olduğunu, yoksa öğrenemediği için mi 
duygusal sorunların (isteksizlik, ilgisizlik, ağlama, aşırı saldırganlık, hareketsizlik iletişim 
kuramama vb. gibi) ortaya çıktığını belirlemekte güçlük çekmektedirler (Yılmaz, 2019). Aile 
içinde söz sahibi olmama, ailenin ilgisizliği, aile ortamının huzursuzluğu, kötü ders çalışma 
koşulları da okumadaki başarıyı olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalar aşırı koruma, 
baskı, otorite, denetimsizlik gibi hatalı eğitimin de çocuğun okuma becerisini kazanmasını 
geciktirebileceğini göstermektedir. Sosyal açıdan olgunlaşmamış çocuklarda okuma 
öğrenimine karşı olumsuz bir tavır, başaramama korkusu görülebilir (Razon, 1982). Çocukların 
sinir sistemlerinin veya kas sistemlerinin yeteri kadar olgunlaşmadan öğretime başlanması 
öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarabilmektedir (Özdoğan, 1997). Çocuğun içinde bulunduğu 
çevrenin okumaya bakışı onun okumaya karşı olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmesine 
neden olabilir. Bunun yanında çocuğa yapılan yanlış bir öğretim de onun okuma becerisi 
kazanmasını olumsuz etkileyebilir. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde okuma güçlüğünün ne olduğu tam olarak anlaşılmış değildir. Okuma 
güçlüğü kavramı çoğunlukla öğrenme güçlüğü ile karıştırılmaktadır. Okuma güçlüğü 
öğrencinin tüm derslerdeki başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Okuma güçlüğü çocukta 
bazen öğrenilmiş çaresizlik oluşturmaktadır. Okuma güçlüğü yaşayan çocuk bazen akranları 
tarafından alay konusu bile olmaktadır. Çocuğun okuyamamasından duyduğu rahatsızlığa, 
bazen ailenin çocuğu suçlayıcı davranışları da eklenmektedir. Okuma güçlüğünün nedenini tek 
bir faktöre dayandırmak yanıltıcı olabilir. Okuma güçlüğüne birçok faktör neden olmaktadır. 
Bunlar; fiziksel faktörler, bilişsel faktörler, duygusal, çevresel ve eğitimsel faktörler olmak 
üzere üç grupta sınıflandırılabilir. Ülkemizde hemen hemen her okulda akıcı okuma becerisi 
gelişmemiş okuma güçlüğü yaşayan çocuklara rastlamak mümkündür. Bu tür çocukların 
eğitimine yönelik herhangi bir kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır. Ülkemizde okuma 
güçlüğü yaşayan öğrencilere Rehberlik Araştırma Merkezinde çocuklar için geliştirilmiş olan 
Wechsler Zekâ Testi uygulanmaktadır. Zekâ testi sonucuna göre IQ puanı 90’nın altında olanlar 
kaynaştırma eğitimine alınmaktadırlar. Ancak herhangi bir zihinsel engeli bulunmayan bu tür 
çocukların IQ puanları ise normal çıkmakta ve kaynaştırma eğitimine gönderilmesi uygun 
bulunmamaktadır. Bu durum karşısında hem aile hem de öğretmenler ne yapacakları konusunda 
tam bir çaresizlik içerisindedirler. 

Bunun için konuyla ilgili şu önerilerde bulunulabilir: 
1. Okuma güçlüğünün ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda Milli Eğitim 

Bakanlığı gerekli bilgilendirmeyi ilgili kurumlara yapmalıdır. 
2. Okuma güçlüklerinin nasıl tedavi edileceğine yönelik öğretmenlere seminerler 

verilmelidir. 
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3. Okuma güçlükleri konusunda aileler bilgilendirilmelidir. Çocuğu okuma güçlüğü 
yaşayan ailelere çocuklarına nasıl davranması gerektiği ile ilgili tavsiyelerde 
bulunulmalıdır. 

4. Okuma güçlüğünün tedavisine yönelik gerekli kurum ve kuruluşların açılması için 
Milli Eğitim Bakanlığı gereken girişimlerde bulunmalıdır. 
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ÖZET 
Altın Çağ’ı Kodluyorum adlı proje ile Türk-İslam dünyasında yapılan çalışmaların ihtişamı ve tüm dünya 

medeniyetlerine yaptığı çığır açıcı etkileri konusunda genç kuşaklarımızı bilinçlendirmek ve böylece onların kendi 
kültürlerine olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını arttırmak, sadece övünmekle yetinmeyerek Türk-İslam mirasına 
sahip çıkma ve geliştirme noktasında özgüven ve motivasyon kazandırarak Altın Çağ’ın ışığında bilimsel, 
teknolojik, felsefi ve sanatsal ürünler ortaya koymaya teşvik etmek amaçlandı. 

Projeye Rize ilinde bulunan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerinde öğrenim gören, kodlamaya, 
bilime, felsefeye ve sanata ilgi duyan 32 öğrenci katılmıştır. Bir hafta süren proje boyunca katılımcılar tarafından 
aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirildi. 

¨ Her bir katılımcı tarafından seçtiği bir Türk-İslam alimi hakkında literatür taraması yapıldı. 
¨ Mıtt App Inventor Programı ile 32 Türk-İslam alimini içeren Android yazılımlı bir Altın Çağ Şeridi oluşturuldu. 
¨ Altın Çağ’da ortaya konmuş bilimsel icatların örneknekleri 360 Fusion programını kullanılarak 3D yazıcı ile 

modellendi. 
¨ Basit araç gereçler kullanılarak İbn Nefs’in “Küçük Kan Dolaşımı”, İbn Heysem’in “Karanlık Oda”, El 

Cezeri’nin “Pistonlu Su Pompası”, İslam alimleri tarafından geliştirilen “Usturlab” modelleri oluşturuldu. 
¨ El-Kindi’nin kriptolojiye kazandırdığı frekans analizi ile kod çarkı ve skytale yöntemleri kullanılarak şifreleme 

araçları oluşturuldu. 
¨ Felsefi ve edebi hikayeler Web-2 araçlarından Pixton ile çizgi romana dönüştürüldü. 
¨ Altın Çağ’daki müzik ve sus sesi ile terapi uygulamaları yapıldı.  
¨ İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” hikayesi doğada dramatize edildi. 
¨ Altın Çağ’daki kına dövmeleri ve halı motifleri gibi görsel sanatlar uygulamaları yapıldı.  

Anahtar Kelimeler: Altın Çağ, Kodlama, Bilim Tarihi 

 

CODING THE GOLDEN AGE 
(TUBITAK 4004 - SCHOOL OF NATURE EDUCATION and SCIENCE - 118B457) 

(18-26 JUNE 2018) 
 

ABSTRACT 
Coding the golden age project aims on raising awareness about glory of the Turk-Islam studies and the 

epochal impact they generated amongst new generations to enable them to not only take pride but also feel the 
sympathy, respect and compassion towards these studies. Coding the golden age project also intends to build 
motivation and confidence towards owning and enhancing the Turk-Islam legacy by producing scientific, 
technologic, philosophical and artistic creations under the impact of the golden age. 

32 students from Science, Social Science and Anatolian High Schools in Rize that shared interest in then 
topics of coding, science, philosophy and art have participated in the project. Over the course of one week studies 
listed below are carried by the participants. 

 
19 118B457 nolu Altın Çağ’ı Kodluyorum adlı Proje 2018 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.  
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¨ Every one of the participants concluded a literature search about the Turk-Islam Schoolman they choose. 
¨ Android based software denoting 32 Turk-Islam Schoolman of the Golden Age is created with the Mıtt App 

Inventor Program. 
¨ Scientific gadget samples from the Golden Age are 3D printed with 360 Fusiom program. 
¨ Using only simple materials, “Usturlab” models invented by Turk-Islam Schoolman such as “Microcirculation” 

of İbn Nefis, “Dark Room” of İbn Heysem, “Piston Engined Water Pump” of El Cezeri are re-created. 
¨ Using frequency analysis, code wheel and skytale methods that are introduced to cryptology by El-Kindi; an 

encryption algorithm is created. 
¨ Philosophical and literary stories are turned into graphic novels with Web2 – Pixton application. 
¨ Theraphy sessions are practiced using music from the Golden Age and water sounds. 
¨ “Hay Bin Yakzan” tale of İbn Tufeyl is dramatized in nature. 
¨ Visual art practices such as henna tattoes and carpet motifs from the Golden Age are carried. 

Key Words :Golden Age, Coding, History of Science 

1.GİRİŞ 

Altın Çağ, 7. yüzyılın başlarında dünya tarih sahnesine çıkarak 17. yüzyıla kadar devam 
eden İslam Kültür ve Medeniyetinin yaşadığı zirve dönemi ifade etmek için kullanılır. Tüm 
kültürlerin bilim miraslarında olduğu gibi İslam medeniyetindeki bilim de kararlı ve yoğun bir 
biçimde, devlet tarafından desteklenen ve din tarafından rahatsız edilmeden, aksine teşvik 
edilmiş bir tarzda çok hızlı bir şekilde kendi yaratıcılık eşiğine ulaşmıştır (Sezgin, 2010). 
Hıristiyan din adamlarının felsefe-bilim dünyasını sürüklediği karanlık çağda uygulanmayan 
açık görüşlülük ve hoşgörü ile İslam Bilim Çağı, geçmişin bütün büyük kültür mirasıyla 
bütünleşmeye sistemli bir çabayla açılmıştır (Garaudy, 2016).  Bu dönemde diğer kültürlerden 
miras alınan bilgiler, teoriler ve aletler yeni kültür dairesinde kullanılmış, geliştirilmiş, ayrıca 
buluşlar ve yeni bilgi alanlarının yaratılmasıyla çok büyük bir şekilde genişletilerek, olağanüstü 
seviyeye yükseltilmiştir (Sezgin, 2010). 

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış ve bilişim çağı 
ortaya çıkmıştır (STEM Eğitimi Raporu, 2016). Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim 
ile birlikte bu teknolojilerin eğitim ortamlarında daha fazla kullanılma gerekliliği artmış, bu 
alanda yeni yazılımların üretilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek, 
bilişim alanında üretken bir nesil yetiştirebilmek için bireylere programlama eğitimi verilmesi 
gerekmektedir (Demirer ve Sak, 2016).  

Teknolojinin ilerlemesi ve mobil uygulamaların gelişmesiyle birlikte artan Android 
yazılımlara olan talebe bağlı olarak her geçen gün yeni Android uygulamalar ortaya 
çıkmaktadır (Demirer ve Sak, 2016). Android yazılımlardan biri olan MIT App Inventor, 
herkesin akıllı telefonlar ve tabletler için tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak 
tanıyan sezgisel, görsel bir programlama ortamıdır. MIT App Inventor projesi, tüm insanları, 
özellikle de gençleri teknoloji tüketiminden teknoloji üretime geçirmeleri için güçlendirerek 
yazılım geliştirmeyi amaçlamaktadır. MIT App Inventor, bireylerin Android işletim sistemine 
sahip cihazlar için tam işlevli uygulamalar ve basit programlar yapabilmelerini sağlayan blok 
tabanlı bir programlama aracıdır. Yazılımın amacı, programlamayı hiç bilmeyen ve öğrenmek 
isteyen kişilerin yaratıcılıklarını kullanarak kendi programlarını oluşturabilmesine yardım 
etmektir. Erişilebilir uygulama oluşturmak ve programlama yapmak isteyen geniş kitleler için 
oluşturulmuştur (MIT App Inventor, 2017). MIT App Inventor vb. uygulamalar gençlerin 
programlamaya olan merakını artırarak, sistematik ve mantıksal düşünme becerilerini 
geliştirmekte, bireylere neler yapabildiklerini göstererek bireylerin akademik özgüvenlerini de 
artırmaktadır (Demirer ve Sak, 2016).  
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Kodlamayı, model oluşturmayı, felsefi hikayeleri karikatürize etmeyi, görsel ve işitsel 
sanat eserleri üretmeyi amaçlayan, bu amaçlara ulaşan ve İslam Dünyasının kültürel mirasının 
ne denli büyük öneme sahip olduğu noktasında gençlerimize bilinç kazandıran projemiz ile elde 
edilen sonuçlarla bir mobil uygulama geliştirildi. (Altın Çağı Kodluyorum Android Uygulaması 
Google Play’de mevcut ) İsteyen herkes bu uygulamayı cep telefonuna ya da tablet 
bilgisayarına indirerek Altın Çağ hakkında bilgi sahibi olabilir.  

Proje süreci boyunca tüm katılımcılar bir yandan kodlama eğitimi alarak teorik ve 
uygulamalı etkinlikler yaparken diğer yandan Altın Çağ’da bilimsel, felsefi ve sanatsal faaliyet 
ürünleri hakkında görseller ve modeller oluşturdu ve buradan elde edilen çıktıları son gün 
yapılan sergide sundular. Yapılan Çayeli Ağaran Şelalesi Gezisi ile bilimsel ve gözleme dayalı 
etkinlikler ile katılımcıların doğa ile iç içe olmaları sağlandı. Bu gezi sürecinde öğrenciler Altın 
Çağ’da üretilen bilimsel ürünlerden oluşturdukları usturlap, uzay gözlem araçları gibi modelleri 
doğada kullanmayı öğrendi, doğayı dinleyerek, Türk bilginlerinin öncülüğünü yaptığı su sesi 
ile terapinin insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisini fark ettiler.  

2.YÖNTEM 

2.1. Proje Süreci 

      2.1.1. Proje Ekibinin Oluşturulması 
Proje ekibinde araştırmacı olarak, Felsefe Tarihi Uzmanı, Bilim Tarihi Uzmanı, Biyoloji 

uzmanı ve 2 Kodlama Uzmanı olmak üzere 5 kişi yer aldı. 4 Kodlama, 2 Bilim Uygulamaları, 
2 Pixton, Kriptoloji, 3D Modelleme, Görsel Sanatlar ve Müzik eğitmeni olmak üzere 12 
Eğitmen görev almıştır. Ayrıca 12 rehber ve 1 sağlık personeli de projede görevlendirilmiştir. 
      2.1.2. Proje Hedef Kitlenin Belirlenmesi 

Altın Çağ’ı Kodluyorum projesinin hedef kitlesi Rize ilindeki 2018-2019 eğitim-
öğretim yılında 10. sınıfa başlayacak olan 32 öğrenciden oluşturuldu. Sayının 32 olarak 
belirlenmesinde katılımcıların etkinliklerde aktif olarak görev alabilmeleri, grup etkileşimini 
sağlamada 32 sayısının avantajlı olması adına bu sayı tercih edildi. 

Bu öğrencilerin seçiminde katılımcıların:  
ü 9. sınıf dersleri not ortalamasının 70 ve üzeri olması, 
ü Bilişim teknolojilerine ilgisinin olması, 
ü Bilime meraklı olduğunu ifade etmesi, 
ü Projede yer almaya istekli olması, 
ü Veli onayını almış olması, 
ü Yoğun eğitim temposuna ayak uydurabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olması, 
ü İşleyişi aksatabilecek kronik sağlık probleminin olmaması, 

kriterlerini taşımaları belirleyici etken olmuştur. Ayrıca başvuru dokümanları Bilim ve Sanat 
Merkezi internet sitemizde yayımlandı, başvuru kriterleri ve başvuru belgeleri kamuoyu ile 
paylaşıldı. 

Hedef kitlenin 10. sınıflardan oluşmasının temel nedeni, bu kademede yer alan 
öğrencilerin MIT App Inventor yazılımını bir haftalık sürede daha etkili kullanabilecek 
hazırbulunuşluk düzeyine sahip olmalarıdır. Katılımcılarda herhangi bir cinsiyet ayrımı 
yapılmamış, kız ya da erkek öğrenciler mevcut kriterleri taşımaları halinde projeye dahil edildi. 
      2.1.3. Proje Uygulama Basamakları 
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Açılış ve bilgilendirme toplantısı ile başlayan projemizde öğrencilerimiz tarafından  
çekiliş yolu ile bir Türk-İslam alimi (Cabir İbn Hayyan, Fatıma El Fı̇hrı̇, Harezmi, El Kindi, 
Battani, Zekeriya Er-Razi,  Beni Musa Kardeşler, Farabi, İbn Havkal, Meryem El-İcliyye, İbn 
Heysem, Biruni, İbn Sina, Yusuf Has Hacib, Ömer Hayyam, Gazzali, Ahmet Yesevi, İdrisi, 
İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Cezeri, İbn Baytar, Nasiruddin Tusi, Mevlâna, İbn Nefis, Yunus Emre, 
Sadi Şirazi, İbnü’ş-Şâtır, İbn Haldun, Sabuncuoğlu Şerafettin, Uluğ Bey, Ali Kuşçu) seçildi. 

Türk-İslam alimlerinin seçilmesi sonrası Porte tamamlama etkinliği yapıldı. Daha sonra 
katılımcılar tarafından bilim insanları hakkında literatür taraması yapıldı. Elde edilen bilgiler 
kodlanarak Adroid programa aktarıldı. 

Özellikle İslam Kültür ve Medeniyeti’nin Dünya Medeniyetinin ilerlemesine bulunduğu 
katkının daha iyi fark edilmesi için: Basit araç gereçler kullanarak İbn Nefs’in “Küçük Kan 
Dolaşımı”, İbn Heysem’in “Karanlık Oda”, El Cezeri’nin “Pistonlu Su Pompası”, İslam 
alimleri tarafından geliştirilen “Usturlab” modelleri oluşturuldu. Altın Çağ’da ortaya konmuş 
bilimsel icatların örneklerini 360 Fusion programını kullanarak 3D yazıcı ile modellendi. El-
Kindi’nin kriptolojiye kazandırdığı frekans analizi ile kod çarkı ve skytale yöntemlerini 
kullanılarak şifreleme araçları oluşturuldu.  

Altın Çağ’daki kına dövmeleri ve halı motifleri gibi görsel sanatların uygulamalarını 
yapıldı. Sanat uygulamaları ile Yazılım uygulaması, modelleme ve Bilim Teknik alanındaki 
etkinlikler arasında öğrencilerimizin Altın Çağ’da Sanat alanındaki ilerlemeleri görmeleri ve 
dinlenmeleri öngörüldü. Felsefi ve edebi hikayeler Web-2.0 araçlarından Pixton ile çizgi 
romana dönüştürüldü. 

Rize Ağaran Şelalesi’ndeki doğa etkinlikleri ile Altın Çağ’da Farabi ve İbn Sina’dan 
alınan feyzle müzik ve sus sesi ile terapi uygulamaları yapıldı. İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” 
hikayesi doğada dramatize edildi. 

Bir hafta süren proje boyunca yapılan tüm bu çalışmalar proje ürünü olarak 
birleştirlerek: Mıtt App Inventor Programı ile 32 Türk-İslam alimini içeren Android yazılımlı 
bir Altın Çağ Şeridi oluşturuldu. 

2.2.  Proje Sonuçlarını Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Analizi 

Proje sonuçlarının incelenmesinde nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Projenin 
başlangıcında ve bitiminde katılımcıların Altın Çağ bilim insanları ve filozoflarının dünya bilim 
ve felsefesine yaptıkları etkiler hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemek ve projenin bu 
farkındalık düzeyine olan katkısını ölçmek amacıyla tüm katılımcılara 20 soruluk ön test ve son 
test uygulanmıştır.  

Ön test ve Son test sonucu elde edilen veriler SPSS (Statical Package for the Social 
Sciences) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmamızın verileri değerlendirilirken, frekans, 
yüzdelik hesaplama, ortalama hesaplama istatistik işlemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları 
tablolar şeklinde sunulmuştur. 

Katılımcıların projedeki kazanımlarını değerlendirmek için her günün sonunda günlük 
etkinlikleri ve genel olarak projeyi değerlendirecekleri günce soruları hazırlanmış ve 
katılımcılara uygulanmıştır. Günce sorularına verilen cevaplar genel olarak analiz edilmiştir. 
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3. BULGULAR 

3.1.   Katılımcılarla İlgili Demografik Bulgular 

Bu bölümde katılımcılarımızın demografik bulguları (okul türleri ve cinsiyet) yer 
almaktadır. 

34) Tablo 1. Demografik Özellik Tablosu 

 Demografik Değişken Frekans (N) Yüzde(%) 
Okul Türü Fen 15 46,875 

Sosyal 7 21,875 
Anadolu 10 31,25 
Toplam 32 100 

Cinsiyet Durumu Kadın 18 56,25 
Erkek 14 43,75 
Toplam 32 100 

Projeye 15 Fen lisesi, 7 Sosyal Bilimler Lisesi, 10 Anadolu lisesi öğrencisi olmak üzere 
toplam 32 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 28’i kadın, 14’ü erkek öğrenciden oluşmuştur. 

3.4. Katılımcıların Soru Bazında Proje Öncesi ve Sonrası Bilgi Düzeyleri 
Arasındaki Farklar 

Bu bölümde projenin başlangıcında yapılan ön test ve bitiminde yapılan son test 
arasındaki farklar tek tek soru bazında ele alınarak ön/son test doğru cevap frekansı ve yüzdesi, 
ön/son test yanlış cevap frekansı ve yüzdesi ile ön/son testin aralarındaki doğru cevap frekans 
ve yüzdesi ile yanlış cevap frekans ve yüzdesinin farklarının frekans ve yüzdesi hesaplanarak 
tablolar halinde sunulmuştur.  

35) Tablo 2. Ön/Son Test Soru 1’e Verilen Cevaplar 

Soru 1- Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? El-Kanun fı’t-tıp adlı 
eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur. Avicenna adıyla bilinmektedir. Tıp alanında 
çalışmalar yapmıştır. (İbn Sina) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 27 28 1 84,4 87,5 3,1 
YANLIŞ 5 4 -1 15,6 12,5 -3,1 

36) Tablo 3. Ön/Son Test Soru 2’ye Verilen Cevaplar 

Soru 2- İslam dünyasında önemli gözlem evlerinden birisi olan Meraga Gözlemevini 
kurmuştur.  Dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren bir model geliştirmiştir. Yukarıda 
bahsedilen ve bu modeli de geliştiren bilim insanı kimdir? (Nasiruddin Tusi) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 9 23 14 28,1 71,9 43,8 
YANLIŞ 23 9 -14 71,9 28,1 -43,8 

37) Tablo 4. Ön/Son Test Soru 3’e Verilen Cevaplar 

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi küçük kan dolaşımını bulan ve kılcal damarlardan ilk 
bahseden kişidir? (İbn Nefs) 
 FREKANS YÜZDE 
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 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 9 32 23 28,1 100 71,9 
YANLIŞ 23 0 -23 71,9 0 -71,9 

38) Tablo 5. Ön/Son Test Soru 4’e Verilen Cevaplar 

Soru 4- 9. Yüzyılda yaşamış olan, dünyadaki ilk Müslüman filozof olarak tanınan, 
astronomi alanında çalışmalar yapmış, Güneş sistemi teorisini desteklemiş, kriptoloji 
biliminde tek alfabeli şifreleme yöntemini geliştirerek frekans analizini bulan kişi olarak da 
tanınır. (El-Kindi) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 4 32 28 12,5 100 87,5 
YANLIŞ 28 0 -28 87,5 0 -87,5 

39) Tablo 6. Ön/Son Test Soru 5’e Verilen Cevaplar 

Soru 5- Kimyanın babası olarak tanınan, Einstein’dan yaklaşık bin yıl önce atomun 
parçalanabileceğini ve parçalandığında da muazzam bir gücün ortaya çıkacağını söyleyen 
Müslüman bilim insanımız kimdir?  (Cabir bin Hayyan) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 23 27 4 71,9 84,8 12,9 
YANLIŞ 9 5 -4 28,01 15,06 -12,95 

40) Tablo 7. Ön/Son Test Soru 6’ya Verilen Cevaplar 

Soru 6- Tarihte ilk robotu yapan, otomatik sistemlerle uğraşan ve sibernetiğin kurucusu 
olan müslüman bilim insanımız kimdir? (El-Cezeri) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 17 29 12 53,1 90,6 37,5 
YANLIŞ 15 3 -12 46,9 9,4 -37,5 

41) Tablo 8. Ön/Son Test Soru 7’ye Verilen Cevaplar 

Soru 7- Sinüs ve Kosinüs teoremlerini ilk defa tam olarak icat ettiği için trigonometrinin 
kurucusu olarak bilinen, gökbilimine olan katkılarından ve bu bilimdeki otoritesinden 
dolayı Ay kraterlerinden birine adı verilmiş olan bilginimiz kimdir? (Battani) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 3 17 14 9,4 53,1 43,7 
YANLIŞ 29 15 -14 90,6 46,9 -43,7 

42) Tablo 9. Ön/Son Test Soru 8’e Verilen Cevaplar 

Soru 8- Yaptığı çalışmalarla optik biliminin gelişmesine katkıda bulunan müslüman bilim 
insanı kimdir? (İbn Heysem) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 13 21 8 40,6 65,6 25 
YANLIŞ 19 11 -8 59,4 34,4 -25 

43) Tablo 10. Ön/Son Test Soru 9’a Verilen Cevaplar 



 
 

 336 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Soru 9- Sosyolojinin babası olarak anılan ve yazdığı Mukaddime adlı eser ile ünlenen 
Müslüman bilim insanı kimdir? (İbn Haldun) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 12 26 14 37,5 81,3 43,8 
YANLIŞ 20 6 -14 62,5 18,8 -43,7 

44) Tablo 11. Ön/Son Test Soru 10’a Verilen Cevaplar 

Soru 10- Bilimsel ve ada romanlarının ilk örneğini oluşturan Hay Bin Yakzan adlı eserin 
yazarı olan tabib, gökbilimci ve filozof kimdir? (İbn Tufeyl) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 10 25 15 31,3 78,1 46,8 
YANLIŞ 22 7 -15 68,8 21,9 -46,9 

45) Tablo 12. Ön/Son Test Soru 11’e Verilen Cevaplar 

Soru 11- Matematik ve Astronomi bilginidir. Cebirin ve algoritmanın kurucusu olarak 
kabul edilir. Matematik dünyasına yaptığı en büyük katkılardan biri de “sıfır”dır. Verilen 
bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? (Harezmi) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 21 31 10 65,6 96,9 31,3 
YANLIŞ 11 1 -10 34,4 3,1 -31,3 

46) Tablo 13. Ön/Son Test Soru 12’ye Verilen Cevaplar 

Soru 12- İlk öğretmen’ olarak bilinen Aristoteles’ten sonra ‘İkinci Öğretmen’ (el-
muallimü’s-sani) olarak anılan ünlü filozof ve bilim adamı kimdir? (Farabi) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 11 24 13 34,4 75 40,6 
YANLIŞ 21 8 -13 65,6 25 -40,6 

47) Tablo 14. Ön/Son Test Soru 13’e Verilen Cevaplar 

Soru 13- Aşağıda verilenlerden hangisi Mevlana'nın eserlerinden biri değildir? 
(Mizanü'l Evzan - Ali Şir Nevai) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 6 14 8 18,8 43,8 25 
YANLIŞ 26 18 -8 81,3 56,3 -25 

48) Tablo 15. Ön/Son Test Soru 14’e Verilen Cevaplar 

Soru 14- ………………………..insan sevgisine verdiği değer yönüyle evren¬sel 
sanatçılardan biridir. "Yaradılanı hoşgör Yaradan'dan ötürü" diyen şair, hemen bütün 
şiirlerin¬de insana verdiği değeri işlemiştir. Şiirlerinin bir kısmını heceyle bir kısmını 
aruzla yazmıştır. (Yunus Emre) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 17 23 6 53,1 71,9 18,8 
YANLIŞ 15 9 -6 46,9 28,1 -18,8 
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49) Tablo 16. Ön/Son Test Soru 15’e Verilen Cevaplar 

Soru 15- On beşinci yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik 
bilginidir, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nda 
bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu 
(1421) ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) adlı eserine 
yardım etti.   (Ali Kuşçu) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 21 29 8 65,6 90,6 25 
YANLIŞ 11 3 -8 34,4 9,4 -25 

50) Tablo 17. Ön/Son Test Soru 16’ya Verilen Cevaplar 

Soru 16- Halkla devlet arasındaki siyasi ilişkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili yapıtını 
(Kutadgu Bilig) hazırlayan yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir? (Yusuf Has Hacip) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 15 29 14 45,9 90,6 44,7 
YANLIŞ 17 3 -14 53,1 9,4 -43,7 

51) Tablo 18. Ön/Son Test Soru 17’ye Verilen Cevaplar 

Soru 17- Osmanlı Dönemi’nde, tıp alanında çalışmaları ile tanınan, tedavide kullanılan 
malzemeleri anlatan Mücerrebname adlı eserin yazarı ve deneysel farmakoloji(eczacılık)nin 
kurucusu kabul edilen Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Sabuncuoğlu Şerafettin 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 13 28 15 40,6 87,5 46,9 
YANLIŞ 19 4 -15 59,4 12,5 -46,9 

52) Tablo 19. Ön/Son Test Soru 18’e Verilen Cevaplar 

Soru 18- Eser Halk edebiyatı unsurlarını taşır. Dörtlükler halinde yazılmıştır. Şiirlerde 
tamamen dini-tasavvufi konular işlenmiştir. Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda yazılan 
eser, Orta Asya Türklerine İslamiyeti ve tasavvufun inceliklerini öğretmek amacıyla 
söylendiği için daha çok didaktik nitelik taşır. (Divan-Hikmet) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 19 28 9 59,4 87,5 28,1 
YANLIŞ 13 4 -9 40,6 12,5 -28,1 

53) Tablo 20. Ön/Son Test Soru 19’a Verilen Cevaplar 

Soru 19- En tanınmış eserleri İhyâu Ulûmid-Din, Tehâfütü’l-Felâsife ve Kimyayı 
Saadet’tir. 
Nizamiye Medresesi’nde dört yıl müderrislik (profesör) yaptı. 
İslam dışı bir akım olan Bâtıniler, Ehli sünnet için büyük tehlike teşkil ediyordu. ............... 
bunlarla ve Yunan felsefesinin savunucularıyla amansız mücadelelerde bulundu. (Gazzali) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 22 28 6 68,8 87,5 18,7 
YANLIŞ 10 4 -6 31,2 12,5 -18,7 

54) Tablo 21. Ön/Son Test Soru 20’ye Verilen Cevaplar÷ 
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Soru 20- Serbest düşünceyi savunmuştur. Enlem-boylamı tespit etmiş, dünyanın güneş 
etrafındaki dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini söylemiştir. 
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi Türk bilim adamına aittir? (Biruni) 
 FREKANS YÜZDE 
 ÖN TEST SON TEST FARK ÖN TEST SON TEST FARK 
DOĞRU 10 21 11 31,3 65,6 34,3 
YANLIŞ 22 11 -11 68,8 34,4 -34,4 

55) Tablo 22. Ön/Son Test Doğru Ortalama Yüzdeleri 

 Fen Sosyal-Anadolu Genel 
Ön Test Doğru Ortalama ( %) 51 37 44 
Son Test Doğru Ortalama ( %) 88 74 81 
Ön/Son Test Doğru Ortalama Farkı ( %) 37 37 37 

Tablo 22’de görüldüğü gibi ön/son test sorularına verilen doğru cevap yüzdelerine 
bakıldığı zaman Fen Lisesi öğrencilerinin ön testte % 51 başarıyı yakalayarak % 37 başarılı 
olan Sosyal Bilimler ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden %14 farkla daha başarılı olduğu, son 
testte yine Fen Lisesi öğrencilerinin % 88 başarı yakalayarak % 74 başarı sağlayan Sosyal 
Bilimler ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden %14 farkla daha başarılı olduğu, bununla birlikte 
her iki grubun da ön/son test farkının %37 olduğu tespit edildi. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çağımızda, bireylerden 21. yüzyıl becerileri olan eleştirel düşünme, yaratıcılık, 
işbirlikçi çalışma ve problem çözme becerilerine sahip ve üretken olması beklenmektedir. 
Dolayısıyla bireylerin üretkenliklerini ortaya koyabilmesi için Fen, Teknoloji, Mühendislik ve 
Matematik alanlarındaki bilgilerini bir araya getirebilmeleri gerekmektedir (Akgündüz, vd. 
2015). Bu amaçla projede ortaya konan bilimsel icat modelleri ve Android yazılım ile 
katılımcılar bu alanlarda beceri kazanmışlar, disiplinler arası iş birliğinin önemini fark 
etmişlerdir. 
Günce sorularına verilen yanıtların değerlendirilmesi sonucunda katılımcıların,  

• Altın Çağ’daki bilimsel buluşların modellerinin yapımı sırasında bilim uygulamalarının 
hem yapılabilir hem de eğlenceli olduğunu fark ettiklerini, 

• Grup çalışmaları ile işbirliği ve ekip çalışmasının geliştiğini, 
• Web 2.0 aracı kullanarak çizgi roman oluşturdukları için mutlu olduklarını, 
• Drama ile empati becerilerinin geliştiğini, 
• Doğada yapılan müzik etkinliğinin kendilerini çok etkilediğini, 
• Portre çalışması, kına dövmeleri ve halı motifi hazırlama gibi sanatsal etkinliklerde 

yaratıcı güçlerinin geliştiğini, kendi yeteneklerini fark ettiklerini,  
• Hazırlanan Android uygulamada ve bu projede yer aldıkları için kendilerini şanslı ve 

ayrıcalıklı hissettiklerini  
ifade ettikleri görülmüştür. 

Proje başlangıcında ve bitiminde yapılan ön/sontest SPSS analizlerin sonuçlarına 
bakıldığında tüm katılımcılarda ön-test başarı ortalamasının %44 iken son-test başarı 
ortalamasının %81 olduğu, ön ve son test arasında %37’lik bir artış olduğu tespit edilmiştir. 

Altın Çağ’ı Kodluyorum adlı proje ile gençlere bilim ve teknoloji sevgisi aşılanmış, 
dünyada hızla gelişmekte olan Müslüman insan kimliğinin örnek alabileceği modeller sunma 
noktasında ne kadar etkili olduğu (T S Al-Hassani, 2010) konusunda bilinç kazandırılmıştır. 



 
 

 339 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Böylece onların kendi kültürlerine olan sevgi, saygı ve bağlılıkları pekiştirilmiş; Türk-İslam 
mirasına sahip çıkma ve geliştirme yönünde özgüvenleri ve gayretleri arttırılmıştır. 

5. ÖNERİLER 

• İslam Bilim Tarihi Şeridi Android programda yapıldığı gibi İOS programı ile de uyumlu 
yapılabilir. 

• Masaüstü bilgisayar uygulamaları ile de açılabilir şekilde olabilir. 
• Proje daha uzun süreli, daha çok bilim insanını araştıracak şekilde, daha fazla katılımcı 

ile yapılabilir. 

• Projenin,  doğada yapılan etkinlik sayısı ve doğada geçen etkinlik günü arttırılabilir. 
• Proje sergisinin, daha çok kişiye ulaşması, yaygınlaştırılması açısından sergi daha 

merkezi bir yerde yapılabilir. 
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Özet 
 
 
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinde istenmeyen davranışların yordayıcıları olarak 
sosyal becerilere sahip olma ve internet bağımlılığının incelenmesidir.Araştırmanın evreni 
İstanbul ili Esenyurt ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileridir. Bu genel evren içinde 6 
ortaokulda okuyan öğrencilerden uygun örneklem alma yolu ile belirlenen 374 öğrenci 
örneklemi oluşturmuştur.Araştırmada demografik bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi formu ile 
İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ölçeği (Alkan 2010), Matson Çocuklarda Sosyal Beceri 
Değerlendirme Ölçeği (Erdoğan ve Bacanlı, 2003) ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği (Young 1996; 
Bayraktar 2001) kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda toplam istenmeyen davranışlar ile olumlu 
sosyal davranışlar arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu, olumsuz sosyal davranışlar ile 
internet bağımlılığı puanları arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: 
 
Absract 
The purpose of this study is to investigate social skills and internet addiction as a predictors of 
undesirable students’ behavior at secondary schools’ students. To pursue this goal Personal 
Information form, Social Skills Inventory, Internet Addictions Scale and Undesirable Students’ 
Behavior Scale were administered to 374 students who were attending scondary schools in 
Esenyurt. Pearson correlation coefficients were used to examine the relationships between 
criterion (undesirable students’ behavior) and predictor (social skills and internet addiction) 
variables. Multiple and simple regression analyses were run to evaluate how social skills and 
internet addiction predicted undesirable students’ behaviors. According to results there there is 
a negative relationship between undesirable students behaviors and positive social skills and 
internet addiction. It was also found that social skills and internet addiction were important 
predictors of undesirable students behaviors. 
*Doç.Dr. Marmara Üniversitesi 
**Psikolojik Danışman, MEB 
***Psikolog, MEB 
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İnsanın doğası, diğer bireylerle etkileşim kurması, sosyal yapıyı düzenleyen kurallara göre rol 
ve sorumluluklar oluşturması, amaçlarının peşinden gitmesi gibi pek çok faktörü beraberinde 
getirmektedir (Özdemir, 2012, s.20).Düzen, sosyal yaşamı kolaylaştıran önemli bir faktördür. 
Okul ortamında ise sınıfın başarısını artırır, kaygı ve korkuyu azaltır. Bazı çocuklar kendilerini 
düzenlemede çeşitli zorluklar gösterirler. Kendini düzenlemedeki bu zorluklar sınırlı dürtü 
kontrolü ve sıklıkla karşı gelme yani olumsuz davranış gösterme olarakortaya çıkabilir. Okulda 
davranış sorunlarına yol açan çocuğun doğrudan kendisine ilişkin etmenler ya da özellikler 
oldukça geniş bir alana yayılmaktadır (Eripek, 2008, s. 3). Uygun davranışlar, çocuğun çevresi 
tarafından kabul edilen, öğrenmesine katkıda bulunan ve yaşam kalitesini artıran davranışlardır 
(Vural, 2008, s. 18). İstenmeyen davranışlar, sınıf düzenini bozup, kaynak israfına ve amaçlara 
ulaşmaya engel olur (Başar, 2008, s.137).Öğretmenler ve yöneticiler bu istenmeyen 
davranışlarla sık sık karşılaşmakta ve kimi zaman bu davranışlarla başa çıkmakta güçlük 
çekmektedirler.Bu özellikteki çocukların sosyal ortama uyum süreçleri de zor olabilir. Sosyal 
öğrenme süreci anlamına da gelen sosyalleşme süreci, bireyin içinde yaşadığı topluma uyum 
sağlamasını amaçlar (Can, 2008, s. 10).Sosyal beceri başkalarıyla iletişimi mümkün kılacak, 
sosyal açıdan kabul edilebilir ve öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanır (Yüksel, 
2004).Webster-Stratton, Reid ve Hammond’unbelirttiğine göre sosyal beceri ve problem 
çözme statejileri yüksek olan çocuklar davranış problemlerinde ve bilişsel problem çözme 
stratejilerinde daha başarılı olmaktadır. Ancakdavranış problemleri gösteren çocuklar akranları 
ile ilişkilerinde bilişsel ve sosyal sorunlar yaşamaktadır(Dodge ve Price, 1994). Bu durum 
bizlere sosyal becerilerin problem davranışların önlenmesindeki önemini göstermektedir. Diğer 
yandan internette aşırı zaman geçirme isteğinin bulunması, zaman kontrolünün yitirilmesi, 
yoksunluk belirtilerinin olması sosyal yaşamda bozulma, iş ve akademik yaşamda da kötüye 
gitme durumudur (Esen, 2010). Bu davranışsal bağımlılık diğer davranışları ve tutumları da 
etkileyebilmektedir (Keser, 2013, s. 129). Ceyhan ve Ceyhan’a (2007) göre, internet kullanımı 
sonucunda meydana gelen çeşitli problemli davranışlara örnek olarak; başkalarına sanal 
ortamlarda zarar verici tutumlarda bulunmak, sanal şiddet sergilemek, dolandırıcılık yapmak, 
doğru olmayan bilgi vermek, etik olmayan kullanım, uygunsuz içeriklere erişim sağlamak, 
sanal ortamlarda kurulan sosyal ilişkiler aracılığıyla doyum sağlamak, patolojik internet 
kullanımı ya da internet bağımlılığı geliştirmek gibi davranışlar sayılabilmektedir.  
 
İnternete haftalık bağlanma süresi problemli internet kullanımı ile doğrudan ilişkili görülmüştür 
(Yüksel ve Yılmaz, 2016; Morsünbül, 2014). Aynı şekilde sosyal beceri eksikliği ile problemli 
internet kullanımı da ilişkili bulunmuştur (Bulut Serin, 2011; Cooper, 2003; Ibia ve Ekott, 
2013). Bu bağlamlar göz önünde bulundurulduğunda internete haftalık bağlanma süresinin 
sosyal beceri düzeyine göre farklılaşması beklendik bir durumdur.Yıldız (2010) lise öğrencileri 
ile yaptığı araştırmada beş saatten fazla internete bağlanan öğrencilerin problemli internet 
kullanım düzeylerini diğerlerine göre daha yüksek bulmuştur. Yüksel ve Yılmaz (2016) bağımlı 
olanların bağımlı olmayanlara göre günlük kullanım süresinde farklılaştıklarını tespit etmiştir. 
Donohoe (2007) patolojik internet kullanımını 5-6 saatin üstü olarak tanımlamıştır.Ancak ilgili 
alanyazın incelendiğinde sosyal beceri düzeyi arttıkça internet bağımlılığı puanlarının azaldığı 
görülmüştür (Caplan, 2005; Bulut Serin, 2011; Odacı ve Berber Çelik, 2013; Cooper, 2003; 
Ibia ve Ekott, 2013). Bu sonuçtan hareketle sosyal beceri düzeyi yüksek olan kişilerin problemli 
internet kullanımı risklerinin azalacağı sonucuna varılabilir. 
 
En az engelleyici olan bir istenmeyen davranış bile, dolaylı etkilerle de olsa, sadece davranışı 
yapanı değil, derece derece pek çok kişiyi engeller. Bu engel, kişiler yoluyla nesnelere, işlere, 
işlerin yapılmasına da engel olur (Başar, 2008, s.137). Bu açıdan istenmeyen öğrenci 
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davranışları üzerinde etkisi olduğu düşünülen sosyal beceri düzeyi ve internet bağımlılığının 
incelenmesi gerekmektedir. Young’a göre (1996), internet bağımlılığı kişiyi, duygusal, bilişsel, 
davranışsal ve sosyal beceri olmak üzere birçok yönden olumsuz etkilemektedir. Sosyal beceri 
bu geniş etki alanından sadece bir tanesidir. Kurtalan (2008) da internet bağımlılığının, benlik 
saygısını negatif yönde etkilediğinitespit etmiştir. Caplan’ın (2006) sosyal ilişkilerini internet 
üzerinden gerçekleştirmeyi tercih eden bireyler üzerinde, bilişsel-davranışçı sosyal beceri 
yöntemlerinin internet bağımlığı düzeyinin azaltılmasında olumlu etkilerinin olduğunu ortaya 
koymuştur. Yapılan farklı çalışmalarda da duygusal tutarsızlık kişilik özelliğinin problemli 
internet kullanımı ile yüksek derecede ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Bulut Serin, 2011; 
Morsünbül, 2014; BatıgünKılıç, 2011).Görüldüğü gibi istenmeyen öğrenci davranışları 
çocukların sağlıklı gelişiminde önemli olabilecek birçok değişken ile ilgilidir. Özellikle 
sosyalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri olduğu düşünülürse, gençlerin ilerleyen 
yıllarda kuracakları ilişkilerin niteliğini de etkileyeceği kaçınılmazdır.  
 
Ortaokul dönemi ergenlik döneminin başlangıcı, kişilik gelişiminin oluştuğu, internette daha 
özgürce hareket edildiği bir dönem olarak değerlendirilebilir. Bu araştırmada bu dönemin ele 
alınmasının nedeni bu döneme has kritik özelliklerdir. Batıgün ve Utku (2006) tarafından 
yapılan bir araştırmada; ilköğretim, lise ve üniversitede öğrenim görmeye devam eden 675 
öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; yaşları 13 ve 16 arasında değişen grubun, yaşları 
22 ve 25 arasında değişen gruba oranla problem davranışlarının gelişmesi açısından daha 
yüksek risk taşıdığı bildirilmiştir.Öztora ve ark. (2006), 6-15 yaş grubu televizyon veya 
bilgisayar karşısında günde dört saat ve üzerinde vakit geçiren çocuklarda obezite görülme 
sıklığı anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur.Ergenlerin internette oldukça uzun zaman 
geçirdikleri ve problemli internet kullanımı davranışı ile internet ortamında geçirilen haftalık 
süre arasında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır (Yang ve Tung, 2007).Dünyada ve 
ülkemizde meydana gelen gelişmeler ve internetin sağladığı iyi ve kötü yönlü olanaklar 
neticesinde koruyucu çalışmaların gerekliliği sağlıklı çocuk ve gençler yetiştirmek için ön 
koşullardan bir tanesi haline gelmektedir (Tarı ve Ögel, 2009).Bu nedenle istenmeyen öğrenci 
davranışlarını yordayan değişkenleri anlamak önem arz etmektedir. Bu şekilde hem bireysel, 
hem de grupla psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerini düzenlerken araştırma sonuçlarını 
da dikkate alarak daha etkili çalışmalar yapmak mümkün olabilir.  Alan yazın incelendiğinde 
ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerinin ve internet bağımlılığının istenmeyen davranışları 
yordamadaki rolünün birlikte ele alındığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu 
çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinde istenmeyen davranışların yordayıcıları olarak sosyal 
beceri ve internet bağımlığını incelemek olarak belirlenmiştir.  
 
Yöntem 
 
Araştırmanın Modeli 
Araştırmada istenmeyen öğrenci davranışları ile sosyal becerilere sahip olma ve internet 
bağımlılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamada ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır.Bu araştırma modelinde geçmişte ya da halen var olan bir durumu varolduğu 
şekliyle betimlemek amaçtır. Aynı zamanda bu modelde önemliolan, var olanı değiştirmeye 
kalkmadan gözlemleyebilmektir (Karasar,2011,s.77). Bu kuramsal çerçevede ortaokul 
öğrencilerinde sosyal beceri ve internet bağımlılığı bağımsız değişkenlerinin istenmeyen 
davranışlar bağımlı değişken arasındaki ilişkiler incelenecektir. 
 
Evren ve Örneklem 



 
 

 343 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Araştırmanın Evreni İstanbul ili Esenyurtilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileridir. Bu 
genel evren içinde 6 ortaokulda okuyan öğrencilerden uygun örneklem alma yolu ile belirlenen 
374 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. 
 
Tablo 1: Öğrencilerin demografik bilgilerinin Frekans ve Yüzde Değerleri 

 Gruplar  

 

Sınıf 6.sinif 75 20,1 
 7.sınıf 115 30,7 
 8.sınıf 184 49,2 
Cinsiyet Kız 192 51,3 
 Erkek 182 48,7 
Aile Birlikteliği Birlikte 344 92,0 
 Ayrı 30 8,0 
Anne Eğitim İlkokul 187 50,0 
 Lise  68 18,2 
 Yüksekokul 68 18,2 
 Üniversite 51 13,6 
Baba Eğitim İlkokul 97 25,9 
 Lise 132 35,3 
 Yüksekokul 80 21,4 
 Üniversite 65 17,4 
Kardeş Sayısı Tek çocuk 33 8,8 
 2 kardeş 94 25,1 
 3 kardeş 160 42,8 
 4 kardeş ve üz. 87 23,3 
Aile Geliri Düşük 50 13,4 
 Orta 214 57,2 
 Yüksek 110 29,4 
İnternet Kullanım Süresi 0-1 saat 152 40,6 
 2 saat 110 29,4 
 3 saat 50 13,4 
 4 saat ve ustu 62 16,6 
İnternet Kullanım Şekli Cep telefonu 278 74,3 
 Tablet 34 9,1 
 Bilgisayar 62 16,6 
 Toplam 374 100,0 

 
Tablo1’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan 374 öğrencinin 75’i (%20,1) 6. sınıfta, 
115’i (%30,7) 7. sınıfta,  184’ü (%49,2) 8. sınıfta okumaktadır. 192’si (%51,3) kız, 182’si 
(%48,7) erkektir. 344’ünün ailesi (%92,0) birlikte, 30’unun ailesi (%8,0) ayrıdır. 187’sinin 
annesi (%50,0) ilkokul,  68’inin (%18,2) yüksekokul ve68’inin (%18,2) lise 51’inin (%13,6) 
üniversite mezunudur. 97’sinin babası (%25,9) ilkokul,  80’i (%21,4) yüksekokul ve132’sinin 
(%35,3)  lise 65’inin (%17,4) üniversite mezunudur.33’ü (%8,8) tek çocuk 94’ü (%25,1) 2 
kardeş,  160’ı (%42,8) 3 kardeş 87’s, (%23,3) 4 kardeş ve üzeridir.50’sinin ailesi (%13,4) düşük 
gelirli, 214’ünün ailesi (%57,2) orta gelirli, 110’unun ailesi (%29,4) yüksek gelirlidir.152’si 
(%40,6) 0-1 saat günlük internet kullanmakta, 110’u (%29,4) 2 saat günlük internet 
kullanmakta,  50’si (%13,4) 3 saat günlük internet kullanmakta 62’si (%16,6) 4 saat ve üzeri 

f %
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günlük internet kullanmaktadır.278’i (%74,3) cep telefonundan internet kullanmakta, 34’ü 
(%9,1) tabletten internet kullanmakta, 62’si (%16,6) bilgisayardan internete bağlanmaktadır. 
 
Kullanılan Ölçme Araçları 
Araştırmada demografik bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi formu ile İstenmeyen Öğrenci 
Davranışları Ölçeği, Sosyal Beceri Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı ölçeği kullanılmıştır.   
 
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından örneklem grubunun demografik özelliklerinin 
incelenmesi amacıyla sınıf, cinsiyet, aile birlikteliği, anne ve baba eğitim durumu, kardeş sayısı, 
aile geliri, internet kullanım süresi, internet kullanım şekli değişkenlerinin yer aldığı formdur. 
 
İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ölçeği:41 maddeden oluşan “İstenmeyen Öğrenci 
Davranışları Ölçeği” Alkan (2010) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek ilköğretim öğrencilerinin 
istenmeyen davranışlarını belirlemeye yöneliktir. Kurallara uymama  (8 Madde 1-7), kişilere 
zarar verme  (10 madde 8-18), aşağılama (6 madde 19-24) ve kendine zarar verme  (5 madde 
25-29) olmak üzere toplam dört faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin geneline ait iç tutarlılık 
güvenirlik katsayısı .83’tür. Boyutlara ait güvenirlik katsayıları ise 1. faktör için .88, 2. faktör 
için .76, 3. faktör için .57 ve 4. faktör için ise .54 olarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin 
genelinin ve 1. ve 2. faktörlerin Cronbach Alfa güvenirlik katsayılarının yeterli düzeyde olduğu; 
3. ve 4. faktörlerin güvenirlik katsayısının ise düşük olduğu söylenebilir. İÖDÖ’nin genel 
olarak güvenirlik katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. 
 
Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (MESSY):Ölçeğin Türkçe 
uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Erdoğan ve Bacanlı (2003) tarafından yapılmıştır. 
Ölçek 12-14 yaş grubundaki çocukların sosyal beceri düzeylerini belirlemektedir. Ölçek toplam 
47 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin “Olumsuz Sosyal Davranışlar” ve “Olumlu Sosyal 
Davranışlar” olmak üzere iki alt boyutu vardır. Ölçeğin puanlanması bana hiç uygun değil: 1 
puan, bana pek uygun değil: 2 puan, bana biraz uygun: 3 puan, bana oldukça uygun: 4 puan, 
bana tamamen uygun: 5 puan şeklinde yapılmaktadır.Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ise 
cronbachalpha=.85 olarak bulunmuştur. İç tutarlılık katsayısı Olumsuz Sosyal Davranışlar alt 
ölçeği için cronbachalpha=.68, Olumlu Sosyal Davranışlar alt ölçeği için ise 
cronbachalpha=.74’tür. Ölçek yeterli sayılabilecek iç tutarlılık katsayısına sahip 
görünmektedir. 
 
İnternet Bağımlılığı Ölçeği:Young (1996) tarafından geliştirilmiş ve Bayraktar (2001) 
tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilerek 12- 17 yas grubu ergenler için uyarlanmıştır. 
Young (1996) tarafından, DSM–IV‟ün Patolojik Kumar Oynama ölçütlerinden uyarlanarak 
oluşturulan “Tanı Anketi” daha sonra geliştirilerek 20 maddelik bir “İnternet Bağımlılık 
Ölçeği” oluşturulmuştur. Young’ın öncülüğünü yaptığı İnternet Bağımlılık Merkezi‟nin 
http://www.netaddiction.com adresinden de ulaşılabilen bu test, bir kendi kendini 
değerlendirme (self report) testi olup, genellikle yukarıda belirtilen internet adresine ulaşanların 
kendilerini değerlendirebilecekleri bir şekilde hazırlanmıştır. Likert tipi bir ölçek olan İnternet 
Bağımlılık Ölçeği’nde, katılımcıdan “Hiçbir Zaman” “Çok Az” “Arada Sırada” “Sık” “Çok 
Sık” ve “Her Zaman” seçeneklerinden birini işaretlemesi istenmektedir. Bu seçeneklere 
sırasıyla 0,1,2,3,4 ve 5 puan verilmektedir. 80 ve üzeri puan alanlar “internet bağımlısı” olarak 
tanımlanmaktadır. 50–79 puan arası alanlar “Sınırlı Semptom gösterenler”, “50 puan ve altı “ 
alanlar “Semptom Göstermeyenler” olarak tanımlanmıştır. Çeviri testin standardize edilmiş 
Alpha değeri .91, Spearman – Brown değeri .87’dir.  
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İşlem 
“İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ölçeği”, “Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri 
Değerlendirme Ölçeği” ve “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”ninİstanbul İli Esenyurt İlçesi’nde 
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminde 6 farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan 
öğrencilere uygulanabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Toplam 374 öğrenciye bir ders 
saatinde araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Uygulamadan önce araştırmacılar tarafından 
araştırmanın amacıyla ilgili olarak öğrencilere bilgi verilmiştir. Öğrenciler ölçekleri yaklaşık 
25 dakikada tamamlamıştır. 
 
Verilerin Analizi  
Araştırmada elde edilen verilerSPSS 21 paket programı ile analiz edilmiş, öncelikli olarak 
anlamlı birleştirmeler yapılmış frekans ve yüzde dağılımları alınmıştır. Ölçeklerin aritmetik 
ortalama ve standart sapmaları belirlenmiştir. Demografik değişkenlerin, ölçek puanları ile 
karşılaştırılmasında ikili değişkenlerde bağımsız grup t testi, ikiden fazla grupların 
karşılaştırılmasında Anova testi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıklar Scheffe testi ile analiz 
edilmiştir.“Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği” ile değişkenler arasındaki 
ilişkiler incelenmiştir. Sosyal becerinin ve internet bağımlılığının istenmeyen öğrenci 
davranışlarını yordayıp yordamadığını belirlemede çoklu aşamalı regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Araştırmada anlam düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 

 
BULGULAR 
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Öncelikle değişkenler 
(istenmeyen öğrenci davranışları, sosyal beceri ve internet bağımlılığı) arasındaki ilişkiler 
incelenmiş daha sonra ise istenmeyen öğrenci davranışları ve sosyal becerinin internet 
bağımlılığını yordamadaki rolü araştırılmıştır. Araştırmada ele alınan değişkenlere ait 
betimleyici istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur.  

 
Tablo2.Değişkenlerden Elde Edilen Puanlara Ait Betimleyici İstatistikler 
 N  Ss 
Kurallara Uymama 374 11.02 3.14 
Kişilere Zarar Verme 374 17.13 5.83 
Aşağılama 374 6.95 3.44 
Kendine Zarar Verme 374 5.95 2.86 
Toplam İstenmeyen Davranış 374 41.05 12.16 
Olumlu Sosyal Davranış 374 87.74 44.59 
Olumsuz Sosyal Davranış 374 11.68 10.35 
İnternet Bağımlılığı 374 29.23 18.62 

 
Tablo 3.İstenmeyen Öğrenci Davranışlar, Sosyal Beceri ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkileri 
Belirlemek için Yapılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 
8 

1.Kurallara uymama 1 .11* -.06 -.04 .28** -.28** .42** 
. 37** 

x
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2.Kişilere zarar  1 .86** .87** .95** -.23** .23** 
.12* 

3.Aşağılama   1 .92** .89** -.24** .04 
-.00 

4.Kendine zarar    1 .90** .21** .06 
.04 

5.Toplam İstenmeyen     1 -.30** .25** 
.16** 

6.Olumlu sosyal 
davranış      1 -.95** 

.07 

7.Olumsuz Sosyal 
Davranış       1 

.46** 

8.İnternet Bağımlılığı        
1 

  *p<.05**p<.01 

Tablo 3’te görüldüğü üzere ölçekler arasındaki korelasyona bakıldığında kurallara uymama ile 
toplam istenmeyen davranışlar ölçeği puanları, olumsuz sosyal davranışlar ile 
internetbağımlılığı ölçekleri puanları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, olumlu sosyal 
davranışlar ile negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Kişilere zarar verme alt boyutu 
ile olumlu sosyal davranışlar arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuş, internet 
bağımlılığı ve olumsuz davranışlar ile arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Aşağılama ve kendine zarar verme alt boyutlarının ise olumlu sosyal davranışlar ile arasında 
negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Toplam istenmeyen davranışlar ile olumlu sosyal 
davranışlar arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu olumsuz sosyal davranışlar ile internet 
bağımlılığı puanları arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar 
olumlu sosyal becerilerin istenmeyen öğrenci davranışları riskini azalttığı, olumsuz sosyal 
davranışların ise istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme riskini artırdığı söylenebilir.  
 
Tablo 4.Sosyal Beceri Ölçeği Alt Boyut Puanlarının İstenmeyen Öğrenci Davranışları Puanlarını 
Yordamasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler B Ss β t P 
Constant 55,642 5.070  10.975 .000 
Olumlu Sosyal Davranışlar -.315  -.303 -6.344 .000 
Olumsuz Sosyal Davranışlar .293  .250 5.231 .000 

R=.39 R2=.15 F= 33.91 p=.000 
 
Tablo 4 ’te görüldüğü gibi sosyal beceri ölçeği alt boyutlarının istenmeyen öğrenci 
davranışları puanlarını yordamasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları incelendiğinde; 
istenmeyen öğrenci davranışları ile sosyal beceri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmüştür (R= ,393, R2= ,155, p<.05). Modelin açıklayıcı gücü ele alındığında sosyal beceri 
toplam puanı istenmeyen öğrenci davranışlarının % 15’ini açıklamaktadır. Standardize 
edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin istenmeyen öğrenci 
davranışları üzerindeki göreli önem sırası; olumlu davranışlar ve olumsuz 
davranışlardır.Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde 
olumlu davranışlar alt boyutu değişkeninin istenmeyen öğrenci davranışları üzerinde negatif 
yönlü anlamlı önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu, olumsuz davranışlar alt boyutu 
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değişkeninin ise pozitif yönlü anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan 
istenmeyen öğrenci davranışlarının olumlu davranışların artması ile azaldığı yorumu 
yapılabilir.  
 

Tablo 5. İnternet Bağımlılığı puanlarının istenmeyen öğrenci davranışları puanlarını yordamasına 
ilişkin basit regresyon analizi sonuçları 
Değişkenler B Ss β T p 
      
Constant 37.925 1.158  32.753 .000 
      
İnternet Bağımlılığı .107 .033 .164 3.197 .002 
R=,164,  R2=.027,  F=10.221, p=.05 
 
Tablo 5’te görüldüğü gibi internet bağımlılığı ölçeğipuanlarının istenmeyen öğrenci 
davranışları puanlarını yordamasına ilişkin basit regresyon analizi sonuçları incelendiğinde; 
istenmeyen öğrenci davranışları ile internet bağımlılığı puanları arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür (R= .164, R2= .027, p<.05). Standardize edilmiş regresyon katsayısına 
(β) göre, yordayıcı değişkenlerin istenmeyen öğrenci davranışları üzerindeki göreli internet 
bağımlılığı puanlarının etkili olduğu söylenebilir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde internet bağımlılığı değişkeninin istenmeyen öğrenci 
davranışları üzerinde pozitif yönlü anlamlı önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlardan internet bağımlılığı puanları arttıkça istenmeyen öğrenci 
davranışlarının da arttığı yorumu yapılabilir.  

 
Sonuç ve Tartışma 
 
Araştırmamızın birinci bulgusuna göre istenmeyen öğrenci davranışları ilesosyal beceriler 
olumlu davranışlar alt boyutu ile arasında negatif, olumsuz davranışlar alt boyutu değişkeni ile 
ise pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre olumsuz sosyal becerilere sahip öğrencilerin 
istenmeyen davranış sergileme eğilimlerinin de yüksek olduğu ancak olumlu sosyal becerilere 
sahip öğrencilerin okul içerisinde istenmeyen davranış sergileme eğiliminin de az olduğu 
söylenebilir. Araştırma bulgularımızla benzer Hilooğlu ve Cenksever-Önder (2010) ortaokul 
öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada olumsuz sosyal davranışlar ile zorbalık davranışı 
pozitif yönlü bir ilişki bulmuşlardır.Benzer şekilde Barkin, Smith ve DuRant (2002) ergenlerin 
olumlu sosyal becerilerinin madde kullanımı gibi problemli davranışları önlemede önemli bir 
kalkan olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda olumlu sosyal becerilerin öğrencilerin 
istenmeyen davranışlarını önlemede yardımcı olabilecek yaşam becerilerinden biri olduğu 
söylenebilir. 
Araştırma bulgularımızın ikinci sonucuna göre internet bağımlılığı değişkeninin istenmeyen 
öğrenci davranışları üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Bu 
sonucagöre internet bağımlılığı arttıkça istenmeyen öğrenci davranışlarının da artabileceği 
yorumu yapılabilir. De Leo ve Wulfert (2013) yaptıkları çalışmada çevreleri tarafından 
sevilmeyen, dürtüsel davranışlar sergileyen öğrencilerin aşırı derecede internet kullanan kişiler 
olduğunu bulmuşlardır.Yine yapılan farklı çalışmalarda da duygusal tutarsızlık kişilik 
özelliğinin problemli internet kullanımı ile yüksek derecede ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır 
(Bulut Serin, 2011; Morsünbül, 2014; BatıgünKılıç ,2011).Young’a göre (1996), internet 
bağımlılığı kişiyi, duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyal beceri olmak üzere birçok yönden 
olumsuz etkilemektedir. Sosyal beceri bu geniş etki alanından sadece bir tanesidir.Caplan’ın 
(2006) sosyal ilişkilerini internet üzerinden gerçekleştirmeyi tercih eden bireyler üzerinde, 
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bilişsel-davranışçı sosyal beceri yöntemlerinin internet bağımlığı düzeyinin azaltılmasında 
olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular araştırma sonuçlarımızı destekler 
niteliktedir.  
Araştırma bulgularımızdan hareketle öğrencilerin istenmeyen davranışlar gösterme ve internet 
bağımlılığını önlemek amacıyla sosyal beceri eğitim programları bir kalkan olarak 
kullanılabilir. Öğrencilere olumlu sosyal beceriler kazandırmaya yönelik olan programların 
öğrencilerin davranış problemlerini azalttığı (Zaragoza, Vaughn ve Mcintosh, 1991) ifade 
edilmektedir. Yine Bacanlı (2018) öğrencilere olumlu sosyal beceriler kazandırmanın önemini 
belirtmektedir.Dolayısıyla okullarda çalışan psikolojik danışmanlar yapacakları bireysel ve 
grup rehberlik çalışmalarında istenmeyen davranış sergileyen öğrencilere yönelik sosyal 
becerileri kazandırıcı (problem çözme becerileri, sağlıklı iletişim ve kendini ifade etme vb.) 
çalışmalara ağırlık verebilirler.Bu çalışmanın bulguları İstanbul ili Esenyurt ilçesindekiortaokul 
öğrencileri ile sınırlıdır. Farklı yaş grupları ve farklı örneklemlerde benzer çalışmalar 
yapılabileceği gibi istenmeyen öğrenci davranışları ile ilişkili olabileceği düşünülen riskli 
davranışlar sergileme, çocukluk örselenme yaşantıları ve öznel iyi oluş değişkenlerle de farklı 
çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı minnettarlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kapsamda 

çalışma grubunu 192’si erkek 185’i kız olmak üzere toplam 377 lisans ve lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Bu 
öğrencilerin yaşları 18 ile 41 arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları ise 20.50 olarak tespit edilmiştir. 
Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak McCullough, Emmons ve Tsang tarafından geliştirilip Yüksel ve 
Oğuz Duran tarafından Türkçeye uyarlanan Minnettarlık Ölçeği ile Hills ve Argyle tarafından geliştirilip Doğan 
ve Akıncı Çötok tarafından Türkçeye uyarlanan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu ve yaş, cinsiyet bilgilerini 
içeren demografik bilgi formu kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve yol analizi verilerini elde 
etmek için SPSS 23 ve AMOS 24 paket programları kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda 
öğrencilerin minnettarlık düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı 
korelasyon tespit edilmiştir (.42, p<.001). Bu analizden sonra minnettarlığın mutluluk üzerinde etkisini görmek 
için yapısal eşitlik modellemesi adımına geçilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen yol analizi sonucunda 
minnettarlık değişkeninin mutluluk üzerinde pozitif yönde etkili olduğu ve oluşturulan bu modelin uyum 
değerlerinin de kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır (X2/sd = 1.88, RMSEA = 0.05, SRMR= 0,04, NFI = 
0.93, CFI = 0.97, GFI = 0.96). Bu modelde minnettarlık ile mutluluk arasındaki standardize edilmiş yol katsayısı 
.55 olarak tespit edilmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Minnettarlık, Mutluluk, Yapısal Eşitlik Modellemesi 

 
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GRATITUDE 

AND HAPPINESS 
 
ABSTRACT 
 

The aim of this study is to examine the relationship between gratitude and happiness levels. Study group 
consist of 377 undergraduate and master students (192 males and 185 females). The ages of these students ranged 
from 18 to 41, with an average age of 20.50. As a data collection tool, the Gratitude Scale developed by 
McCullough, Emmons and Tsang, adapted to Turkish by Yüksel and Oğuz Duran, and the Oxford Happiness Scale 
Short Form developed by Hills and Argyle and adapted by Doğan and Akıncı Çötok and demographic information 
form including age and gender were used. SPSS 23 and AMOS 24 package programs were used to obtain 
descriptive statistics, correlation and path analysis data. As a result of the correlation analysis, a moderate 
positive correlation was found between gratitude and happiness levels of the students (.42, p <.001). After this 
analysis, structural equation modeling was employed to see the effect of gratitude on happiness. As a result of the 
path analysis, it was found that gratitude had a positive effect on happiness and the fit indices of this model were 
acceptable (X2/sd = 1.88, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.04, NFI = 0.93, CFI = 0.97, GFI = 0.96). In this model, the 
standardized path coefficient between gratitude and happiness was found .55. 

 

Keywords: Gratitude, happiness, structural equation modeling 
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Giriş 
 

Minnettarlık son yıllarda önemsenen ve üzerinde çalışılan bir kavram haline gelmiştir. 
Lambert, Graham ve Fincham (2009), minnettarlık konusunda çalışmalar yapan 
araştırmacıların, minnettarlığı ahlaki bir erdem, tutum, duygu, alışkanlık, kişilik özelliği ve başa 
çıkma tepkisi olarak kavramsallaştırdıklarını belirtmişlerdir (s. 1194). Bir duygu olarak 
minnettarlık, kişinin fayda elde ettiği ve bu faydanın da bilinçli bir biçimde sağlandığı 
farkındalık durumu olarak kavramsallaştırılmıştır (Emmons ve McCullough, 2003; Fredrickson 
2004). Duygusal değerlendirme kuramlarına göre minnettarlığın bir kimsenin, iyilik yapan bir 
bireyin davranışını hem bilinçli hem de gönüllü olarak değerlendirildiğinde ortaya çıktığını 
belirtmişlerdir (Weiner ve Graham, 1989). Minnettarlık duygusal bir yapı olarak incelendiğinde 
elde edilen bu yararların karşılığını verebilmek için bir tür motive olma durumunu 
kapsamaktadır (Trivers, 1971; Weiner ve Graham, 1989; Fredrickson, 2004). Bununla birlikte, 
minnettarlık pozitif bir duygu olduğu için, bireylerin bilişsel düşünme kapasitesini 
genişletmektedir. İnsanların, karşı taraftan elde ettikleri yararların karşılığını doğrudan vermek 
yerine (örneğin, farklı bir fayda sağlamak veya üçüncü bir kişiye yardım etmek suretiyle) 
yaratıcı bir şekilde karşılık verebilecekleri varsayılmıştır (Fredrickson (2004). 

Diğer araştırmacılar ise minnettarlığı bir eğilim olarak kavramsallaştırmış ve kişisel 
özellik düzeyinde ölçmüştür. McCullough ve diğerlerine (2002) göre bu tür minnettarlık, 
“minnettar duyguları tanıma ve bunlara cevap verme yönünde genel bir eğilimdir” (sf. 112). 
Minnettarlığı analiz eden araştırmacılar çoğu zaman sadece minnettarlığı bir duygu ya da bir 
özellik olarak görseler de, bu iki kavramsallaştırma yakından ilişkilidir. Kişisel özellik 
anlamında minnettarlığı yüksek olan insanlar, bir olayı kendilerine bir fayda elde ettikleri bir 
olay olarak daha kolay bir şekilde değerlendirebilmelerine neden olan bilişsel bir eğilime 
sahiptir (Wood, Joseph ve Maltby, 2008). 

Minnettarlık kavramının olumlu kavramlarla pozitif ilişkili, olumsuz kavramlarla 
negatif ilişkili olduğu alan yazında görülmüştür. Bu çalışmalardan bazılarında minnettarlığın 
olumlu yaşam deneyimlerini, olumlu duygu durumu ve kişilerarası ilişkileri arttırdığı tespit 
edilmiştir (Bartlett ve DeSteno, 2006; Dunn ve Schweitzer, 2005; Wood, ve Tarrier, 2010). 
Buna ek olarak geçmişle ilgili pişmanlık duyma, depresyon, anksiyete, kıskançlık, maddiyatçı 
tutumlar ve uyumsuz davranışsal bozukluklar ile negatif yönlü ilişkili olduğu belirtilmiştir 
(McCullough, Emmons, ve Tsang, 2002; Kendler, vd., 2003). Bireyin minnettar bir eğilime 
sahip olmasının olumlu duygulanım, tinsellik, iyimserlik, olumlu sosyal davranışlar ve empati 
ile pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu da açıklanmıştır (Hill ve Allemand, 2011; Lin ve Yeh 
,2013; McCullough et al, 2002; McCullough et al., 2004; Watkins et al., 2003). 

Mutluluk kavramı 20. yüzyılın ortalarına kadar duygusal bir kavram olarak 
görülmemekteydi (Harris, 2013). Fordyce mutluluğun duygusal bir kavram olarak kullanıldığı 
ilk deneysel çalışma olarak anılan araştırmasında mutluluğu yaşam doyumunun bir global 
indeksi olarak sunması ile iyi oluş kavramı hakkındaki tüm algıyı değiştirmiş oldu (Fordyce, 
1977, p. 511). Bununla birlikte alan yazında, çoğu çalışmanın odaklandığı nokta, kişisel ve 
bireysel mutluluk biçimlerine odaklanmak olmuştur (Becker ve Marecek, 2008). Mutluluk 
(happiness) ve iyi oluş (well-being) kavramları, mutluluk kavramının incelendiği 
araştırmalarda birbirinin yerine kullanılmıştır. Araştırmalarda mutluluk teriminin farklı 
kullanımına rağmen, en yaygın tanımlar olumlu duyguları ve deneyimleri içermektedir (Harris, 
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2013). İyi oluşun, felsefi alan yazındaki mutluluk terimiyle eşanlamlı olduğu da öne 
sürülmüştür. Bununla birlikte, iyi oluş kavramı, mutluluğu tanımlamak için kullanıldığında, bir 
kişinin ne kadar mutlu olduğu yerine yaşamını ne kadar iyi sürdürdüğünü ifade eder. Bu fikir, 
kişinin kendi hayatı hakkında bilişsel bir yargıda bulunduğunu göstermektedir. Başka bir 
deyişle, iyi oluş kavramı, basitçe mutlu olmanın aksine, mutlu bir yaşama sahip olma ile eşdeğer 
olarak kullanılır (Eid ve Larsen, 2008). 

İyi oluş kavramı psikoloji alan yazınında mutluluğu tanımlamak için "öznel" terimiyle 
birleştirilmiştir (Kesebir ve Diener, 2008). Diener ve Suh (1999), iyi oluşun öznel olduğunu 
belirtir çünkü bu kavram her insanın kendi yaşamının değeri hakkında nasıl düşündüğü ve 
hissettiği temeline oturmaktadır. İnsanlar iyi oluşlarını, yalıtılmış olaylardan ziyade ortaklaşa 
yaşadıkları deneyimler açısından değerlendirir. Diener ve Suh (2000) iyi oluşun öznelliğine 
diğer bir açıklama getirirken bunun bireyin diğerlerinin kendilerini nasıl gördüklerine dair 
bireysel algılarına dayanmakta olduğunu vurgulamaktadır. Her insan yaptığı şeyleri farklı 
biçimde değerlendirir ve bu yüzden iyi oluş da kişinin kendi zevk ve ihtiyaçları açısından öznel 
bir yapıyı içermektedir. Öznellik hayati öneme sahiptir çünkü insanlar durum ve yaşamlarını 
dünya görüşlerine, beklentilerine, önceden var olan değerlerine ve önceki deneyimlerine 
dayanarak değerlendirir (Diener ve Lucas, 1999). Sonuç olarak bakıldığında mutluluk ve öznel 
iyi oluş terimi eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Mutluluk terimi genellikle günlük dilde daha 
duygusal bir anlam ifade ederken öznel iyi oluş ise psikologlar tarafından mutluluğu daha 
anlamlı ve ölçülebilir bir kavramla ifade etmek için yaygın olarak kullanılır (Eid ve Larsen, 
2008) Öznel iyi oluş (mutluluk) üç ana bileşenden oluşan çok boyutlu bir yapı olarak 
belirlenmiştir. Bu üç boyut; (a) yaşam doyumunun bilişsel değerlendirmesi, (b) olumlu 
duygulanımın sık sık yaşanması ve (c) olumsuz duygulanımın düşük yoğunlukta yaşanmasıdır. 
Mutluluğun yeterli bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için tüm bu hususları ölçmenin önemi 
vurgulanmıştır (Diener, ve Ryan, 2009). 

Önem 
Minnettarlık ile mutluluk arasında dolaylı ve doğrudan ilişki bulunan çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Schimmack (2008) minnettarlığın neşe ve memnuniyete çok benzer 
olduğu, ancak olumsuz duygulara benzemediğini belirtmiştir. Minnettarlık, kişilerarası 
yararlara, özellikle olumsuz kişilerarası düşünce ve antisosyal davranışlarda düşüşlere yol 
açabilmektedir. Bir kesitsel çalışma, özellik minnettarlığın, nevrotikliğin bir yönü ile ölçülen 
düşük düzeyde öfke /düşmanlık düzeyleri ile pozitif ilişkili olduğunu tespit etmiştir (Wood vd., 
2008). Ayrıca minnettarlığın, mutlulukla da ilişkilendirilen duygusal ve somut bir sosyal 
desteğe yol açtığı belirlenmiştir (Kong, Ding ve Zhao, 2014; Lin ve Yeh, 2013). Bu çalışmaların 
yanında birçok çalışma da minnettarlık ve mutluluk arasında doğrudan bir pozitif ilişki 
olduğunu göstermektedir (Froh, Kashdan, Ozimkowski ve Miller, 2009; Lambert, Fincham, 
Stillman ve Dean, 2009; Peterson vd., 2007; Wood, Froh ve Geraghty, 2010).  Bu sonuçlar, 
minnettarlığın yalnızca mutluluğu doğrudan etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda daha yüksek 
düzeyde sosyal desteğe yol açtığını ve dolayısıyla olumlu refahı artırdığını göstermektedir. 

Bu ilişkiler göz önüne alındığında minnettarlık ve mutluluk arasında doğrudan bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Buna rağmen ülkemizde üniversite öğrencilerini kapsayan bir yetişkin 
grubunda minnettarlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi yapısal eşitlik modellemesi ile 
inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir. Bu çalışmaların yanında çalışmada yer alan değişkenlerle ilgili yapısal eşitlik 
modellemesinden önce ölçüm modeli geliştirilmiştir.  
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 Şekil 1. Değişkenlere İlişkin Ölçüm Modeli 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere, minnettarlığın mutluluk ile doğrudan ilişkili olacağı ve 
mutluluk üzerinde yordayıcı bir etkide bulunacağı öngörülmüş ve belirtilen ölçüm modeli 
çizilmiştir. Yukarıda bahsedilen durumlar neticesinde çalışmada minnettarlık ve mutluluk 
arasındaki ilişki yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak incelenmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki 
hipotezler ortaya konulmuştur: 

 
1. Minnettarlık ve mutluluk düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 
2. Minnetarlığın mutluluk üzerinde pozitif yönlü anlamlı yordayıcı etkisi vardır.  

 
Yöntem 

 
Araştırma Modeli 
Bu çalışmanın amacı minnettarlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama, iki veya 
daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve sebep ve sonuç hakkında ipucu elde etmek 
için bir araştırma modelidir (Büyüköztürk vd., 2012). 

Çalışma Grubu 
Çalışma grubunu 192’si erkek 185’i kız olmak üzere toplam 377 lisans ve lisansüstü 

öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yaşları 18 ile 41 arasında değişmekte olup, yaş 
ortalamaları ise 20.50 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların seçiminde zaman, para ve iş gücü 
kısıtlamaları nedeniyle, örneklemin kolay erişilebilir ve pratik yapılardan seçilmesine olanak 
tanıyan “uygun örnekleme” yöntemi belirlenmiştir (Büyüköztürk vd., 2012). 

Veri Toplama ve Analiz 
Veriler, belirlenen üniversitede veri toplama araçları uygulanarak toplanmıştır. 

Öğrencilere çalışma ile ilgili ön bilgi verilmiş, gönüllü katılım istenmiş ve yapılan 
bilgilendirmelerde soruları samimiyetle yanıtlamaları beklenmiştir. Korelasyon ve yapısal 
eşitlim modellemesi çerçevesinde yol analizi yapmak için, değişken verilerinin normal 
dağılıma sahip olup olmadığı kontrol edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesi 
neticesinde verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2007). 
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Demografik veriler ve korelasyon analizi için SPSS 23, yapısal eşitlik modellemesi için ise 
AMOS 24 paket programı kullanılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 
Minnettarlık Ölçeği (McCullough vd., 2002):  
Minnettarlığı ölçmeye yönelik, ikisi ters olmak üzere altı maddeden oluşan 7’li Likert 

tipinde bir ölçme aracıdır. Ölçeğin Yüksel ve Oğuz-Duran (2012) tarafından üniversite 
öğrencileri üzerinde yürütülen Türkçe’ye uyarlama çalışmaları sonucu toplam varyansın % 
53.27’sini açıklayan, 5 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin faktör 
yükleri sırasıyla .86, .85, .52, .70 ve .66; madde-toplam puan korelâsyonları .59 ile .83 arasında 
bulunmuştur. Ölçek için Cronbach alfa değeri.77; test-tekrar test güvenirlik çalışması için 
hesaplanan korelâsyon katsayısı ise .66 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach 
alfa iç tutarlılık katsayısı .87 olarak bulunmuştur. 

Oxford Mutluluk Ölçeği- Kısa Form (SF-OHQ; Hills & Argyle, 2002): 
Ölçeğin orijinal formu, tek faktöre sahip olup sekiz maddeden oluşmaktadır. Ölçek, hiç 

katılmıyorum (1) ile tamamen katılıyorum (5) arasında değerler alan beşli Likert tipi bir ölçe 
aracıdır. Yüksek puanlar daha yüksek düzeyde mutluluğa sahip olunduğunu göstermektedir. 
Ölçeğin Türkçe uyarlaması Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılmıştır. Çalışmalarının 
faktör analizi sonuçlarına göre, 7 maddeli tek boyutlu faktör yapısını elde etmişlerdir. Ölçeğin 
uyarlanmış tek boyutlu yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş ve uyum indekslerinin 
iyi uyum gösterdiği tespit edilmiştir (χ2 / df = 2.77, AGFI = 0.93, GFI = 0.97, CFI = 0.95, NFI 
= 0.92, IFI = 0.95, RMSEA = 0.074). Güvenirlik açısından Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 
.74, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .72 olarak bulunmuştur. 

Bulgular 
 

Aşağıda yer alan Tablo 1’de minnettarlık ve mutluluk değişkenlerinin ortalama, standart 
sapma, çarpıklık, basıklık, alfa değerleri ile değişkenler arasındaki korelasyon gösterilmiştir. 

** p<.01 

 

Tablo 1.  
Değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler ve korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 

1.   Minnettarlık ―  

2.   Mutluluk .42** ― 
Ortalama  19,58 23,77 

Ss 8,16 3,91 
Çarpıklık -.19 -.39 

Basıklık -1.05 .04 
Cronbach α .88 .72 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin minnettarlık ve mutluluk düzeylerinin aritmetik 
ortalamalarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca minnettarlık ve mutluluk arasında 
orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu söylenebilir (r= .42; p<.01). Bu adımdan 
sonra minnettarlık değişkeninin mutluluk değişkeni üzerindeki yordayıcı etkisi yapısal eşitlik 
modellemesi ile incelenmiştir. Değişkenlere ait verilerin normal dağıldığı, kayıp veri 
bulunmadığı görülmüştür. Bu incelemeden sonra minnettarlık ve mutluluk değişkenlerine ait 
model oluşturulmuş ve bu modelin uyum değerleri incelenmiştir.  

Bu kapsamda gerçekleştirilen yol analizi sonucunda uyum değerleri elde edilmiştir 
(X2/sd = 1.88, RMSEA = 0.05, SRMR= 0,04, NFI = 0.93, CFI = 0.97, GFI = 0.96). Minnettarlık 
değişkeninin mutluluk üzerinde pozitif yönde etkili olduğu ve oluşturulan bu modelin uyum 
değerlerinin de kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır (Byrne, 2010; Kline, 2011). 

 

 
Şekil 2. Minnettarlık ve mutluluk arasındaki ilişkinin incelendiği modele ait yol analizi 

Şekil 2’de de görüldüğü üzere yapısal eşitlik modellemesine göre yapılan yol analizi 
sonucunda minnettarlık ve mutluluk düzeylerinin arasındaki standardize edilmiş yol katsayısı 
.55 (p<.01) olarak bulunmuş ve modelin varyansın %30’unu açıkladığı saptanmıştır. Buna göre 
minnettarlığın mutluluk üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkide bulunduğu söylenebilir. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu çalışmanın amacı minnettarlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Bulgularda da belirtildiği üzere minnettarlık ve mutluluk arasında orta düzeyde 
ve pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi kapsamında 
yapılan yol analizinde ise minnettarlığın mutluluk üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkide 
bulunduğu görülmüştür. Çalışmamızın sonuçlarının minnettarlık ve mutluluk arasında 
doğrudan bir pozitif ilişki olduğunu gösteren birçok çalışma ile uyumlu olduğu görülmektedir 
(Froh vd., 2009; Lambert vd., 2009; Peterson vd., 2007; Wood vd., 2010). Ülkemizde Duran 
ve Tan (2013) tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmada minnettarlık yazma ve yaşam 
amaçları yazma çalışmalarının üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşları üzerindeki etkileri 
incelenmiş, minnettarlığın öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışma 
haricinde ülkemizde üniversite öğrencileri üzerinde bu kavramlar arasında gerçekleştirilen 
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ilişkisel bir çalışma bulunmadığı tespit edildiğinden bu çalışmanın alan yazına katkı sağladığı 
söylenebilir. 

Minnettarlık kavramı psikoloji, sosyoloji, ilahiyat vb. birçok bilim dallarında çalışma 
yapan akademisyenler tarafından çocukluktan yetişkinliğe dek birçok örneklem gruplarında 
yapılan araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu kavramın bu denli kapsayıcı bir mahiyete sahip 
olması da onun bazı kavramlarla olan ilişkisinin incelenmesini zaruri kılmıştır. Bu çalışmada 
minnettarlık kavramının mutluluk ile ilişkisi ve mutluluk üzerindeki yordayıcı etkisi üniversite 
öğrencileri üzerinde incelenmiştir. Minnettarlık kavramının bireylerin mutluluk, yaşam 
doyumu, öz-duyarlık, yardım davranışları gibi birçok uyum sağlayıcı kavramla ilişkili 
olabileceği hatta onları olumlu yönde etkileyebileceği öngörülmektedir. Bu yüzden 
minnettarlık kavramı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmanın ve minnettarlığın bireylerin 
olumlu yönlerine sağlayacağı katkıları keşfetmenin genel olarak insanlığa katkıları 
olabilecektir. Bireylerin minnettarlık düzeyleri yükselirken sorunlarla başa çıkabilme, aile 
ilişkilerinde artış, sosyal becerilerini arttırabilme, huzurlu hissedebilme gibi olumlu durumların 
çoğalması ile hem bireysel hem toplumsal yararların tesisi de mümkün olabilecektir. Bu 
açılardan bakıldığında minnettarlık değişkeni ile ilgili yapılan çalışmaların artması hem alan 
yazına hem de insanoğlunun gelişimine katkı sunabilecektir. 

Bu çalışmanın sınırlılıkları ile birlikte gelecekte çalışma yapacak olan araştırmacılar için 
bazı öneriler listelenmiştir. Öncelikle bu çalışma yalnızca üniversite öğrencileri ile sınırlı 
tutulmuştur. Bu açıdan bakıldığında çalışma farklı yaş gruplarını kapsayan ortaokul, lise vb. 
örneklemlerde de gerçekleştirilebilir. Yine bu kavramlar arasındaki ilişkinin ebeveyn tutumu, 
dindarlık, etnisite, ekonomik durum vb. değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ayrı bir 
çalışma ile irdelenebilir. Minnettarlık kavramı ile mutluluğun yanında, yaşam doyumu, sosyal 
destek, olumlu sosyal davranışlar, kişilik yapısı, psikolojik belirtiler, bilişsel esneklik vb. 
kavramlar arasındaki ilişki incelenebilir. Son olarak eğitim kurumlarında çalışan psikolojik 
danışmanların öğrencilerin minnettarlık düzeylerini yükseltmek amacıyla hazırlayacağı 
deneysel programların etkililiği test edilebilir. 
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ÖZET 
 
Neo-teknolojik dönemle birlikte, önemli olan üretilmiş bilgiyi kullanabilen değil aksine yeni bilgi üreten 

ve bunu faydalı hale getiren insan yetiştirmektir. Küreselleşmeyle bilgi alanında meydana gelen canlılık aynı 
zamanda dini bilgi ve eğitimi açısında etkili olmuştur. Bu doğrultuda din eğitimi ve öğretimi iyice karmaşık hale 
gelmiştir. Özelikle de dinin asıl kaynaklarından uzak, belli bir ideoloji çerçevesinde geliştiren dini grup, tarikat 
ve yapılanmalar, geleneksel eğitimciler, dini belli şekillere sokarak, yanlış yöntem ve teknikler kullanarak, din ve 
ahlak eğitimini akıl, vahiy modernite dışı bir biçimde servis etmişlerdir. Bu tür nedenlere bağlı olarak din 
eğitiminin önünde birçok engel ortaya çıkmıştır. Bu engellerden en önemlisi öğrenciyi devre dışı bırakan aktif 
olmasını engelleyen itaatkâr, sorgulamayı ve eleştirmeyi reddeden anlayışlardır. 

Öğrenenin din eğitimindeki donanımı elde etmesi, yeni bilgiye erişerek, farkında olarak, bunu 
yapılandırarak ve kendisi merkezde kalarak bilgiye ulaşmasıyla mümkündür. Bunun için de öğretim yöntem ve 
tekniklerin yanı sıra öğrenenin eleştirebilmesi, sorgulayabilmesi, sorularına doğru cevaplar bulması, kendisine 
değer veren bir öğreticinin olması, teknolojinin kullanıldığı bir ortam olması da eğitim ve öğretim süreci içinde 
önemli bir yer edinmektedir. Öğrenme ortamının zengin olması, bütün becerileri geliştirecek yöntem ve tekniklerin 
kullanılması, din eğitimini daha anlamlı hale getirecektir. Öğrencilerin pasif bir pozisyonda olmalarının aksine 
onların düşünmesini, beyin fırtınası yapmasını, psikomotor ve duyuşsal gelişimini sağlayan eğitsel oyunlara, 
dramatizasyonlara, proje ödevlerine ve diğer yöntemlere yer vermek, onların motivasyonlarını yükseltecek ve 
öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda farklı yöntem ve teknikler, öğrencilerin yaparak, yaşayarak, 
eleştirip sorgulayarak öğrenmelerine, istenilen bilgi, davranış ve becerileri kazanmalarına ve kalıcı öğrenme 
gerçekleştirmelerine fırsat sağlayarak diğer nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek problemleri de engelleyecektir. 

Bu çalışmayla, öncelikle din eğitiminin iyi bir şekilde olmasını engelleyen faktörler, araştırılarak ortaya 
konulmuştur. Bu araştırma bağlamında din eğitimin önündeki engellerle ilgili soruları içeren anket uygulaması 
yapılmıştır. Bu anket uygulaması, 100 kişiye birebir, 300 kişiye ise sosyal medya ve mail üzerinde yapılmıştır. 
Toplamda 400 kişiye uygulanan bu anketin evreni Türkiye’de din eğitimi gören kesim, örneklemi ise Van ilinde 
bulunan ortaokul,  lise ve diğer düzeyindeki öğrenenlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda araştırma verileri, 
gözlem,  birebir görüşme, literatür taraması gibi nitel araştırma yöntemlerine de dayanmaktadır. Bu çalışmanın 
sonucunda yapılan görüşmelerde din eğitiminin önündeki engellere yönelik bulgular oransal veriler şeklinde 
ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Engeller, Yöntem, Teknikler 
 

NEW METHODS AND TECHNIQUES IN THE CONTEXT OF 
RESEARCH IN BARRIERS IN RELIGION EDUCATION 

ABSTRACT 
Along with the age of technology, it is important to train the human model that produces new information 

and makes it useful, not the ability to use the produced information. The vitality that has taken place in the field 
of knowledge with globalization has also been influential in religious knowledge and education. In this respect, 
knowledge of religion and morality or teaching has become more complicated. In particular, religious groups, 
sects and structures, traditional educators and religious educators, who developed religion within the framework 
of a certain ideology, have served religious and moral education in a non-wise way. Due to such reasons, many 
obstacles have emerged in front of religious and moral education. The most important of these obstacles are those 
that prevent students from being active. 
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The student's achievements in religious education depend on his / her access to new information, by 
constructing it in a conscious way and by getting himself / herself in the center. For this purpose, besides the 
teaching methods and techniques, the learner can criticize, question, find the right answers to the questions, have 
a teacher who values him / her and have an environment where the technology is used has an important place in 
the education and teaching process. The rich learning environment, the use of methods and techniques to improve 
all skills will make the gains more meaningful. In contrast to the passive position of the students, their thinking, 
brainstorming, educational games that provide psychomotor and affective development, dramatizations, project 
assignments and other methods will increase their motivation and facilitate their learning. At the same time, 
different methods and techniques will allow students to learn, experience, criticize and question, gain the desired 
knowledge, behavior and skills, and achieve permanent learning and prevent problems that may arise due to other 
reasons. 

In this study, first of all, the factors that prevent good religious education have been investigated and 
revealed. In the context of this research, a questionnaire including questions about the obstacles to religious 
education was applied. This survey was conducted 100 to person and 300 to social media and e-mail. The universe 
of this survey administered to 400 people in total who cut religious education in Turkey, the sample of secondary 
school located in Van province, consists of those learned in high school and other levels. Research data is also 
based on qualitative research methods such as observation, questionnaire, one-on-one interview, literature 
review. As a result of this study, the findings regarding the obstacles in front of religious education were presented 
as proportional data.                                        

Keywords: Religious education, Obstacles, Methods, Techniques 
 
1. Giriş 
Herkesin kolay bir şekilde bilgiye ulaştığı bu çağda, öğrencilerden bilginin ezberlemesi 

yerine aktif olmaları, yaratıcı ve üretici olmaları, çağa hitap eden ve faydalı olan projeler 
üretmeleri beklenmektedir. Bunu başarabilmek için ancak zengin ve öğrenci merkezli eğitim 
ve öğretim yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinde öğrenci 
merkezli yöntem ve teknikleri geliştirmek hem istekli bir şekilde değişimlerin olmasına, hem 
de öğrenilen bilgilerin anlamlandırmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.  

Din eğitimi ve öğretiminin önündeki en büyük engellerden birisi olarak metot ya da 
yöntem ve teknik eksikliği, öğrenenlerin dinin öğrenmesine karşı albenisini azaltmaktadır. Bu 
anlamda istenen insan tipini yetiştirmek için öğrencinin ve diğer öğrenenlerin ne istediği nasıl 
istediği, neyin nasıl öğretileceği konusunda fikirler geliştirilmesi gerekmektedir. Öğrenciyi ve 
öğrenmeyi merkeze alan yapılandırmacı yaklaşımda birey kendi öğrenme sürecinde kendi 
yaşantılarında hareketle bizzat kendisi yaşayarak öğrenmesiyle mümkün olmasıdır. Geleneksel 
öğretim yerine hızla gelişen ve değişen toplum şartlarına uygun, bireyi merkeze alan eğitsel 
oyunlar, proje görevleri, çoklu zekâ kuramı, işbirlikçi öğrenme, örnek olay ve bu doğrultuda 
materyal geliştirme gibi birbirinden farklı yöntem ve teknikler tercih edebilen öğreticilerin 
olmasıdır. Her bireyin yaşadığı sosyal bir çevresi vardır, bireyin sürekli toplum ve çevreyle 
etkileşim içinde olması nedeniyle bunlar göz önünde bulundurarak öğrencinin bilişsel, fiziksel, 
ruhsal yönlerini geliştirecek yöntemler gereklidir. Zaten eğitimin amacı da öğrencinin bir bütün 
olarak gelişmesine yardımcı olmaktır. Öğrencilerin bilgiyi kendilerinin edinmesi ve aktif 
öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmenin yol yöntem geliştirerek rehberlik etmesi 
gerekmektedir.   

 
1. 1. Yöntem 
Bu çalışmayla, öncelikle din eğitiminin iyi bir şekilde olmasını engelleyen faktörler, 

araştırılarak ortaya konulmuştur. Bu araştırma bağlamında din eğitimin önündeki engellerle 
ilgili soruları içeren anket uygulaması yapılmıştır. Bu anket uygulaması, 100 kişiye birebir, 300 
kişiye ise sosyal medya ve mail üzerinde yapılmıştır. Toplamda 400 kişiye uygulanan bu 
anketin evreni Türkiye’de din eğitimi gören kesim, örneklemi ise Van ilinde bulunan ortaokul,  
lise ve diğer düzeydeki öğrenenlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda araştırma verileri, gözlem, 
birebir görüşme, literatür taraması gibi nitel araştırma yöntemlerine de dayanmaktadır. Bu 
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çalışmanın sonucunda yapılan görüşmelerde din eğitiminin önündeki engellere yönelik 
bulgular oransal veriler şeklinde ortaya konulmuştur. 

 
2. Din Öğretiminin Önündeki Engeller Araştırması ve Bulguları 
Din eğitimi-öğretimi bir disiplin olarak Türkiye’de ilk defa modern eğitim kurumlarının 

yer almasıyla birlikte bu kurumlarda diğer derslerin yanı sıra özel bir ders içinde öğretilmeye 
başlayınca ortaya çıkmıştır. Din öğretiminin bir branş olarak ele almak sistemleştirmek teorisini 
geliştirmek metotlarını ile ve kurumlarını belirlemek günümüze kadar her ne kadar gecikmişse 
de günümüzde bu alan bir çalışma bulunmaktadır. Her ne kadar din öğretimi diğer alanlara göre 
sistematik bir şekilde öğretilmesi gecikmişse de aslında İslam dinin ilk yıllarında gerek Kur’an-
ı Kerim’in bazı ifadelerinde gerekse Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarında din öğretimi 
hayatın vazgeçilmez durumlarından biri idi. Nitekim şu anda eğitim içinde kullandığımız “Rab” 
kelimesinden türeyen “terbiye” kelimesinin İslam diniyle birlikte ortaya çıktığı da malumdur 
(Bilgin, 2007: 13).  Geçmişi insanın yaradılışı kadar eski olan din öğretiminin günümüzde 
yaşadığı problemlerin nedenlerinin neler olabileceğine dair farklı okullarda olmak üzere 
ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 100 kişiye anket uygulanmış ve bunun yanı sıra birçok 
üniversite öğrencisiyle de birebir görüşme yapılmıştır. 

 
2. 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelikleri 

 
 
Grafik 1: Araştırmaya katılanların cinsiyet oranları 
Grafik 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %51’i kadın, %49’u erkeklerden 

oluşmaktadır. Cinsiyet oranlarının birbirine yakın çıkması araştırmanın güvenliği ve geçerliliği 
anlamında önemli bir sonuçtur. 

 

 
 

Grafik 2: Araştırmaya katılanların yaş aralıkları 
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Grafik 2’de araştırmaya katılanların yaş aralıklarından 10-15 yaş aralığı %26, 15-18 
yaşa aralığı %46, 18 yaş ve üstü yaş aralığı ise %28’dir. Araştırmanın daha çok ortaokul ve lise 
öğrencileri arasında yapılması böyle bir sonucu ortaya koymuştur. Ortaokul ve lise 
öğrencilerinin seçilmesi bilinçli olarak yapılmıştır. Çünkü bu iki kesim din eğitimini aktif bir 
şekilde görmektedir. 

 

 Grafik 3: Araştırmaya katılanların okul türleri 
Araştırmanın daha doğru sonuçlar verebilmesi için farklı okul türlerinden denekler 

seçilmiştir. Araştırmaya katılanların %30’u ortaokul, %20’si imam hatip lisesi, %18’si meslek 
lisesi, %12’si fen lisesi, %10’si nitelikli liseler, %10’si normal liselerden oluşmaktadır. İmam 
hatip liselerinde din eğitimiyle ilgili derslerin fazla olması araştırma için bir problem 
oluşturmamaktadır. 

 
2. 2.  Diğer Öğretim Alanlarının Bilinmemesinden Kaynaklanan Problemler 
 

 
Grafik 4: Din eğitiminde öğretmenlerin dersi diğer alanlarla ilişkilendirme oranları 
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Din eğitimi, dini tezahürlerinin ve gelişmesinin diğer bilimlerin metotları ile 
incelenmesinden doğmuş bir dizi öğretim dalıdır. Bunlardan her biri din öğretiminin 
yükseköğretiminde müstakil olarak öğretim konusu yapılmaktadır. Bu öğretim alanları 
bilmeden ve ya dini öğretileri bu alanlarla bağdaştırmadan dini bilgileri anlamak ve bu bilgiler 
üzerinde tasavvura gitmek mümkün değildir. İnsanın psikolojisini, sosyal çevresini bilmeden 
bilgiler anlamlandırmak zor olacaktır.  

Psikoloji, Dini olayların ve yaşayışların belirtilerini genel psikoloji metoduyla araştırır. 
Grafik 4’ e göre araştırmaya katılanların sadece %4,30’u öğretmenlerin din eğitimini verirken 
psikoloji alanını kullandığını belirtmiştir. Bu da çok düşük bir orandır. Bir insanın yaşadığı 
psikolojik sorunları bilmeden onu dini anlamda eğitmek insan fıtratı gereği mümkün 
olmamaktadır. 

Sosyoloji, sosyal ve kültürel çevre ile dini davranış biçimleri arasındaki karşılıklı 
etkileri araştırır. Bunun için sosyolojinin metotlarını kullanır. Toplumu anlamadan dini 
anlamak ve anlatmak hayli zor olmaktadır. Toplumun ekonomisini, adetini, kültürünü 
anlayabilmek ve bunu dini bakış açısıyla değerlendirebilmek adına sosyolojik verileri 
kullanmak kaçınılmaz olmuştur. Nitekim Grafik 4’ te olduğu gibi din eğitimcilerinin bu alanı 
çok ihmal ettiğini sosyolojinin verilerinin ve metotlarının kullanılma oranı sadece %19,10’da 
kalmıştır. 

Felsefe, tek tek olaylardan bilerek dinin gelişini onun insanın kendini anlaması ve kültür 
için olan önemini araştırır. Felsefe düşüncesine hakim olmadan vahiyi anlamak ve bunu toplum 
üzerinde yorumlamak zor olur, bu da bir kısır döngü bilginin ötesine geçmeyecektir. Nitekim 
Kur’an, yaklaşık altı yüz yerde “Neden düşünmüyorsunuz.” diyerek insanı düşünmeye sevk 
etmektedir. Ancak araştırmanın sonucuna baktığımızda din öğreticilerin sadece %10,60 
felsefenin metotlarını kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu oran, din eğitimi için büyük bir sorun 
teşkil etmektedir. 

Fizik, kimya, biyoloji, matematik ise özelikle “everendeki yasalar” gibi yaratılış 
konularıyla birebir ilişkili olmasına rağmen bu alanlara değinme oranları çok düşük kalmıştır. 
Fizik %6,40, kimya %4,30, matematik %4,30 oranında kalmıştır. 

Din eğitimi ve öğretiminin etkili bir şekilde olması için bu öğretim alanlarının iyi 
bilinmesi ve bu alanların metotlarından iyi yararlanması gerekmektedir. Ancak araştırmaya 
katılanların %53’u, din eğitimcilerin bu alanlardan hiçbirisinin konusuna ve metoduna 
değinmeden eğitim verdiklerine dair görüş belirtmişlerdir.  

 
2. 3. Mezhep Ayrılıklarından Dolayı Ortaya Çıkan Problemler 
 

Grafik 5: Mezhep ayrılıklarından dolayı problem yaşama ve ya yaşamama oranları 
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Türkiye eğitim politikası ve İslam dinin bütünlüğü açısından din dersleri devletin 
okullarında mezhepler üstü olarak öğretim yapılmak durumundadır. Mezheplerin doğuşu ve 
gelişmesi ile ilgili araştırmalar göstermiştir ki mezhepler ortaya çıkan aşırı bölünmeyi önlemek 
amacıyla çok sayıda ilim adamının bulunduğu dönemlerde teşvik edilmiştir. Fakat teşvik 
sonucu mezheplerde toplanmayla boşlayan mezhepçilik öyle güçlenmiştir ki mezhepler ayrı 
dinler gibi olmuştur. İslam dinin bütünlüğü ilk ve orta öğretim de sağlam bir biçimde verildikten 
sonra yükseköğretimde veya aile içinde eğitimde ayrıntılara girilebilir (Bilgin, 2007: 88,89). 
Son yıllarda mezhep ayrılıkların ideolojik amaçla kullanılmak istediğinde bir gerçektir. İşte bu 
olumsuzluklardan kurtulmak için İslam dininin inanan bütün insanları birleştirmeyi amaç 
edinmesini ve evrenselliği ön palan çıkarmak gerekir. Din eğitiminde sadece bir mezhebe 
takılıp kalmamak gerekir. Nitekim araştırmaya katılanların 66% ‘sı mezhep ayrılıklarından 
dolayı problem yaşadığını ifade etmiştir. Aynı zamanda 34% ‘u ise mezhep ayrılıklarından 
dolayı problem yaşamadığını belirtmiştir. 

 
2. 4. Din Öğretiminde Öğrencide Kaynaklanan Problemler 

 
Grafik 6: Din eğitimi alan öğrencilerin durumlarını belirten oranlar 
Din dersi, genellikle öğrencinin yaşadığı hayatla pek az ilgili oluşundan dolayı 

eleştirilmektedir. Buna karşılık, öğrenciye pek çok zihinsel yük yüklemektedir. Konuların her 
çağ öğrencilerinin ilgisini çekmek şekilde daha farklı bir yaklaşımla ele alması bir ihtiyaçtır. 
Nitekim yeni müfredat uygulamalarında kısmen düzenlemeler olsa da bu, çoğu eğitimci 
tarafından yeterli görülmemektedir. Din öğretimi yapılırken öğrencinin sosyal çevresi kültürü 
hazır bulunuşluğu göz önünde bulundurulması kaçınılmazdır. Araştırma sonucuna 
baktığımızda katılımcıların %49,00’u din dersini sevdiğini söylemesine rağmen, %67,30’u ise 
derste sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Bu durum bize aynı zamanda bu yönden gerekli 
düzenlemeleri bir ihtiyaç haline getirmektedir. Grafik 7’ye bakıldığında araştırmaya 
katılanların %78’i öğretmenlerin sürekli bilgi aktardıklarına ve alternatif teknik ve yöntemler, 
kullanmadıklarına dikkat çekilmiştir. Tam bu noktada öğrencilerin neden din dersinden 
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sıkıldıklarına dair yöntem ve teknik eksikliği, sürekli bilgi aktarma gibi nedenler ortaya 
çıkmaktadır. Aynı zamanda “sorularımız cevaplanmıyor” diyen öğrenci oranı da %48 ile 
yüksek bir orana sahiptir. Bu da gösteriyor ki öğrencilerin sorularının cevapsız bırakılması ya 
da yeteri düzeyde cevap verilmemesi, öğrenciyi aktif kılan teknik ve yöntemlere yer 
verilmemesi, öğrencilerin din dersinde sıkılmasına ve motivasyonlarının düşmesine sebep 
olmaktadır. 

 
2. 5. Din Öğretiminde Öğretmenden Kaynaklanan Problemler 
 

Grafik 7: Din eğitiminde öğretmenlerin yaklaşımıyla ilgili oranlar  
Genelde öğrencilerin problemleri yaradılış konusunda yoğunluk kazanmaktadır. Çeşitli 

derslerde aldıkları bilgilerin din bilgileriyle çeliştiğinin ve bu çelişmenin kendilerini çıkmaza 
soktuğunu da belirten öğrenciler bu hususa çare bulunmasını istemektedirler. Onların, tam 
cevap alamadıkları konular, ahiret hayatı, ruhlar, ölüm, kader vb. konulardır. Derslerin işleniş 
biçimi ile ilgili olarak soru-cevap ve sohbet tercih ettiklerini belirten gençlerin 78%’i 
öğretmenlerin sürekli bilgi aktardıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenin alan bilgisinden 
kaynaklanan veya iyi bir cevaplandırıcı olamamasından dolayı da din öğretiminde problemler 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda araştırmaya katılanların %46’sı din öğreticilerin öğrencilerden 
gelen sorulara tatmin edici cevaplar vermedikleri görülmüştür. Ayrıca din öğretimini yapan 
kişilerin iletişiminin iyi olmamasından dolayı da din dersini sevilmeyen bir ders haline 
getirmiştir. Nitekim “öğreticinin iletişimi iyi değil” diyenlerin oranı da 44%’tur. Bu da hiç 
azımsanmayacak bir orandır. 
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2.6. Din Öğretiminin ne zaman başlaması gerektiğinden dolayı ortaya çıkan 
problemler 

 
Grafik 8: Din eğitiminin ne zaman başlaması gerektiğine dair oranlar 
Çocuklarda dini uyanmanın ne zaman belirlendiği konusunda değişik fikirler 

bulunmaktadır. Bazı ruh bilimciler ve eğitimciler erken çağda din ile ilgili bir eğitimi gereksiz 
görürler. Bazıları ise din ile ilgili eğitim vermenin gıda vermeye benzemesi gerektiğini onu 
doğumdan itibaren başlanabileceğini özelikle de evrensel ahlaki ilkelerin daha küçükken 
verilmesi faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Din duygusunun işlenmesi ve karşılanması 
bakımından çağlar arasında en zoru ve en önemlisi şüphesiz duygunun uyandığını gösteren ilk 
soruların geldiği çağdır. Yani okul öncesi çağdır. Soruların geçiştirilmemesi ciddiye alınarak 
doğru ve sade tek anlamlı kelimelerle cevaplandırılması ilke olarak kabul edilmelidir. Çocuğu 
adam yerine saymayarak basit veya mübalağalı davranışlar ve ifadeler bütünü ile yanlıştır. 
Çocuklar adamdırlar sadece cüsseleri küçüktür ve tecrübeleri azdır. Dikkat edilmesi gereken 
ince nokta şudur: çocuğa sorulduğu kadar cevap verilecektir. O sordu diye bilgi yağmuruna 
tutulmayacaktır. Üç nokta din eğitimine hazırlık için önemlidir. Bunlardan birincisi anne baba 
veya onların yerini tutan yakın kişilerin ilişkileri olumlu sevgiye dayalı ilişkiler olması lazım. 
Bu sevgi ve güvenden yakın ilişkilerin verici bilici öğretici ve ifade edici her türlü yardıma 
hazır sıfatlardan ve sıfatları gerçek sahibi Allah fikrine geçmek mümkün olabilecektir. İkincisi; 
çocuklara küçük yaşta küçük duaların şükür cümlelerin ve ilahilerin çok yavaş olarak 
belletmesidir. Üçüncüsü yine ebeveynin veya onların yerini tutanların davranışlarında çocuğa 
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din duygusunu ve kutsalı hissetmesidir. İşte bunun gibi ayrıntılı çocuklara dini öğretimi etkili 
bir şekilde verilmesini sağlar (Bilgin, 2007: 103-108). 

Araştırmaya katılanların %48’i en yüksek oranla din eğitiminin 2. sınıfta başlaması 
gerektiği konusunda görüş belirtmiştir. Bu da din ve ahlak eğitiminin daha erken yaşlarda 
başlaması dinin sağlıklı bir şekilde öğrenmesine katkı sağlayacağının göstergesidir. Nitekim bu 
yaşlardaki çocukların fazla meraklı olması ve doğrultuda sorular sormalarına karşılık doğru 
cevaplar almazlarsa sağlıklı bilgilere ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Bu durum, ileriki 
yaşlarda dini eğitim ve dini bilgiler açısında bir koplekse dönüşebilmektedir.  

Küçük yaşlarda din eğitimi verilirken aynı zamanda çocuklara ilgilerinin gelişmediği 
konularda anlamaya hazır olmadıkları bir dille ezberletmek ve sık sık tekrarlatmak din 
öğretiminde bitkinliğe sebep olacaktır. Eleştiri düşüncenin ve teknolojinin hızla geliştiği çağda, 
sürekli yasaklar içeren söylemlerde ve uyarılarda bulunmak, çocukları düşünmekten 
alıkoymak, çocukların ve gençlerin kendilerine yön verecek düşünceleri kendilerini bulmalarını 
engellemektedir. Bunların yanı sıra din dili ve iletişimi de önemlidir. Karşılıklı konuşup 
anlaşabileceğimiz bir din dili de geliştirmek, dini iletişim bağlamında gerekli ve kaçınılmazdır. 
Dini bilgilerin bu yaştaki öğrenenlere oyun motivasyonu ile vermek daha faydalı hale 
gelecektir. Aksi durumda ezberleterek ya da zorlayarak din eğitimi verildiğinde ileriki yaşlarda 
dine karşı olumsuz bir tutum gelişebilmektedir.  

 
2. 7. Din Eğitiminde İzlenen Metotlardan Kaynaklanan Problemler 
 

Grafik 9: Din eğitiminde uygulanan metotlardan memnuniyet oranları 
Eğitimciler giderek doğruluk derecesi artan deneyler yaptıkça çocuğun nasıl öğrendiği 

ile ilgili gerçeklere daha çok yaklaşmaktadır. Bu bilgiler bizim öğretim metodlarımızı 
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değiştirmektedir. Toplum değişirken amaçlarımız değişmekte onlarla birlikte metodlarımızda 
değişmektedir. Bu durumda din eğitimi ve öğretimi için de geçerli olan bir durumdur. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte günlük hayatımızda çok önemli değişiklikler meydana 
gelmiştir. Sürekli olarak değişen dünya gündemini takip edebilmemizi sağlayan internet 
kullanımı ve buna bağlı olarak sosyal medya ağları birçok konu ve alanda bilgi sahibi olmamızı 
sağlamaktadır. Bu gelişmeler, ruhi ilgiler ve ihtiyaçlarımızı da karşılayabileceğimiz alanlar 
olmasıyla birlikte dini duygu ve düşüncelerimiz üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu zamanlar 
da olmaktadır. Dini duygu ve düşüncelerin, değerlerin internet bloklarında, sosyal medya 
ağlarında ve diğer medya organlarında yer alması, aile ve formel eğitim öğretim mekanlarının 
etkisinin azalmasına ya da bilgiler çatışmasına sebep olmuştur. Özelikle de gençlerin medya 
organlarında maruz kaldığı marjinal ya da informel bilgiler, gençlerin ya da öğrenenlerin 
tümünde doğru dini bilgileri öğrenmelerine engel olmuş ve bu bağlamda birçok probleme sebep 
olmuştur. Örneğin son zamanlarda tartışılan gençlerin dini yönelimleri ile ilgili araştırmalar, bu 
durumu ortaya koymaktadır. 2010’lu yıllardan sonra Türkiye’de din eğitiminin önündeki siyasi 
problemlerin çoğunun aşılmasına rağmen hatta din eğitimi ile ilgili ders ve okul sayılarının 
artırılmasına bakıldığında sağlıklı din eğitimi ve ahlak öğreniminin istenilen düzeyde olmadığı 
görülmüştür. İşte bu durumların hepsi, değişen hayat şartlarına göre din eğitim ve öğretimini 
daha etkili kılmak için öğretim yöntem ve tekniklerin geliştirmesinin zorunlu olduğunu 
göstermiştir. Öğrenciler ezberleyerek de öğrenirler ancak yaşayarak öğrendikleri daha kalıcı 
özelliktedir. Bunun içinde din öğretimi yapılırken öğrencinin aktif ve katılımcı metotlar 
izlenilmeli teknoloji ve diğer iletişim ağlarının kullanılması din eğitimin önündeki en önemli 
engellerden bir tanesini kaldıracaktır. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, maalesef 
katılımcıların %78’i derste uygulanan yöntem ve tekniklerden memnun olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Artık post-modern çağda tekrarın, bilgi aktarımının, konu anlatmanın çok da 
değeri kalmadığını farkında olmak gerekir. Sosyal hayatı geliştiren, öğreneni aktif kılan, 
düşünmesini hatta eğlenmesini sağlayan alternatif metotlar düşünmek ve uygulamak din 
eğitiminin önündeki engelleri azaltacaktır.  

 
2. 8. Din Öğretiminin nerden ve nasıl öğrenildiğinden kaynaklanan problemler 

 
Grafik 10: Dinin daha çok nerelerden öğrenildiğine dair oranlar 
Araştırmanın verilerine göre araştırmaya katılanların 62%’si dini, daha çok aileden 

öğrenmektedir. 24% Kur’an-ı Kerimden, 40%’i ise okuldan öğrendiğini ifade etmiştir. Geri 
kalanın 28%’i arkadaşlarından,16%’sı ise sosyal medya ve internetten öğrendiğini belirtmiştir. 
Aileden ve çevreden öğrenilen dini kalıp bilgilerin değişmesi dini eğitimin daha sağlıklı 
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olmasını engellemektedir. Bazı kültürel bilgilerin dini bilgi olarak çevreden ve aileden 
öğrenilmesi okulda verilen bilgilerle çelişebilmekte bu da öğrenenin dini bilgi karmaşasına 
sebep olabilmektedir. 

 
3. Din Öğretiminde Kullanılması Gerekli Yöntem ve Teknikler 
3. 1. Eğitsel Oyunlar ve Drama Örnekleri 
Eğitsel oyunlar ve drama, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlayan ve daha rahat 

şekilde tekrar edilmesine olanak tanıyan etkinlikler olarak ifade edilir. Eğitsel oyunların en 
önemli özeliklerden biri öğrenmeye yönelik olmasıdır. Öğrenci için oyun ya da 
dramatizasyonlar keyifli bir etkinlik olmakla birlikte öğrencinin bedensel zihinsel, duygusal ve 
sosyal yönden gelişmesine katkı sağlamaktadır. Eğitsel oyunlar ve drama örnekleri dersi daha 
eğlenceli hale getiren araçlardır. Öğrenciler böylece öğrenmeye hevesli olur, yarışma havasını 
verdiği dikkat yoğunluğu da öğrenmeyi kolaylaştırır (Yorulmaz, 2013: 13). 

Dramatik oyun, psikodrama, rol oynama, doğaçlama, tiyatro ve eğitsel oyunlar 
öğrencinin öğrenmeye bizzat katılmasını sağlayarak öğrenilen bilgilen anlamlandırmasını 
sağlamaktadır. Bu etkinlikler sırasında öğrenci arkadaşları ve öğretmeniyle hem sözlü olarak 
hem beden yoluyla etkileşim halinde olup sosyal ve zihinsel beceriler kazanmaktadır. Bu 
becerilerin gerçekleşmesi için öğretmenin çok iyi bir hazırlık yapması, etkinliğin amacından 
öğrenciyi haberdar etmesi öğrenciyi aktif kılacak faaliyetlerde bulunması ve öğrencileri 
kazanım doğrultusunda değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmen bu teknikleri sınıfta 
uygulamaya karar verirken tekniğin o işlenecek konuya uygulanabilirliğine dikkat etmeli, 
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre tekniği belirlemelidir ve etkinliğin sadece bir oyun 
olmadığını eğitici bir oyun olduğunu hatırlatmalıdır.  Oyunun ya da dramanın kullanım 
sınırlılıkları önceden belirlenmelidir, aksi durumda oyun sırasında sınıf disiplini bozulabilir. 
Öğrenciler arasında olumsuz etkileşimler ortaya çıkabilir, çok fazla zaman kaybı olabilir,  
öğretmene ve öğrencilerin birbirilerine karşı olumsuz tutum ve davranışlar gelişebilir. 

 
3. 2. Örnek Olaylar 
Örnek olay yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi 

yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi 
kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılabilir. Günlük hayatta 
karşılaşılan gerçek bir problemin çözümü için en ideal yöntemdir. Öğrenci etkinliğine dayalı 
güdeleyici bir öğretme yaklaşımı olan, öğrencinin öğrenme sürecine etkin olarak katıldığı, 
buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını temel alır. Burada problem çözme tekniklerini, işbirliği 
içinde öğrenme, rol oynama gibi teknikleri de rahatlıkla kullanıp uygulama fırsatı bulunur. 
Kavrama düzeyinde ki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Bu yöntem sosyal sorunları 
karmaşık halleriyle beraber bir bütün olarak kavramaya çalışır. Özelikle ahlaki değer taşıyan 
konularda kullanılabilen etkili bir yöntemdir. Örnek olaylar yaşanmış olabildiği gibi hayali de 
olabilir. Bu tekniğin amacı toplumdaki farklı görüşlere, farklı değerlere sahip insanların 
birbirleriyle konuşarak farklılıklardan kaynaklanan problemleri çözmede kullanabilecekleri 
becerileri kazandırmaktır.  

 
 3. 3. Argümantasyon Tekniği 
Argümantasyon, iddiaları dayandıkları veriler ile ilişkilendiren uygun gerekçeleri 

yapılandırma süreci olup delilleme ve dayanaklandırma çalışmalarında ispat ve delillerle 
desteklenen çalışmaları ifade eder. Argümantasyon tekniği, bir fikri, bir hipotezi veya bir 
düşünceyi deliller ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya çalışmasıdır. Bu 
açıklamalarda kullanılan ispat ve deliller ise argümanlardır. Önemli bir akıl yürütme çeşidi olan 
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argümantasyonun merkezinde problem çözmede karara varma ve yargıları asıl kaynaklarla 
gerçekçi kuramsal temellerle açıklama, fikirleri ve inançları formüle edebilme gibi entelektüel 
beceriler yer alır. Argümantasyon tekniği basitçe tartışma veya karşılıklı iddialar öne sürme 
değildir. İddialar ve kanıtlar arasında ilişkiler kurmayı gerektiren argümanların desteklenmesi 
için bilimsel varsayımların önemli olduğu bir süreçtir.  

Din eğitiminde argümantasyon tekniği çok önemli bir yere sahiptir. Dini gerçek 
argümanlardan değil de toplama bilgilerin olduğu cemaat ve tarzı yapılardan öğrenen kesimi 
ikna etmek o olayı sahih kaynaklar olan Kuran’ın ayetleriyle mümkündür. Verilen dini ve 
ahlaki bilgilerin İslam’ın gerçek ruhuna yakışır olması ve mezhepler, cemaatler, tarikatlar ve 
hurafeler üstü olması gerekmektedir. Bunun ispatı için, özelikle de Kur’an’da geçen ayetler ve 
ayetlerle çelişmeyen sahih olan peygamberin uygulamalarından örnekler verilmesiyle 
olanaklıdır. Özelikle insanların Kuran’ı Kerim’i anlamaktan uzak durması, birçok dini 
hurafenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hz Peygamber’in en sahih sünneti Kur’an’ı 
Kerim’dir. Nitekim Hz Peygamber, Kur’an dışında ya da Kur’an’ın ayetleriyle zıt bir hükümde 
bulunamaz. Bundan dolayıdır ki din eğitimini Kuran merkezli öğretmek aynı zamanda 
peygamber merkezli anlatmak anlamına gelmektedir. 

 
3. 4. Proje Görevleri  ve Araştırma Ödevleri 
Proje görevleri ve araştırma ödevleri, öğrencilerin bireysel ya da grupla etkin olduğu ve 

öğrenmenin okul dışında devam ettiği yöntemlerdir. Bu yöntemlerde öğrenci bir konu hakkında 
araştırma yapmak için planlama yapar, inceler, araştırır, uygular, öğretmen ve akranlarıyla 
birlikte değerlendirir. Bu yöntem aynı zamanda öğrencinin okulla gerçek hayat arasında bağ 
kurmasına katkı sağlar. Proje yöntemi herhangi bir konunun öğretiminde doğrudan bir 
uygulama olarak değil öğretime destek amaçlı kullanılmaktadır. Yani öğrenci proje üreterek 
hem öğrenmenin sürekliliğini devam ettirmekte hem de öğrendiği konuyu pekiştirmektedir.  

Dersin üniteleri öğrencilerin isteklerine göre dağıtılması seklinde proje çalışmaları 
yapılabileceği gibi ünitelerin değil de üniteler ile ilgili güncel olayların ve konuların öğrencilere 
istekleri doğrultusunda dağıtılması şeklinde de proje çalışmaları yapılabilir. Ünitelerin 
öğrencilere dağıtılması durumunda öğretmen öğrencilere çalışmalarda rehberlik eder. Proje 
çalışmaları hazırlanıncaya kadar haftanın belli günleri öğretmen, çalışmaların gidişi hakkında 
proje gruplarından bilgi alır ve çalışmalarında onlara rehberlik eder. Konu ile ilgili güncel 
olayların proje seklinde dağıtıldığı durumlarda ise ders normal şekilde islenir. Ancak proje 
sunularına öğretmen yine rehberlik eder. Çalışma alanında faktörlerin karşılıklı ilişkisi üzerinde 
durulur. Daha sonra elde edilen sonuçlar ile problem durumu karşılaştırılır ve bir rapor 
hazırlanır. Bu tür çalışmalar için sergi, duvar gazetesi ve okul gazetesi, tişört hazırlama, albüm 
oluşturma, haber bülteni hazırlama gibi etkinlikler de düzenlenebilir. Projenin sunulmasında 
rol oynama, tartışma gibi farklı gösteri teknikleri kullanılabilir. Bu öğretim yönteminde,  sınıf 
öğretimi yerine “küme” ve küme içinde “bireysel” öğretime önem verilir. Projeler tek başına 
da hazırlanabilir. Ancak okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sınıf mevcutları nedeni 
ile küme çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmeleri daha kolaydır. İşbirliği ve yaparak öğrenme 
bu öğretim yönteminin en önemli özellikleridir.  

 
3. 5. Kavram Haritaları 
Öğretim sürecinde kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki ilişkiyi hiyerarşik 

bir yapı içinde genelden özele doğru görsel hale getirerek öğrenciye somut veriler sunmayı 
amaçlayan bir öğretim tekniğidir. Kavram haritaları, bir olayı veya konuyu topluca gösteren, 
kavramları, kavramlar arası ilişkileri belirten grafik araçlarıdır. Kavram haritası, insanların 
nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme, öğretme 



 
 

 372 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

stratejisidir. Kavramların anlaşılması ve zihne girmesi için ön bilgilerin yeterli olması ve etkin 
olarak kavramları ve o kavramlar arasındaki ilişkileri düşünmek gereklidir. Kavram haritaları 
hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından çizilebilmekte ve bir öğretim stratejisi ve materyali 
olarak kullanılmaktadır.  

Kavram haritaları, konuyu etkili ve kalıcı bir biçimde anlamlandırır. Öğretmenler bu 
yolla öğrencilerin eksiklerini ve yanlış kavramsallaştırmaları fark ederler. Etkili, kalıcı, anlamlı 
ve yol gösterici oluşu öğrenmeyi kolaylaştırır. Harita yapma süreci yaratıcı bir etkinlik 
olabilmekte ve yaratıcılığı geliştirmede katkıda bulunur. Soyut kavramları somut hale getirerek 
görselliği sağlar. Öğrencinin mevcut bilgileri ile yeni bilgiler arası ilişkiyi güçlendirip 
bütünleştirir. Öğrenmeyi anlamlı hale getirir Edinilen bilgilerin uzun süreli belleğe 
yerleşmesine yardım eder. Bir konunun sınırlarının belirginleştirir. 

 
4. Değerlendirme ve sonuç 
Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında din eğitiminin önünde geleneksel yöntemlerden 

dolayı birçok engel bulunmaktadır. Öğreticilerin diğer alanlarla bağlantı kurmadan ders 
anlatması, teknoloji çağının gereklerinden dolayı dini öğrenenin birçok bilgi alanına maruz 
kalması, dini bilgi alanında bir karmaşıklık meydana getirmiştir. Araştırmaya katılanların 
55,30%’u din öğreticilerin fizik, felsefe, sosyoloji gibi alanlara bağlantı kurmadan kuru bilgi 
öğrettiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanların %66’sı mezhep ayrılıklarından dolayı 
problem yaşadığını, %67,30 din dersini görürken çok sıkıldığını, %78’inin öğretmenlerin 
sürekli bilgi aktardığını farklı yöntem ve teknikler kullanmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca din 
eğitiminin ikinci sınıftan itibaren başlaması gerektiğini söyleyenlerin oranı %48,  dini 
ailesinden öğrendiğini söyleyenlerin oranı ise %62 olmuştur.  Tüm bu verilere baktığımızda din 
eğitiminin önündeki engeller sırasıyla, diğer alanların bilinmemesi, mezhep ayrılıkları, din 
eğitiminde izlenen yanlış metotlar, din eğitiminin doğru zamanda ve yerlerde öğrenilmemesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında bu engellerin hepsi doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 
izlenen yöntem ve yaklaşımlardan kaynaklıdır.  

Teknolojik gelişmelerle birlikte bilginin küreselleşmesi ya da bilgiye ulaşmanın 
kolaylaşması, bireyleri geleneksel yöntemler kullanarak bilgi anlamda ikna etmek zorlaşmıştır. 
Ayrıca insan yapısı gereği aktif olarak katıldığı, içselleştirdiği, sevdiği, şeyleri daha çabuk 
öğrenir ve hayatında bunları uygulamaktadır. Bu anlamda istenen insan tipini yetiştirmek için 
öğrencinin ve diğer öğrenenlerin ne istediği yerine nasıl istediği, neyin nasıl öğretileceği 
konusunda fikirler geliştirilmesi gerekmektedir. Öğrenciyi ve öğrenmeyi merkeze alan 
yapılandırmacı yaklaşımda birey kendi öğrenme sürecinde kendi yaşantılarında hareketle bizzat 
kendisi yaşayarak öğrenmesiyle mümkün olmasıdır. Geleneksel eğitim yerine hızla gelişen ve 
değişen toplum şartlarına uygun, bireyi merkeze alan eğitsel oyunlar, proje görevleri, çoklu 
zekâ kuramı, işbirlikçi öğrenme, örnek olay ve bu doğrultuda materyal geliştirme doğru şekilde 
iletişim kurma gibi birbirinden farklı yöntem ve teknikler tercih edebilen öğreticilerin 
olmasıdır. Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in uygulamalarında bunu sık bir şekilde görmek 
mümkündür.  

İslam dinin ve ahlak öğretiminin en önemli örneği olan Kur’an ve Hz Peygamber’in 
metotlarına baktığımızda birbirinden farklı ve kişinin aktif olduğu birçok uygulama 
görmekteyiz. Hz Peygamber, dini öğretilerini inananlara açıklamış uygulamayı da kendi 
yaşayışı ile göstererek rehberlik etmiştir.  Kur’an ve Hz Peygamber, ibadet ve ilim için özel bir 
yer şartı koymayarak her yerde eğitim anlayışını geliştirmiştir (Gudde, 2018: s.64-90). 

  Kuran’ın ayetlerindeki “siz hiç düşünmüyor musunuz” “siz hiç bakıp da akletmiyor 
musunuz” ifadeleri insanları araştırmaya sorgulamaya sevk etmiştir. Kuran’daki “eğer 
bilmiyorsanız bir bilene sorunuz” ayeti bilmeyenlerin bilenlere sorarak öğrenmesini istemiştir, 
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yani işbirlikçi öğrenmeyi ön plana çıkarmıştır. Hz Peygamber bilginin değerinin onu elde 
etmede sınırlı olmayacağı, en bilgili kimsenin bile öğreneceği şeylerin bulunabileceği hatta 
peygamberlerin bile her şeyi bilmediğini söyleyerek yaşam boyu eğitim ve öğretime dikkat 
çekmiştir. Hz Peygamber bazı konularda kendisine soru soranlara onların bu konuda akıl 
yürütebilmeleri için cevabı soru şeklinde söyleyerek günümüzde Sokrat tekniği dediğimiz 
tekniği kullanmıştır. Hz Peygamber belli konularda soru soranlara o kişinin sosyolojik 
durumuna göre cevap vererek o kişinin o davranışı kazanmasına katkı sağlardı. Kur’an, 
“Rabbinin yoluna hikmet ile, güzel öğütlerle çağır! Onlarla en güzel şekilde tartış” ayetiyle 
dinin severek öğretilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Aynı zamanda Hz. Peygamber 
çocuklarla oynamayı teşvik ederek çocukların bu ihtiyacını göz ardı etmemiştir.  Bütün bu 
örneklere baktığımızda Kuran ve Hz Peygamber, kişinin özeliklerine ve şartlara göre teknik ve 
yöntemlerle kişiyi aktif kılarak ve motivasyonunu yüksek tutarak öğretilmesine dikkat 
çekmektedir. Bizim de din ve ahlak öğretimini post modern dünyanın şartlarını göz önünde 
bulundurarak öğrenciyi merkezde tutarak ve sevdirerek gerçekleştirmemiz gerektiği 
kaçınılmazdır (Oyman, 2017: 2). 

Her bireyin yaşadığı sosyal bir çevresi vardır, bireyin sürekli toplum ve çevreyle 
etkileşim içinde olması nedeniyle bunlar göz önünde bulundurarak öğrencinin bilişsel, fiziksel, 
ruhsal yönlerini geliştirecek yöntemler gereklidir. Özelikle de mezhepsel anlamda farklılıklara 
gidilmeden mezhepler üstü din eğitiminin olması gerekmektedir. Ayrıca öğretici bütün 
ideolojik bilgilerinden arınık bir şekilde her öğrenene eşit mesafede olması hem dinin hem de 
din öğretiminin gereğidir. Zaten eğitimin amacı da öğrencinin bir bütün olarak gelişmesine 
yardımcı olmaktır. Öğrencilerin bilgiyi kendilerinin edinmesi ve aktif öğrenmenin 
gerçekleşmesi için öğretmenin yol yöntem geliştirerek rehberlik etmesi gerekmektedir.   
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ÖZET 
Bu araştırmanın  amacı öğretmenlik mesleğindeki itibar kaybı nedenlerini toplum,okul ve basın-yayın organları 
değişkenleri üzerinden incelemektir.Araştırma nitel araştırma modellerinden görüşme formu ile 
gerçekleştirilmiştir.. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemindeki 73 
öğretmenden oluşmaktadır. Veriler,öğretmenlerden elden,elektronik posta ve ses kaydı yoluyla  toplanmıştır. 
Katılımcılara öğretmenlik mesleğinin toplumdaki, okuldaki ve basın-yayın organlarındaki itibarına yönelik 
fikirlerini saptamak amacıyla açık uçlu  4  soru sorulmuştur.Veriler, içerik analizi ile incelenmiştir. Bu bağlamda 
katılımcı öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin itibarına yönelik görüşlerine göre  öğretmenlik mesleğinde itibar 
kaybı olduğu belirlenmiştir.   
Arapça kökenli olan itibar sözcüğü  saygı görme,prestij anlamlarına gelmektedir.Her birey itibar görmek 
ister.İtibarı hayatın her alanına yayan birey itibarı edindiği meslek ile de edinir.Kişi seçeceği meslekte iyi bir 
konumda olmak, maddi ve manevi kazanç elde etmek ister ;bu nedenledir ki seçeceği mesleğin toplumdaki 
itibarını önemser. 
Doktorluk,hakimlik,avukatlık,polislik gibi topluma hizmet etmeyi amaçlayan meslek grupları toplum tarafından 
saygı görürler. Öğretmenlik de toplumsal faydayı amaçlayan bir meslek grubudur,yıllar boyu toplum tarafından 
saygı görmüştür.Ancak toplanılan veriler ışığında öğretmenlik mesleğinin  toplum,okul ve öğretmenler nezdinde 
bir itibar kaybı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, itibar, öğretmenlik mesleği,  toplum, okul, basın-yayın.   

 
INVESTIGATION of THE REASONS of  LOSS of  TEACHING 

PROFESSION’S  REPUTATION 
ABSTRACT 
This study aimed at investigating the reasons of teaching profession’s loss of reputation in terms of 

society,school and media organs variables.This study was designed by interview form that is one of the 
qualitative models.The participants of the study were composed of 73 teachers in 2018-2019 first term of 
academic year.The data were collected using by hand,e-mail and voice recording.In order to determine the 
ideas  about reputation of teaching profession in society,school and media organs were asked 4 open-ended 
questions to the participants.The data were examined with content analysis.In this context,it was determined 
that there is a loss of teaching profession according to participant teacher’s views relevant to teaching 
professions’ reputation. 

Reputation, its origin is Arabic,means prestige or be respected.Each person wants to be respected.The person 
who spreads the reputation through every field of life,is respected thanks to the profession also.The person 
wants to be good in his/her profession and get income both materially and morally,that’s why s/he cares about 
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reputation of profession will be chosen in the future.The professions that aims at serving the society 
like  medicine,magistracy,advocacy,policing are respected by society. 

Teaching is also a profession aims at serving the society,it has been respected for years.However,in the light of 
collected data,it is come through that there is a loss of reputation in teaching profession  in terms of 
society,school and teachers. 

Keywords: teacher,reputation,teaching profession,society,school,media organs 

 
 

Giriş 
   İtibar Arapça bir kelime olup saygı görme, değerli ve güvenilir olma durumu, saygınlık ve 

prestij anlamına gelmektedir ( TDK, 2018). Toplum içerisinde birey kendine yer edinmek, 
saygınlık görmek, değerli olmak kısacası itibar görmek ister. Kişinin itibar arayışının en 
çok görüldüğü  nokta meslek seçimidir.  Meslek seçiminde de kimlik, itibar, gelir, hayat 
tarzı gibi olgular göz önüne alındığında sosyal anlamda meslek seçiminin önemi ve itibarı 
üzerinde önemli 

bir eğilim fark edilmektedir.Bu nedenle kişiler meslek seçiminde , mesleğin 
toplumsal  itibarını önemsemekte ve göz önünde bulundurmaktadır.  

      Günümüzde meslek psikolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel değerleri olan önemli bir 
sosyal olgu olarak görülmektedir. Psikolojik açıdan bireyle ilgili özellikleri; ilgi, yetenek 
ve başarısını meslek hayatına yansıtması bakımından; sosyo-ekonomik açıdan toplum 
içerisindeki statüsü, prestiji, geliri ve yaşantısını etkilemesi bakımından önemlidir 
(Köksalan, 1993, s:3). 

      İtibar olan ve tercih edilen mesleklerin başında; çeşitli mühendislik dalları, hukuk, tıp, 
akademisyenlik/öğretmenlik gibi alanların  yanında finans, medya ve halkla ilişkiler, 
reklamcılık, pazarlama, menajerlik, danışmanlık, tasarım, çeşitli büro işleri vb. 
profesyonel meslekler vardır (İlhan, 2008, s:317). Bu bağlamda öğretmenlik mesleği 
itibar gören mesleklerdendir. 

      Türk Dil Kurumu’na göre öğretmen:”Bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri 
öğretmeyi meslek edinmiş, okulda öğrencilere ders veren kimse” olarak tanımlanmaktadır 
(TDK,2018). Öğretmenlik Mesleği: Eğitim ve öğretim görevlerini yürütmek amacıyla 
özel bir uzmanlık gerektiren bir meslektir (MEB, 2002). 

       Bugünün dünyasında “öğretmene verilen değer”, medeniyetlerin inşasında ve ihyasında 
önemli ölçütlerden biri olarak kabul ediliyor. İnsanların yetişmesi, öz benliklerini 
keşfetmesi, idealleri doğrultusunda ilerlemesi ve bir anlamda milletin, ülkenin ve 
insanlığın geleceğini doğrudan etkileyen baş karakter olarak tanımlanması işin soyut 
tarafını ortaya koyuyor. İşin soyut, teorik düzlemi bu olmakla birlikte, hayatın görünen 
yüzünde öğretmenin konumu, itibarı, saygınlığı noktasında soyut tanımlarla pratik 
yaşantılar arasında ne kadar uyum var, bunun üzerine düşünülmesi 
gerekiyor(Yurdakul,Gür,Çelik ve Kurt, 2016,s:13). Öğretmen yıllar boyu toplumda 
saygın bir yere konumlandırılmıştır ancak son yıllarda belirgin bir itibar kaybı 
gözlemlenmektedir.  

      Devlet politikası, halkla iç içelik, eğitim fakültelerindeki niteliksiz eğitim, eğitim 
fakültelerine kontenjan fazlası öğretmen alımı, eğitim fakülteleri dışında da formasyon 
(öğretmenlik belgesi) verilmesi, öğretmen ücretlerinin yeterli olmaması, sosyal medya ve 
basın yayın organlarının yönlendirici ifadeleri böyle bir çalışmanın gerekliliğini ortaya 
koymuştur. 

       İtibarlı bir meslek grubu iken neden öğretmen “atanamayan öğretmen’’ söylemine 
maruz kalmaktadır? Bu makalenin amacı öğretmenliğin  popüler meslek gruplarından biri 
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iken neden son zamanlarda tercih edilen değil de mecbur bırakılan bir meslek grubu 
haline dönüşmüştür sorularına cevap aranmaktadır. 

 
Yöntem 

Araştırma verileri öğretmenlerden görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu 
araştırmacılar tarafından ilk önce taslak olarak geliştirilmiştir. Daha sonra bu taslak 
öğretmen güvencesi ile son şekli verilmiştir. 

Bulgular 
  Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular, belirlenen problemler doğrultusunda 
sırasıyla verilmekte ve tartışılmaktadır. Araştırmada ilk olarak “öğretmenlik mesleğinin 
toplumdaki itibarı nasıldır ” olarak belirlenen alt probleme yönelik, adayların ankete 
verdikleri cevapların analiz sonuçları verilmiştir. Daha sonra 2.soru ile “öğretmenin okuldaki 
itibarı üzerine düşünceleri” ve 3.soru ile de “sosyal medya basın organların öğretmenlerin 
itibarı üzerindeki olumlu/olumsuz yönlendirmeleri varsayımına dair görüşleri” 
temalaştırılarak sunulmuştur. 

  Son olarak  ise “öğretmenlerin itibarını artırabilmek amacıyla ne önerirsiniz ?” sorusundan 
hareketle öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuş ve elde edilen cevaplar tablo 4 e 
eklenmiştir. 

  Bu araştırmada elde edilen verilen alt tabloda temalaştırılarak verilmiştir. 
 

1.TEMA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TOPLUMDAKİ İTİBARI 
 
Görüşme formundan elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenlik mesleğinin toplumdaki 
itibarı olumlu ve olumsuz yargıları üzerine temalaştırılmıştır. 
Alt temalar: itibar kaybı, itibar artışı 
 
Tablo 1. Öğretmenlik Mesleğinin Toplumdaki  İtibarı Sonuçları İncelendiğinde 

    
  

Alt Temalar 
Özel Devlet Toplam 

f % f % f % 

Olumlu 11 14,1 4 5,2 15 19,2 

Olumsuz 46 58,9 17 21,8 63 80,8 

                 TOPLAM 57 73 21 27 78 100 

 
Tablo 1 incelendiğinde; 73 öğretmene yöneltilen “Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki itibarı 
sizce nasıldır?” sorusundan hareketle özel kurumlarda görev yapan 57 öğretmenden 11’i 
olumlu 46’sı ise olumsuz temalar etrafında görüşlerini beyan etmişlerdir.Devlet kurumunda 
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görev yapan 21 öğretmenden ise 4’ü olumlu 17’si ise olumsuz görüşler etrafında 
birleşmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden hem olumlu hem de olumsuz görüş 
bildiren öğretmenler bulunmaktadır. 1.sorudan elde ettiğimiz sonuçlara göre özel ve devlet 
kurumlarında görev yapan öğretmenler ,öğretmenlik mesleğinin toplumdaki itibarını 
olumsuz olarak niteleyip düşük bulmaktadır. 
 

2.TEMA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN OKULDAKİ İTİBARI 
    

Tablo 2. Öğretmenlik Mesleğinin Okuldaki  İtibarı Sonuçları İncelendiğinde 
  

Alt Temalar 
Özel Devlet Toplam 

f % f % f % 

Olumlu 15 19,7 5 6,6 20 26,3 

Olumsuz 40 52,6 16 21,1 56 73,7 

                 TOPLAM    55 72,3 21 27,7 76 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde; “Öğretmenlik mesleğinin okuldaki itibarı sizce nasıldır?” sorusuna 76 
öğretmen cevap vermiştir.Özel kurumlarda çalışan 57 öğretmenden 15’i soruyu olumlu tema 
etrafında cevaplandırırken; 40 öğretmen soruyu olumsuz tema etrafında cevaplandırıp hem 
olumlu hem de olumsuz görüş beyan eden katılımcı öğretmenler bulunmaktadır. Devlet 
kurumlarında çalışan 21 öğretmenden 5’i soruyu olumlu;16’sı ise olumsuz tema etrafında 
cevaplandırmışır.Elde edilen cevaplara göre özel ve devlet kurumlarında görev yapan 
öğretmenler öğretmenlik mesleğinin okuldaki itibarını olumsuz olarak nitelendirip düşük 
bulmaktadır. 
 
3.TEMA SOSYAL MEDYA VE BASIN ORGANLARININ ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİNİN İTİBARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Tablo 3. Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Medya ve Basın Organlarındaki  İtibarı Sonuçları 
İncelendiğinde 

  
Alt Temalar 

Özel Devlet Toplam 

f % f % f % 

Olumlu 21 24,1 4 4,6 25 28,7 
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Olumsuz 44 50,6 18 20,7 62 71,3 

                 TOPLAM    65 74,7 22 25,3 87 100 

 
Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmenlere yöneltilen “öğretmenlik mesleğinin 
sosyal medya ve basın organlarındaki itibarı sizce nasıldır?” sorusuna;özel kurumlarda görev 
yapan öğretmenlerden 21’i olumlu,44’ü ise olumsuz görüş bildirmişlerdir.Devlet 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 4’ü olumlu;18’i ise olumsuz görüş 
bildirmişlerdir.3.sorudan elde edilen verilere göre öğretmenlik mesleğinin sosyal medya ve 
basın organlarında itibarı düşük olup katılımcı öğretmenler tarafından çoğunluk olarak 
olumsuz olarak nitelenmiştir. 
 
4.ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARINI YÜKSELTMEK İÇİN NE GİBİ 
ÖNERİLERDE BULUNABİLİRSİNİZ? 
 
Tablo 4. Öğretmenlik Mesleğinin İtibarını Yükseltmek İçin İletilen Öneriler 

  
Alt Temalar 

Özel Devlet Toplam 

f % f % f % 

Okul İçi  Denetim 5 6,3 2 2,5 7 8,8 

Ücret Artışı 14 17,8 3 3,8 17 21,6 

Meslek İçi Eğitim 12 15,1 5 6,3 17 21,4 

Farkındalık 14 17,8 4 5,1 18 22,9 

Özlük Hakkı 10 12,7 1 1,2 11 13,9 

Eğitim Fakültesi 
Dışında Öğretmen 
Yetiştirilmesi 

5 6,3 4 5,1 9 11,4 

                 TOPLAM 60 76 19 24 79 100 

 
Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek için 
çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar arasında anlamlı 
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farklılıklar vardır. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin üzerinde çoğunlukla durduğu 
konular; meslek içi eğitim, farkındalık ve özlük hakları. Devlet okullarında çalışan 
öğretmenlerin  üzerinde özellikle durdukları konular ise; meslek içi eğitim, farkındalık ve 
eğitim fakülteleri dışında öğretmen yetiştirilmesinin doğru bulunmadığı yönündedir. Tablo 
4’e genel olarak bakıldığında öğretmenlerin meslek içi eğitimin artırılması ve farkındalığın 
oluşturulması konuları dikkat çekmektedir. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Tartışma araştırmanın alt problemine göre sıralanmıştır. 
1.alt probleme ilişkin bulgular incelendiğinde , öğretmenlik mesleğin toplumdaki itibarının 
giderek azaldığı saptanmıştır. 

Elde edilen verilerde, katılımcı öğretmenler toplumsal yaşantıda öğretmenlere karşı olumsuz 
bir yaklaşım sergilendiğini düşünmektedirler. Geçen yıllara nazaran bir itibar kaybı 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

2.alt probleme ilişkin bulgular incelendiğinde, öğretmenlik mesleğinin okuldaki itibarının da 
olumsuz olduğu tespit edilmiştir.Bu olumsuzlukların nedenleri olarak okul içi denetim 
eksikliği,meslek içi kurslarının yetersiz olması, öğretmenler arası iletişimsizlik, öğretmen-
veli iletişimsizliği  gibi sonuçlar elde edilmiştir. Bu verilerden yola çıkılarak 

3.alt probleme ilişkin bulgular incelendiğinde ; basın-yayın ve sosyal medyanın öğretmenlik 
mesleği üzerinde olumsuz bir intiba oluşturduğu saptanmıştır.Katılımcı öğretmenler son 
yıllarda kullanımı yaygınlaşan sosyal medya aracılığıyla öğretmenler ve öğretmenlik mesleği 
üzerinde sosyal medyanın olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir.Aynı zamanda bazı 
katılımcı öğretmenler ise öğretmenler okul içi ve okul dışı faaliyetlerini paylaşarak; bilgi 
aktarımı yaptığını ve sosyal medyanın bu anlamda olumlu olarak kullanıldığını ifade de 
etmişlerdir. 
 

4.alt probleme ilişkin bulgular incelendiğinde;öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek 
için katılımcı öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur.Bu bağlamda katılımcı 
öğretmenlerin görüşleri analiz edildiğinde; meslek içi eğitimin artırılması, öğretmen 
maaşlarının artırılması,eğitim fakülteleri dışında öğretmen yetiştirilmemesi , okul içi 
denetimin artırılması,toplumsal farkındalığın artırılması, özlük hakların düzenlenmesi 
,öğretmenlik bölüm puanların yükseltilmesi önerileri dile getirilmiştir. Bu verilerden yola 
çıkılarak katılımcı öğretmenlerin geneli sosyo-ekonomik açıdan iyileştirme talep 
etmektedirler. Öğretmenlerin eğitim kalitesinden de memnun olmayıp iyileştirilmesi 
gerektiği kanısındadırlar.İtibar düzeyinin artırılması için öneri sunan öğretmenlerin geneline 
bakıldığında belirli başlıklar halinde öneriler toplanmıştır.Önerilerden yola çıkılarak ; 

Meslek içi eğitim kurslarının niteliği ve sayısı artırılabilir. 
Öğretmenlere ekonomik anlamda iyileştirme yapılabilir. 
Okul içi denetimler arttırılabilir. 
Eğitim fakülteleri iyileştirilebilir. 
Eğitim fakülteleri dışında öğretmen yetiştirilmeyebilir. 
Öğretmen adaylarına  kişilik envanteri yapılabilir.. 
Toplumun eğitime bakış açısını iyileştirmek için farkındalık oluşturulabilir. 
Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişim seminerlerine katılabilir. 
 

Sonuç olarak ise ; toplumda,okulda ve öğretmen nezdinde bir itibar kaybı olduğu 
gözlemlenmiştir özellikle yapılan görüşme formunu dolduran özel okullarda çalışan 
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öğretmenler bir itibar kaybı olduğu ;velinin öğretmene ve öğretmenlik mesleğine ilişkin 
olumsuz bir tavır takındığını belirtip toplum nezdinde “hiçbir şey olamadıysan öğretmen de 
olamadın söylemiyle karşı karşıya kalıp toplumsal açıdan olumsuz bir bakış açısıyla 
değerlendirilip alelade olunabilecek bir meslek grubu olduğuna ilişkin yakınmalarından 
rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir.Aynı zamanda katılımcı öğretmenler basın organları ve 
sosyal medyada öğretmenlerin olumsuz bir perspektifle ele alındığı;şiddet,taciz haberleri;3 
ay tatil yapıyorlar haberleriyle gündeme gelen öğretmenlik mesleğinin toplum nezdinde 
olumsuz bir etki gösterdiğini tecrübeleri dahilinde ifade etmişlerdir.Bu bağlamda itibar 
kaybını önlemek için neler yapılabilir öneriler kısmında yer verilmiştir.Öneriler ;ücret 
artışı,özlük haklarının düzenlenmesi,toplumsal farkındalık yaratma,meslek içi eğitim kurs ve 
seminerlerinin artımı,okul içi denetimin sağlanması,eğitim fakülteleri dışında öğretmen 
yetiştirilmemesi temaları üzerinde ortak görüş beyan etmişlerdir. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda, eğitimdeki büyük yeniliklerden biri olarak kabul edilen STEM eğitimi, öğrencilere fen, 

teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bütüncül olarak öğretilmesini hedefleyen çok disiplinli bir 
yaklaşımdır. 21. yy becerilerinin anlaşılmasında ve kazandırılmasında STEM eğitimi önemli bir yere sahiptir. Bu 
çalışmanın amacı, 21. yy becerilerinin hangi beceriler olduğunu açıklamak, 21. yy becerilerinin eğitim – öğretim 
sürecine yansımalarının neler olduğunu belirtmek, STEM eğitiminin önemini ve 21. yy becerilerini 
kazandırmadaki rolünü vurgulamaktır. Buna ek olarak, Türkiye’de STEM eğitimi 21. yy becerileri bağlamında 
tartışılmış ve STEM eğitiminin öğrencilere sağladığı yararlar açıklanmıştır. Çalışmada ülkemizde STEM eğitimi 
konusunda yayınlanan raporlara da yer verilmiştir ve bu raporların STEM eğitiminin 21. yy becerilerini 
kazandırmadaki önemine vurgu yaptığı görülmüştür. Fen öğretimi programlarında 21. yy becerilerinin yeri 
tartışılmıştır. Yapılan alanyazın taraması sonucunda, STEM eğitiminin 21. yy becerilerinden problemlere farklı 
çözüm yolu üretmeyi sağlamayı, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa ve en hızlı çözüm önerileri 
bulabilmeyi sağlayarak öğrencilere bu becerileri kazandırılmasını sağlamakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Yurtiçinde yapılan çalışmalarda, STEM eğitimi ve 21. yy becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların az 
sayıda olduğu görülmüştür. STEM eğitimi çalışmalarında, STEM eğitiminin problem çözme, eleştirel düşünme, 
yaratıcılık, grup çalışması, iletişim gibi becerileri kazandırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma 
sonucunda yapılan tartışmalar ışığında, eğitimcilere öneriler sunulmuştur.  
 
 
Anahtar Kelimeler: STEM, 21. yy becerileri, Türkiye’de STEM eğitimi 

 
THE IMPORTANCE OF STEM EDUCATION IN ACQUIRING 21. 

CENTURY SKILLS 
 
ABSTRACT 

STEM education, which has been recognized as one of the major innovations in education in recent years, 
is a multidisciplinary approach that aims to teach students the disciplines of science, technology, engineering and 
mathematics in a holistic way. STEM education has an important place in understanding and gaining 21st century 
skills. The aim of this study is to explain what 21st century skills are, to explain the reflections of 21st century 
skills on the education, to emphasize the importance of STEM education and its role in gaining 21st century skills. 
In addition, STEM education in Turkey was discussed in the context of 21st century skills to students and explained 
the benefits of STEM education. In this study, reports published on STEM education in our country are also 
included and it is seen that these reports emphasize the importance of STEM education in acquiring 21st century 
skills. The place of 21st century skills in science teaching programs is discussed. As a result of the literature 
review, it was concluded that STEM education provides students with the ability to produce solutions to problems 
from 21st century skills, to think systematically and creatively, and to find the shortest and fastest solution 
suggestions. In national studies, it is seen that there are few studies examining the relationship between STEM 
education and 21st century skills. It was concluded that STEM education was effective in gaining skills such as 
problem solving, critical thinking, creativity, group work and communication. At the end of the study, In the light 
of the discussions, suggestions were made to the educators. 

Keywords: STEM, 21st century skills, STEM education in Turkey 
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Giriş 
21. yüzyılda yaşanan gelişim ve değişimler, bilgi, bilgiye ulaşma yolları, bilginin 

kaynaklarını da etkilemiştir. Küreselleşme toplumların ihtiyaç ve beklentilerini de değiştirerek 
bireylerin toplumsal ihtiyaçlarını arttırmıştır. Bu ihtiyaçlar, eğitim sistemindeki değişimleri de 
beraberinde getirmiştir (Dağhan vd., 2017). Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyıla 
geçişle birlikte, küreselleşmenin hızlanması, toplumsal alandaki gelişmeler pek çok yeniliği 
getirirken, bir takım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bireylerin bu zorluklarla mücadele 
edebilmesi için belirli becerilere sahip olması gereklidir (Greiff vd., 2014). 21. yüzyılın 
beraberinde getirdiklerinin üstesinden gelebilecek bireyleri yetiştirmek ancak eğitim ile 
mümkün olabilir. Çünkü eğitimin temel görevi, bireysel ve toplumların ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek nitelikleri taşıyan bireyleri yetiştirebilmektir (Korkut ve Akkoyunlu, 2008). 

Eğitim sistemlerinde değişiklik yapılmasının sebebi, çağa ayak uydurmak, disiplinler 
arası çalışmayı özendirmek ve 21. yy becerilerini kazanmış bireyler yetiştirmektir (Demirci 
Güler, 2017). STEM eğitimi, bireylere bu becerileri kazandırmak için önerilerin eğitim 
yaklaşımlarından biridir. 

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının bütünleştirilmesini merkeze alan 
STEM eğitim anlayışının yararlarından biri de bireylere 21. yy becerilerinin kazandırılmasını 
sağlamasıdır (Buyruk ve Korkmaz, 2016). STEM eğitiminin uluslararası anlamda önemli bir 
yere sahip olması ile birlikte (Aslan Tutak, Akaygün ve Tezsezen, 2017) bu yaklaşım dünyada 
21. yy becerilerinin edinilmesinde de kullanılmaktadır. 

STEM eğitiminin bireylere 21. yy becerilerini kazandırma konusunda bu kadar önemli 
bir yeri olmasına karşın, alanyazına bakıldığında, ülkemizde yapılan sınırlı sayıda çalışmaya 
rastlanılmıştır (örn., Kan, 2018; Murat, 2018). Yurtdışında ise 21. yy becerilerini konu alan pek 
çok çalışma mevcuttur (örn., Voogt ve Roblin, 2012; Kim & Choi, 2012; Landivar, 2013). Bu 
çalışmalar gelişen dünyaya ayak uydurmak için 21. yy becerilerinin önemi üzerinde 
durmaktadır. Bu alanda çalışma yapılabilmesi için öncelikle 21. yy becerilerinin neler 
olduğunun bilinmesi önem taşımaktadır. 

21. Yüzyıl Becerileri 
21. yy düşünme becerileri, alanyazında farklı tanımlamalarla yer almaktadır. 21. yy 

becerilerine sahip bireyler, eleştirel düşünebilen, problem çözümüne kolay yoldan ulaşabilen, 
liderlik becerisi olan, diğer bireylerle güçlü ve kolay iletişim kurabilen, yeniliklere açık olan, 
merak duyduğunu kaybetmeyen, hayal kurabilen, uyumlu çalışabilen bireyler olarak 
tanımlanmaktadır (Wagner, 2010). 

Bir diğer tanımlama ise, 21. yy öğrenme becerileri, toplum içerisinde iletişim kurabilme, 
bilgiye ulaşmada bilginin kaynaklarını kullanabilmedir (OECD, 2009). Ledwad ve Hirata 
(2011), bilginin birleştirilmesi, meslek yaşamında ve günlük yaşamında bireylerin başarılı 
olabilmek için bu bilgiyi kullanabilmesini 21. yy becerileri olarak tanımlamıştır. 

Ekici ve diğerleri (2017), 21. yy becerilerinin belirlemek için yapmış oldukları analiz 
çalışmasında 19 kaynağı incelemişlerdir. Bu kaynaklarda toplam 63 adet beceriye 
ulaşmışlardır. En sıkılıkla rastlanılan beceriler, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, 
yaratıcılık, eleştirel düşünme becerisi, bilgi, teknoloji ve medya okuryazarlığı, girişimcilik, 
liderlik becerileridir. 
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NCREL (Kuzey Merkez Bölgesel Eğitim Laboratuvarı) (2013), 21. yy becerilerinin 
dijital çağ okuryazarlığı, yaratıcı düşünme, etkili iletişim, yüksek verimlilik olarak dört 
beceriden oluştuğunu belirtmiştir.  

• Dijital Çağ Okuryazarlığı: görsel okuryazarlık, çok kültürlü okuryazarlık, bilgi 
okuryazarlığı 

• Yaratıcı Düşünme: uyum sağlama, kendini yönetme, merak duygusu taşıma, 
yaratıcılık, akıl yürütme, risk alabilme 

• Etkili İletişim: sosyal sorumluluk taşıma, takım çalışmalarına katılabilme 

• Yüksek Verimlilik: planlama yapabilme, önem sırasına koyabilme, yönetme, bilgiye 
ulaşabilme, ürün ortaya koyabilme  

Bireylerin, bahsedilen bu becerilere sahip olması, onların tüm eğitim yaşamlarında, 
meslek hayatlarında hatta günlük yaşamlarında kendilerini gerçekleştirerek yaşam kalitelerinin 
arttırmalarını sağlamaktadır (NCREL, 2003). 

21. yy sadece belirli bir disipline özgü değildir, genel becerilerden oluşmaktadır. Çünkü 
bu becerilere ait zorluklar, tek bir disiplinde veya uygulama alanında meydana gelmez. Bu 
beceriler, gerçek yaşamın kapsamında olan tüm olgu ve durumlarda kullanılmaktadır (Stevens, 
2012). 

21. yy becerilerinin öneminin günden güne artmasıyla birlikte bu becerilerin ortaya çıkış 
sebebinden yola çıkarak eğitim-öğretim sürecine yansımalarını inceleme ihtiyacı gündeme 
gelmiştir. Eğitim sistemlerinin bu becerilere nasıl yer verdiğini belirlemek önem taşımaktadır.  

21. Yüzyıl Becerilerinin Eğitim-Öğretim Sürecine Yansımaları 
Bireylerin 21. yüzyıla uyum sağlaması için 21. yy becerilerinin nasıl geliştirileceği, bu 

becerilerin bireylere nasıl kazandırılacağı sorusunu da beraberinde getirmiştir (Dağhan vd., 
2017). Bireylere 21. yy becerilerinin kazandırılmasında eğitim-öğretim sürecinin de buna göre 
yapılandırılması önem taşımaktadır. 

21. yüzyıldaki değişimlerle birlikte bireylerden iş dünyasının beklentileri de değişmiştir. 
Bu değişim, bilimsel sorgulama becerisine sahip olan, eleştirebilen, disiplinler arası bağlantıları 
kurabilen, iletişim yeteneği güçlü, yaratıcı, problem çözme becerisine sahip, üretici olan, 
bilimsel düşünen bireylere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır (Akaygün ve Aslan Tutak, 2016).  
Bu becerilere sahip bireylerin yetiştirilebilmesi için de eğitim sisteminin de çağa ayak 
uydurması gerekmektedir. 

Bilginin gelişmesiyle birlikte, postpozitivist paradigmaya dayandırılan öğretim 
programı değişikliği Türkiye’de 2004-2005 öğretim yılında başlamıştır ve bu programdan 
itibaren yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Bu paradigmanın benimsendiği fen öğretim 
programı 2005, 2013 ve 2018 yıllarında değişmiştir. Özellikle 2018 yılında yayınlanan öğretim 
programında 21. yy becerileri daha çok vurgulanmıştır. Bu becerilerin önemine değinilmiştir.  

21. yüzyılın engellerini aşabilmek için öğrencilerin 21. yy becerilerini edinmiş olmaları 
önem taşımaktadır. Bu nedenle bireyler 21. yy öğrenci özelliklerini taşımalıdır. Günüç, Odabaşı 
ve Kuzu (2013), 21. yy öğrenci özelliklerini dört alt temada toplamıştır. Bunlar; kişisel 
beceriler, araştırma ve bilgi edinme becerileri, yaratıcılık, yenilik ve kariyer becerileri ve 
teknoloji becerileridir. 
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• Kişisel beceriler: bağımsız düşünebilmek, çözüm bulabilmek, aynı anda pek çok 
görevi gerçekleştirebilmek, hedeflerini belirleyebilmek 

• Araştırma ve bilgi edinme becerileri: sorgulama yapabilmek, araştırma yapabilmek, 
etkili öğrenebilmek, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyebilmek, meraklı olmak 

• Yaratıcılık, yenilik ve kariyer becerileri: yaratıcı olabilmek, hayal kurabilmek, çağın 
gereksinimlerine uyum sağlayabilmek 

• Teknolojik beceriler: teknolojiyi etkili kullanabilmek, teknolojiyi öğrenebilmek 
Sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerinde 21. yy becerilerini kazanmaları önemlidir. 

International Society for Technology in Education (ISTE), öğretmenlerin dijital dünyaya uyum 
sağlayabilmeleri için sahip olmaları gereken özellikleri şu şekilde belirtmiştir: 

• Öğrencilerin yaratıcılığını kullanmasını teşvik etmek ve öğrenmelerini 
kolaylaştırmak 

• Öğrencilerin dijital çağı deneyimlemelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak 

• Dijital çağı öğrenmek ve gerisinde kalmamak 

• Dijital çağın sorumluluklarını yerine getirmek 

• Profesyonel olarak gelişimlerini sürekli hale getirmek ve liderlik görevi üstelenmek 
Crane ve diğerleri (2013), 21. yy becerilerinin kazandırılması için altı adet kritik 

aşamadan bahsetmiştir: 

1. Konunun temelinde yatan özü anlamak ve vurgulamak 
2. Öğrencilerin konuyu tam olarak öğrenebilmesi için gerekli olan öğrenme 

becerilerini ortaya çıkarmak 
3. Öğrenme becerilerini geliştirebilmek için 21. yüzyıl araçlarından yararlanmak 

4. Öğrenme ve öğretimi 21. yy dünyasına göre yapmak 
5. 21. yy içeriğini öğretmek ve öğretmek 

6. Değerlendirme aşamasını 21. yüzyıla göre gerçekleştirmek 
PISA ve TIMSS gibi sınavların sonuçları doğrultusunda da ülkeler bazı eğitim 

politikaları geliştirmişlerdir. Öğrencilerin başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte STEM eğitimini öğretim programları ile bütünleştiren 
ülkelerin başarı puanlarında artış gözlenmiştir (Murat, 2018). 

STEM eğitimi ile bireylerin var olan yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 
Ortaöğretimdeki STEM eğitimi ile toplumlarda iş gücünü arttırmak için öğrencilerin meslek 
seçiminde katkıda bulunulmaktadır. Bu eğitim ile öğrencilerin 21. yy becerilerinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir (Becker ve Park, 2011). Bu nedenle STEM eğitimini doğasının 
anlaşılması gereklidir. 

STEM Eğitimi 
Teknoloji ve bilgi çağının hızla değişmesiyle, düşünebilen, sorgulama yapabilen, 

yaratıcı ve üretebilen bireylere olan ihtiyaç sürekli artmaya devam etmektedir (Gökbayrak ve 
Karışan, 2017). Bireylerin bu yeterlilikleri sağlayabilmeleri fen, matematik, teknoloji ve 
mühendislik alanlarının bütünleştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. 
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Son yıllardaki en büyük eğitim hareketlerinden biri olarak kabul edilen STEM eğitimi, 
bireyleri fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarında disiplinler arası çalışmalarla 
eğitmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Berlin ve Lee, 2005). STEM eğitimi, bireylerin STEM 
alanlarına iyi hazırlanmalarını ve gelecek yaşamlarında STEM mesleklerini seçen ortaöğretim 
mezunlarının artmasını hedeflemektedir. Bu hedef, dört alanın kısaltması olan STEM 
eğitiminin bir adlandırmadan çok daha fazlası olduğunu belirlemektedir (Ostler, 2012).  

STEM eğitimi 21. yy becerilerinin kazandırılmasında kullanılan son derece etkili bir 
eğitim yaklaşımıdır (Bybee, 2010). Sorgulama yapma, yaratıcılık, liderlik edebilme, iletişim 
becerileri gibi beceriler 21. yy becerileri kapsamında yer almaktadır. Bu becerilen 
kazandırılmasın STEM eğitiminin etkisi çok önemlidir (Morrison, 2006). 

STEM eğitimi, pek çok araştırma ile oluşturulan ve sürekli değişen bilginin içeriğini, 
fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarını kullanarak öğreten bir sistemdir (Bybee, 
2000). 21. yy becerileri, günlük yaşamda karşılaşılan problem durumlarına hızlı ve kolay çözüm 
yolları bulmayı sağlamaktadır. Bu becerilerin nasıl kullanılacağı da uygulamalarla 
gerçekleştirilen STEM eğitimi ile öğretilebilmektedir (Bybee, 2013). 

STEM eğitimi pek çok ülkede benimsenmiştir. Pek çok ülke bu nedenle eğitim 
politikalarında değişiklik yapmıştır. STEM eğitiminin 21. yy becerilerinin kazandırılmasında 
etkili olması ülkelerin bu değişikliği yapmasının sebebi olmuştur (Furner ve Kumar, 2007). 
Ayrıca STEM eğitimi, okul öncesinden başlanarak tüm eğitim seviyelerinde kullanılarak, 
küçük yaşlardan itibaren bireylerin 21. yy becerilerini kazanmasını sağlamaktadır (Gonzalez ve 
Kuenzi, 2012). 

STEM eğitiminin yararları aşağıda belirtilmiştir (Morrison, 2006):  

• Bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmektedir. 

• Bireylerin yaratıcılık becerilerini geliştirmektedir ve mühendislik tasarımları 
yapmalarını sağlamaktadır. 

• Bireylerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektedir. 

• Bireylerde disiplinler arası bakış açısı geliştirmeyi ve bu disiplinleri birbiriyle 
ilişkilendirebilmeyi sağlamaktadır. 

• Bireylerin kendine güven duymasını sağlamaktadır ve öğrenmeyi eğlenceli hale 
getirmektedir. 

• Bireylerin teknolojik bilginin doğasını anlamasını sağlamaktadır. 
STEM eğitiminin yararları göz önünde bulundurulduğunda, 21. yy becerilerinin 

kazandırılabilmesi için ülkemizde de bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, 
üniversiteler, yaz kampları, sivil toplum kuruluşları, özel eğitim merkezleri, bilim merkezleri 
ve bilim şenlikleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Tezel ve Yaman, 2017). 

Türkiye’de STEM Eğitiminin 21. Yüzyıl Bağlamında Değerlendirilmesi 
Ülkemizde STEM eğitimi 2010 yılında başlamaktadır ve vizyon 2023 projesi ve 2018 

yılında öğretim programına STEM eğitiminin entegre edilmesiyle hızlanmaktadır (Murat, 
2018).  

Türkiye’de vakıf ve devlet üniversitesi olarak 201 üniversite (YÖK, 2019) bulunmasına 
rağmen çok az sayıda üniversitede STEM laboratuvarı veya STEM merkezi bulunmaktadır.  Bu 
üniversitelerden bazıları, ODTÜ, YTÜ, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 
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Hacettepe Üniversitesi’dir. Bu STEM merkezlerinin ve laboratuvarlarının amacı, öğretmen 
adaylarını ve öğretmenleri STEM eğitimi ile tanıştırmak ve okul öncesinden ortaöğretime tüm 
öğrencilere STEM eğitimi vermektir. Üniversite sayılarına oranına bakıldığında ülkemizde hala 
bu merkezlerin sayısı az kalmaktadır. 

Ülkemizde STEM eğitimi hakkında pek çok rapor yayınlanmıştır. 2015 yılında STEM 
eğitimi konusunda yayınlanan ilk raporda, 21. yy. becerilerinin öneminden bahsedilmiştir. 
Akgündüz vd., (2015) bu raporda, yaratıcı olma, eleştirel düşünebilme, problem çözebilme, 
işbirliği yapabilme gibi becerilerin 21. yy da hayatta kalabilmek için evrensel nitelikte 
okuryazarlık olarak adlandırılacağını belirtmiştir. Bu raporda, sanayi dönemi klasik eğitim 
anlayışının bu becerilerin kazandırılmasında yeterli olmayacağının altı çizilmiştir. STEM 
eğitiminin bu becerileri kazandırmadaki önemi vurgulanmıştır (Akgündüz vd., 2015). 

MEB in 2016 yılında yayınladığı STEM eğitimi raporunda, milli eğitim sistemimizin 
hedefinin 21. yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmek olduğu belirtilmiştir. Bu hedef sadece 
bizim ülkemizin değil, gelişmiş ülkelerin de hedefleri arasındadır (MEB, 2016). Bu raporda, 
ayrıca 21. yy becerilerine sahip, nitelikli ve üretken bireyler yetiştirilebilmek için FATİH ve 
EBA yenilikçi ortamlarından yararlanılabileceğinden bahsedilmiştir. FATİH (Fırsatları 
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin amacı, 21. yy becerilerini kazanmış 
bireyler yetiştirmek ve üretim temelli bir öğrenme ortamı oluşturmaktır (MEB, 2010). 

Bunlara ek olarak, bu raporda, STEM eğitiminin önemine de vurgu yapılmıştır. STEM 
eğitiminin, problemeler farklı çözüm yolları bulmayı, sistemli düşünebilmeyi, yaratıcılığı 
kullanmayı sağlayarak 21. yy becerilerine katkıda bulunduğu belirtilmiştir (MEB, 2016). 

2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi (2017) adlı raporda, geleceğin iş 
dünyasında 21. yy becerilerine olan ihtiyacın artacağı öngörülmektedir. İçinde bulunduğumuz 
21. yüzyılın gereksinimi olan becerilerin STEM eğitimi ile kazanılabileceği belirtilmiştir 
(TUSİAD, 2017). 

2018 yılında Muş Alparslan Üniversitesi’nde yayınlanan STEM Eğitim Raporu’nda 21. 
yüzyılda STEM eğitiminin çok önemli bir yeri olduğu belirtilmiştir. 21. yy iş dünyası için 
gerekli becerilerin edinilmesinde STEM eğitiminin katkısının üzerinde durulmuştur. 21. yy iş 
dünyasında yeni endüstri alanları ve iş fırsatlarının ortaya çıkmasında STEM eğitimini önemli 
hale getirdiğine vurgu yapılmıştır. Ekonomik ve teknolojik sebeplerin STEM eğitiminin 
günümüzde ilgi çekmesine en büyük gerekçesi olduğu belirtilmiştir (Yıldırım, 2018). 

Ülkemizde STEM eğitimi raporları dışında, 21. yy becerilerinin geliştirilmesinde STEM 
eğitiminin önemine vurgu yapan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda, 
STEM eğitiminin problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, grup çalışması, iletişim gibi 
21. yy becerilerini kazandırmada etkili olduğu görülmektedir (Yıldırım, 2016; Şahin ve Top, 
2015). Özet olarak, 21 yy becerilerinin kazandırılmasında STEM eğitiminin önemli bir etkisi 
vardır. Eğitimciler, etkili bir STEM eğitimi gerçekleştirmek için gereken çabayı 
göstermelidirler. 

Öneriler 
1. STEM eğitimi sadece meraklı, ilgili ve üstün zekâlı öğrencilere değil, okul öncesinden 

yükseköğretime kadar her öğretim kademesindeki öğrenciye verilmelidir. 
2. STEM eğitimi merkezleri ve STEM laboratuvarlarının sayısı arttırılmalıdır. Bu merkezlerle 

öğretmenlere eğitimler verilerek onların STEM eğitimi bakımından yeteli olmaları 
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sağlanmalıdır. Böylelikle bu eğitimi alan öğretmenler öğrencilerine de STEM eğitimini 
ulaştıracaklardır. 

3. 21. Yy becerilerinin öğretmenlere ve öğretmen adaylarına kazandırılmasını sağlayacak 
çalışmalar yapılmalıdır. Öncelikle eğitimcilere bu beceriler kazandırılmalıdır. 

4. Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme sırasında STEM eğitimine ve 21. yy becerilerine 
yer verilmelidir. 

5. STEM eğitimi ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaların sayısı gittikçe artmaktadır. STEM 
eğitimi ve 21. yy becerileri ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısı arttırılmalıdır. 

6. Öğrencilerin 21. yy becerilerinden iletişim becerilerini geliştirebilmeleri için sosyal 
sorumluluk projelerine katılımları arttırılmalıdır. 

7. STEM eğitimi için gerekli olan materyaller, STEM eğitiminin yaygınlaştırılması için 
okulların ihtiyaçları doğrultusunda temin edilmelidir. 

8. STEM eğitiminin ülkemizde gerekli olduğunu belirten raporlar doğrultusunda, bu eğitim 
yaklaşımının 21. yy becerilerini kazandırmadaki önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
nedenle STEM eğitimi çalışmalarının sayısı arttırılmalıdır. 
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ÖZET 

 

 Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin affetme düzeyleri ile sosyal bağlılık, duyguları 
yönetme becerileri, yaşam pozisyonları, gestalt temas engelleri ve koşulsuz kendini kabul arasındaki ilişkileri 
incelemektir. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi' nin farklı 
bölümlerine devam eden 265 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 217’ si kadın, 47’ si erkektir ve yaşları 18 ile 40 
arasında değişmektedir. Araştırma verileri Heartland Affetme Ölçeği, Sosyal Bağlılık Ölçeği, Duyguları Yönetme 
Becerileri Ölçeği, Yaşam Pozisyonları Ölçeği, Gestalt Temas Engelleri Ölçeği ve Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği 
kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal 
bağlılık, "Ben OK’im, Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu ve "Ben OK değilim, Sen OK’sin" yaşam pozisyonu ile 
affetme arasında düşük düzeyde bir ilişki varken; duyguları yönetme becerileri, "Ben OK’im, Sen OK’sin" yaşam 
pozisyonu, koşulsuz kendini kabul, "Ben OK değilim, Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu, temas engeli ve tam 
temas engeli değişkenleri ile affetme arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Eğitim fakültesi 
öğrencilerinin affetme düzeyleri ile bağımlı temas engeli ve temas sonrası engeli arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Affetme, Sosyal Bağlılık, Duyguları Yönetme Becerileri, Yaşam Pozisyonları, Gestalt Temas 
Engelleri, Koşulsuz Kendini Kabul 
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ABSTRACT 

 

 The aim of this study is to investigate the relationship between the level of forgiveness and social 
connectedness, emotion management skills, life positions, Gestalt contact disturbances and unconditional self-
acceptance of the faculty of education students.This study participated, 265 students attending from different 
departments of the Faculty of Education students who are studying at Akdeniz University 2015-2016 academic 
year. Of the participants were 217 female and 47 male and their ages ranged from 18 to 40 years. Research data 
were collected using Heartland Forgiveness Scale, Social Connectedness Scale, Emotion Management Skills 
Scale, Life Positions Scale, Gestalt Contact Disturbances Scale and Unconditional Self-Acceptance Scale. When 
the findings of the study were examined, there was a weak level of relationship between forgiveness and social 
connectedness, "I am OK, You are not OK" life position, "I am not OK, You are OK" life position of the education 
faculty students'. Results also showed that there was a moderate level relationship between forgiveness and 
emotion management skills, "I am OK, You are OK" life position, unconditional self-acceptance, "I am not OK, 
You are not OK" life position, contact disturbance and full contact disturbance variables. There was no significant 
relationship between dependent contact disturbance and final contact disturbance with the level of forgiveness of 
the educatıon faculty students'. 
 
Keywords: Forgiveness, Social Connectedness, Emotional Management Skills, Life Positions, Unconditional Self-
Acceptance,  Gestalt Contact Disturbances 

 

Giriş 
Affetme hakkında, psikoloji alanında son otuz yılda birçok araştırma yapılmıştır. Son 

yıllarda pozitif psikoloji kavramlarından biri olarak öne çıkan affetmenin fiziksel, zihinsel, 
ilişkisel ve ruhsal sağlığa yararının oldukça fazla olduğu çeşitli araştırma bulgularıyla ortaya 
konulmuştur. Affedememe durumu olumsuz duygularla ve stresle iç içeyken affetme,  
merhamet, empati, sevgi gibi olumlu duygularla yan yanadır ve stresi azaltmak için 
kullanılabilecek duygu odaklı bir başa çıkma stratejisi olarak kullanılabilmektedir 
(Worthington ve Scherer, 2004). Sarı (2014) tarafından üniversite öğrencileri ile yürütülen bir 
araştırmanın sonucunda affetme ile kendini gerçekleştirme arasında önemli bir ilişki olduğu 
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görülmüştür. Affetmenin fiziksel ve psikolojik olarak sağladığı yararlara bakıldığında 
psikolojik danışma süreci içinde iyileşmeyi kolaylaştırıcı terapötik bir araç olarak kullanılması 
önerilmektedir (Tekinalp ve Terzi, 2012; Toprak, 2013). 

Affetme konusundaki bu araştırma diğer yaklaşımlara görece daha yeni olan ve 
Türkiye’de az sayıda araştırma yapılan pozitif psikoloji açısından önemli bir araştırma olabilir. 
Pozitif psikolojinin içinde yer alan affetme kavramı, Kohut’ un benlik psikolojisi üzerine 
temellendirilmiş sosyal bağlılık,  transaksiyonel analiz kuramına ait bir kavram olan yaşam 
pozisyonları, bilişsel davranışçı yaklaşım temelinde ele alınan koşulsuz kendini kabul ve 
duyguları yönetme becerileri, Gestalt kuramına ait bir kavram olan Gestalt temas engelleri 
değişkenleri kapsamında, farklı kuramların bakış açıları ışığında birleştirilerek çok yönlü 
incelenmeye çalışılmıştır. Bu çok yönlü bakış açısının affetmenin doğasını anlamayı 
kolaylaştırması ve alan yazını zenginleştirmesi umulmaktadır. Farklı kuramlara ait bu 
kavramların affetmenin yapısı ile örtüşmekte olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmadan elde 
edilecek bulguların kişisel bir iyileşme aracı olarak affetme düzeyini arttırmak isteyen 
bireylerle çalışırken yararlanılabilecek ek kaynaklar ortaya koyacağı beklenmektedir. Bu 
anlamda, farklı yaklaşımlara ait kavramların incelenmesinin affetme ile ilgili alanyazına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
Yöntem 

 Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde, betimsel bir araştırmadır. Araştırmaya 2015-
2016 eğitim öğretim yılında, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi' nin farklı bölümlerine 
devam eden 265 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 217’ si kadın, 47’ si erkektir ve yaşları 18 
ile 40 arasında değişmektedir. Araştırma verileri Heartland Affetme Ölçeği, Sosyal Bağlılık 
Ölçeği, Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği, Yaşam Pozisyonları Ölçeği, Gestalt Temas 
Engelleri Ölçeği ve Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Bulgular 

 Analiz sonuçları affetme ve sosyal bağlılık (r= .245, p= .000); affetme ve duyguları 
yönetme becerileri (r= .515, p= .000) arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. 
Bulgular ayrıca, affetme ile "Ben OK’im, Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu (r= -.251, p= 
.000), "Ben OK değilim, Sen OK’sin" yaşam pozisyonu (r= -.151, p= .014) ve "Ben OK 
değilim-Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu (r= -.532, p= .000) arasında negatif bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. Diğer yandan affetme ile "Ben OK’im, Sen OK’sin" yaşam pozisyonu 
arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür (r= .300, p= .000). Affetme ile temas engeli    (r= 
-.322, p= .000) ve tam temas engeli (r= -.404, p= .000) arasında negatif bir ilişki olduğu 
görülürken; affetme ile bağımlı temas engeli (r= -.018, p= .773) ve temas sonrası engeli      (r= 
-.132, p= .032) arasında p< .01 düzeyinde anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Son olarak, affetme 
ile koşulsuz kendini kabul arasında ise pozitif bir ilişki olduğu (r= .324, p=  .000) görülmüştür. 
 Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal 
bağlılık,  duyguları yönetme becerileri, "Ben OK’im, Sen OK’sin" yaşam pozisyonu, koşulsuz 
kendini kabul değişkenlerine ilişkin puanları arttıkça affetme puanlarının da arttığı ya da 
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affetme düzeyleri düştükçe öğrencilerin sosyal bağlılık, duyguları yönetme becerileri, "Ben 
OK’im, Sen OK’sin" yaşam pozisyonu, koşulsuz kendini kabul değişkenlerine ilişkin 
puanlarının düşüş gösterdiği gözlemlenmektedir. Sosyal bağlılık ve affetme arasında düşük 
düzeyde bir ilişki varken duyguları yönetme becerileri, "Ben OK’im, Sen OK’sin" yaşam 
pozisyonu ve koşulsuz kendini kabul değişkenleri ile affetme arasında orta düzeyde bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin "Ben OK’im, Sen OK değilsin" yaşam 
pozisyonu, "Ben OK değilim, Sen OK'sin" yaşam pozisyonu ve "Ben OK değilim, Sen OK 
değilsin" yaşam pozisyonu; temas engeli ve tam temas engeli değişkenlerine ilişkin puanları 
arttıkça affetme puanlarının azaldığı; bir başka deyişle affetme düzeyleri yükseldikçe 
öğrencilerin "Ben OK’im, Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu, "Ben OK değilim, Sen OK’sin" 
yaşam pozisyonu ve "Ben OK değilim-Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu; temas engeli ve 
tam temas engeli değişkenlerine ilişkin puanlarının düştüğü gözlemlenmektedir. "Ben OK’im, 
Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu ve "Ben OK değilim, Sen OK’sin" yaşam pozisyonu ile 
affetme arasında düşük düzeyde bir ilişki varken "Ben OK değilim, Sen OK değilsin" yaşam 
pozisyonu; temas engeli ve tam temas engeli ile affetme arasında orta düzeyde bir ilişki 
bulunmaktadır. Eğitim fakültesi öğrencilerinin affetme düzeyleri ile bağımlı temas engeli ve 
temas sonrası engeli arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal 
bağlılık, "Ben OK’im, Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu ve "Ben OK değilim, Sen OK’sin" 
yaşam pozisyonu ile affetme arasında düşük düzeyde bir ilişki varken; duyguları yönetme 
becerileri, "Ben OK’im, Sen OK’sin" yaşam pozisyonu, koşulsuz kendini kabul, "Ben OK 
değilim, Sen OK değilsin" yaşam pozisyonu, temas engeli ve tam temas engeli değişkenleri ile 
affetme arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin 
affetme düzeyleri ile bağımlı temas engeli ve temas sonrası engeli arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.  
 Sosyal bağlılık duygusu güçlü olan bireyler, yeni sosyal ortamlara daha rahat 
katılabilirler ve bu bireylerin diğer insanlara karşı daha olumlu bir tutuma sahip oldukları 
söylenebilir. Sosyal bağlılık duygusu zayıf olan bireyler ise ihtiyaçlarını ve duygularını 
yönetmekte zorlanabilirler ve benlik saygıları düşük olduğu gibi kaygı, depresyon ve yalnızlık 
duygularını da yoğun yaşayabilmektedirler (Lee ve Robbins, 1998). Affedici düşünceler 
algılanan kontrolün yüksek oluşuyla ve daha düşük stres tepkileriyle ilişkilidir (Witvliet, 
Ludwig ve Vander, 2001). Endişe (Maltby ve ark., 2001), anksiyete (Thompson, Snyder, 
Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings, et al. 2005), depresyon (Maltby ve ark., 2001; 
McCullough ve Witvliet, 2002; Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings, 
et al. 2005) ve düşük benlik saygısı (McCullough ve Witvliet, 2002) affetme eğiliminin düşük 
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olmasıyla ilişkili görülmektedir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular da sosyal bağlılık ile 
affetmenin birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.  
 Zhu (2015) tarafından affetmenin yaşam doyumu üzerinde etkisinin incelendiği 
araştırmada affetmenin yaşam doyumuna olan etkisinin sosyal destek ve dengeli duygulanım 
aracılığıyla olduğu görülmüştür. Affedici kişilik düzeyi yüksek olan bireylerde negatif 
duygulanımın da düşük olmasının etkisiyle saldırganlık düzeyinin affedici kişilik düzeyi düşük 
olanlara göre daha az olduğu görülmüştür (Soylu, 2010). Görülüyor ki duyguları yönetme 
becerileri ile affetme arasındaki ilişki bu araştırmanın bulgularını da destekler niteliktedir. 
Affedememe durumu, olumsuz duygularla ve stresle iç içeyken affetme,  merhamet, empati, 
sevgi gibi olumlu duygularla yan yanadır ve stresi azaltmak için kullanılabilecek duygu odaklı 
bir başa çıkma stratejisi olarak kullanılabilmektedir (Worthington ve Scherer, 2004).  
 Sarı (2014) tarafından üniversite öğrencileri ile yürütülen bir araştırmanın sonucunda 
affetme ile kendini gerçekleştirme arasında önemli bir ilişki olduğu görülmüştür. Birey kendisi, 
başkaları ve dünya ile ilgili çocukluk yaşantılarındaki sözel ve sözsüz mesajlara tepki olarak 
bir dizi karar (Ben OK’im, insanlar OK değil, dünya acımasız gibi) alır (Akkoyun, 1993). 
Bireyin kendisine ve başkalarına ilişkin algılarını dayandırdığı, duygu, düşünce ve 
davranışlarını içeren temel duruma yaşam pozisyonu denilmektedir. İnsanın çevresiyle olan 
ilişkisinde kendisini ve çevresini iyi ya da kötü olarak algılamasına dayalı olarak bir pozisyon 
benimsemesi sonucunda yaşam pozisyonları ortaya çıkar. Dört temel yaşam pozisyonu 
bulunmaktadır. Yaşam pozisyonları şu şekilde sınıflandırılmaktadır: “Ben OK değilim, Sen OK 
değilsin”, “Ben OK’im, Sen OK değilsin”, “Ben OK değilim, Sen OK’sin”, ve  “Ben OK’im, 
Sen OK’sin” (Berne, 1962, Akt; Özpolat, İşgör ve Akbaba, 2013). OK olma kavramı bireyin 
kendi potansiyeline inancını, kendisi ve çevresi hakkında olumlu algılarını temsil eden pozitif 
psikolojik özellikleri içeren bir yaşam kavramıdır (Özpolat, İşgör ve Akbaba, 2013). Bu 
araştırmadan elde edilen bir bulgu olan  “Ben OK değilim, Sen OK değilsin” yaşam 
pozisyonunun affetme ile negatif yönde ilişkili oluşu şu şekilde açıklanabilir: “Ben OK değilim, 
Sen OK değilsin” yaşam pozisyonu bireyin kendisi ve çevresi hakkında olumsuz algılara sahip 
olduğunun göstergesidir (Özpolat vd., 2013). Affedici düşünceler, algılanan kontrolün yüksek 
oluşuyla ilişkilidir (Witvliet vd., 2001). “Ben OK değilim, Sen OK değilsin” yaşam 
pozisyonuna sahip olan bir bireyin yaşama dair algıladığı kontrolün düşük olacağı ve 
dolayısıyla affetme durumunun azalacağı düşünülebilir. “Ben OK’im, Sen OK’sin” yaşam 
pozisyonuna sahip olan bireyler ise kendini ve başkalarını önemser, hayatı yaşamaya değer 
bulur; kişisel sorunlarına ve başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır (Özpolat vd., 2013). 
Affetme de empati, dışadönüklük, uyumluluk (Berry, Worthington, O’Connor, Parrott ve 
Wade, 2005), umut ve sosyal çekicilikle (Rye vd., 2001) pozitif ilişki içerisindedir. “Ben 
OK’im, Sen OK’sin” yaşam pozisyonunun affetme ile pozitif yönde olan ilişkisi de bu şekilde 
açıklanabilir. “Ben OK değilim, Sen OK’sin” yaşam pozisyonuna sahip olan bireyler ise 
kendini ve hayatını değerli bulmaz. Yoğun olarak değersizlik duygusu yaşarlar. Kendilerini 
başkaları ile kıyasladıklarında zayıf hissederler. Bu bireyler duygusal olarak gerileme, çekilme, 
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depresyon gibi bazı psikolojik durumları yaşayabilir. Değersizlik anlayışı ve kendini suçlama, 
kendini affetme sürecini zorlaştırmaktadır. (Yamhure-Thompson, Robinson, Michael ve 
Snyder, 1998). Depresyon ve düşük benlik saygısı affetme eğiliminin düşük; ruh sağlığının iyi 
olması ise affetme eğiliminin yüksek olmasıyla ilişkili görülmektedir (McCullough ve Witvliet, 
2002). “Ben OK değilim, Sen OK’sin” yaşam pozisyonuna sahip olan bireylerin değersizlik 
anlayışına sahip olacağı ve kendini suçlama eğiliminde bulunacak olmasının yanı sıra düşük 
benlik saygısına sahip olması ve depresyon gibi psikolojik durumunun iyi olmadığını gösteren 
nedenlerden dolayı affetmekte zorlandıkları düşünülmektedir. 
 Temas kavramı üzerine vurgu yapmakta olan Gestalt kuramına göre temas döngüsünde 
sürekli engellenmeler yaşayan kişilerde, kaygı problemleri gibi duygusal sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre kaygı, sağlıksız kullanılan temas biçimlerinden 
kaynaklanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin kendilik algıları, Gestalt temas biçimleri ve kaygı 
düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin kendilik 
algıları, Gestalt temas biçimleri ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu 
görülmüştür (Akça, Şahin ve Vazgeçer, 2011). Affetme ile kaygı arasında da ilişki olduğunu 
gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Osterndorf, Enright, Holter ve Klatt, 2011). Affetme 
odaklı psikolojik danışma sürecinde, affedici olmanın kişilerin benlik saygısı ve umut 
düzeylerinde artışa; kaygı ve depresyon düzeylerinde ise düşüşe yol açtığı görülmüştür 
(Freedman ve Enright, 1996). Bu araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak affetme ile Gestalt 
Temas Engelleri arasındaki ilişkilerin de incelendiği bu araştırmada temas ve tam temas 
engelleri affetme ile ilişkili bulunurken;  bağımlı temas ve temas sonrası engelleri affetme ile 
ilişkili bulunmamıştır. Literatürde bu bulguları destekleyen ya da bu bulguların aksini söyleyen 
herhangi bir çalışmaya erişilememiştir. 
 Akılcı Duygusal Yaklaşıma göre koşulsuz kendini kabul, mantık dışı inançlar 
(Thompson ve Waltz 2008), , mükemmeliyetçilik, hayal kırıklığı intoleransı (Stanković vd., 
2015) düşük benlik saygısı (Kapıkıran ve Kapıkıran, 2010), anksiyete (Chamberlain ve Haaga 
2001; Flett vd., 2003) ve depresyon (Chamberlain ve Haaga 2001; Flett vd., 2003; Kapıkıran 
ve Kapıkıran, 2010; Stanković vd., 2015) ile ters yönde ilişkilidir. Koşulsuz kendini kabulle 
benlik saygısı, yaşam doyumu (Chamberlain ve Haaga 2001) ve bilişsel ve duygusal bilinçlilik 
(Hall vd., 2009) arasında ise olumlu yönde ilişki bulunmaktadır. Ayrıca rasyonel olmayan 
inançlar, fonksiyonel olmayan duygular, duygusal rahatsızlıklar (Macavei 2006, Opris ve 
Macavei 2007), aşırı sıkıntılı olma hali (Opris ve Macavei 2007)  arttıkça koşulsuz kendini 
kabul azalmaktadır. Koşulsuz kendini kabul ile yakın ilişki içerisinde olan otomatik düşünceler, 
affetme sürecinde de önemli yer tutmaktadır. Bireyin otomatik düşüncelerinin farkında 
varması, değiştirmesi ve inançlarını düzenlemesi böylece zihnini yeniden yapılandırması 
affetmeyi kolaylaştırmaktadır (Gordon, Baucom ve Snyder, 2000; Thoresen, Luskin ve Haris, 
1998). Hem koşulsuz kendini kabul hem affetme sürecine etki eden otomatik düşünceler bu iki 
değişkenin yani affetme ve koşulsuz kendini kabul değişkenlerinin arasında da bir bağlantı 
olabileceğine dair ipucu oluşturmuştur ve yapılan bu araştırma ile de koşulsuz kendini kabul ile 
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affetme arasında ilişki olduğu görülmüştür. Tüm bu kuramsal temeller ve yapılan araştırmaların 
sonuçlarından yola çıkarak yaşam pozisyonları, koşulsuz kendini kabul, duyguları yönetme 
becerileri ve gestalt temas engelleri değişkenlerinin affetme sürecine katkıda bulunabilecekleri 
düşünülebilir. 
 Sosyal bağlılık, duygularını yönetme becerileri, yaşam pozisyonları, gestalt temas 
engelleri ve koşulsuz kendini kabul değişkenleri ile affetme arasındaki korelasyonların 
incelendiği bu araştırma, affetme alt boyutlarına göre ayrıntılı bir şekilde ele alınabilir. Bu 
değişkenlerin affetme üzerinde yordayıcı rolünün  incelendiği araştırmalar da yapılabilir. 
Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırma, farklı örneklem grupları üzerinde  
de gerçekleştirilebilir. Literatürü incelediğimizde affetme ile ilgili nitel çalışmalara çok 
rastlanmamaktadır. Bu nedenle affetme konusunda nitel araştırmaların yapılması da 
önerilebilir. 
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ÖZET 
 
Bireyler üniversite öğrenimlerini birkaç nedenden dolayı gerçekleştirmek isteyebilirler. Bunlar arasında, 

iyi bir gelire sahip olmak, toplumda saygın biri olmak, kendilerini mesleki anlamda geliştirmek veya hayallerini 
gerçekleştirmek yer alabilir. Bu ve buna benzer hedefler, üniversite öğrenimlerine doğrudan veya dolaylı olarak 
etki edebilir. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulunda mesleki eğitim amacıyla öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin, mezuniyet sonrası hedeflerini belirlemek ve öğrencilerin bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 
neler yaptıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel yöntemle desenlenmiştir. Katılımcılardan yapılandırılmış 
görüşme formu üzerinden veriler toplanmıştır. Çalışmaya toplam 117 katılımcı gönüllülük ilkesine göre dahil 
edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çalışmada yer almıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara 
incelendiğinde, öğrencilerin önemli bir kısmının mezuniyet sonrası hedefleri arasında lisans öğrenimine geçerek 
mühendis olma beklentisi yer almaktadır. Yine önemli bir sayıdaki katılımcı, mesleki gelişimi tamamlamak veya 
çalışma hayatında ihtiyaç duyulan düzeyde mesleki yeterliliğe sahip olmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, iyi 
bir işte çalışmak, kendi işyerini açmak, nitelikli işler gerçekleştirmek, ailelerine bakmak ve yüksek maaşla 
çalışmak bu hedefler arasında yer almıştır. Katılımcıların hedeflerine ulaşmak adına yaptıkları incelendiğinde, 
mühendis olmak için Dikey Geçiş Sınavına çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kendilerini sürekli 
geliştirdikleri, ders çalıştıkları, hedeflerine ulaşma konusunda gayret gösterdikleri ve bu konularda araştırma 
yaptıkları belirtilmiştir. Bununla beraber bazı katılımcıların hiçbir şey yapmadığını belirtmesi de önemli bir sonuç 
olarak elde edilmiştir. Çalışmanın önerileri arasında, mesleki eğitim alan öğrencilerin mühendis olma nedenlerine 
yönelik araştırma yapılması yer almaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Meslek yüksekokulları, Mezuniyet sonrası hedefler.  

 
INVESTIGATION OF AFTER GRADUATION AIMS OF VOCATIONAL 

SCHOOL STUDENTS  
 
ABSTRACT 

People may wish to perform their university education for several reasons. Among these, to have a good 
income, to be respected in society, to develop themselves professionally or to realize their dreams can take place. 
These and similar aims may directly or indirectly impact university studies. The aim of this study is to determine 
the after-graduation aims of the students who are in vocational schools and to find out what kind of reactions 
students give in order to realize these aims. The study was designed with a qualitative method. Data were collected 
from the participants via structured interview form. Totally 117 participants were included in the study. The data 
were analyzed by content analysis method. Among the results of the study, it is stated that a significant part of the 
participants expect to be an engineer after graduation. A significant number of participants intend to complete 
professional development or have professional competence at the required level in their work life. Besides, 
working with a good job, opening a business, conducting quality work, looking after their families and working 
with a high salary are among these objectives. Examining the participants in order to reach the aim of becoming 
an engineer, the studying for the Dikey Geçiş Sınavı come to the fore. In addition, it is stated that they constantly 
improve themselves, they study, they make efforts to reach their goals and they do research on these subjects. 
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However, the fact that some participants stated that they did nothing was an important result. Among 
recommendations of the study, some research should bu considered for reasons that why vocational education 
students expect be an engineer is located.  

 

Keywords: Vocational training, Vocational schools, Aims after graduation 

 
 

Giriş 
Öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları alanlara yönelik herhangi bir kurum veya 

kuruluşta istihdam olmaları için gerekli yeterlilikleri sağlamak üniversitelerin temel 
amaçlarındandır. Bulunduğumuz çağda eğitimli kişi sayısının günden güne yaşanan artışı 
nedeniyle insanlar, okula başladıkları ilk günden itibaren kariyer hedeflerini belirlemekte ve bu 
hedefe ulaşmak için planlı çalışmalar yapmak zorundadır (Kurt, 2004). Bu kapsamda bireyler 
tarafından tercih edecekleri mesleklerine yönelik çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle 
meslek seçiminde bireylerin ilgi alanları önemli bir tercih nedeni olarak görülebilir. Özdaşlı 
(2008)’nın da ifade ettiği gibi kariyer planlaması yapılırken ilk adım olarak ilgi alanlarının 
belirlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olunması ile bireyin sürekli bir gelişim 
içerisinde tutulması gerekir. Bunun için bireylerin kendisini tanıması ve sınırlarını iyi bilmesi 
en önemli hususlar arasındadır. Günümüzde bir bireyin bağımsızlık ve yetişkinlik sembolü 
olarak; iyi bir meslek sahibi olması, mutlu bir evliliğe sahip olması, maddi refahı ve toplum 
içindeki yüksek bir sosyoekonomik statüye sahip olması gibi ölçütler yer almaktadır ve bu 
ölçütler nedeniyle gençler bu beklentilere yönelmektedir (Moore, 2003). Bu beklentiler elbette 
ki eğitim-öğretim fırsatları, ailenin sahip olduğu olanaklar, cinsiyet, yaş, okuduğu bölüm, 
okuduğu yerleşke, bilgisayar ve yabancı dil yetkinlikleri ile bireyin yetenek ve beceri 
düzeylerinden etkilenmektedir (Güleri, 1998; Özden, 2015; Şentürk ve Buran, 2015). Şanlı ve 
Saraçlı (2015) da yetenek ve beceri düzeyinin gelecek beklentisi üzerinde önemli etkiye sahip 
olduğunu ifade etmiştir. Kozak ve Dalkıranoğlu (2013) ise geleneksel kalıpların kariyer 
planlamasında etkili olduğunu, maddi kaygıların büyük önem arz ettiğini, lisansüstü eğitimin 
ayrıcalık tanıdığını ve kadınların erkeklere göre daha yüksek kariyer farkındalığına sahip 
olduğunu bulmuştur.  

Alanyazında mesleki eğitimin farklı tanımlarına rastlamak mümkündür. Leney (2002) 
mesleki eğitimi, bireylerin çalışma hayatlarında ihtiyaç duydukları beceri ve yeterliklerle 
donatılması şeklinde tanımlamıştır. Bringelson (1976) ise, nitelikli bir meslek için gereken 
beceri, bilgi ve tutumların geliştirilmesi şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlamalarla birlikte, 
mesleki eğitimin amacının da iyi bir şekilde ifade edilmesi, mesleki eğitimin niteliğinin 
kavranmasında fayda sağlayabilir. Vural (2013), mesleki eğitimin amacını, bireylerin bir 
mesleğin öğrenilmesinde ihtiyaç duyulan teorik bilgiler ve uygulamalı eğitimlerle, bireylere 
mesleki beceri, tutum ve alışkanlıkların kazandırılmasının sağlanması şeklinde ifade 
etmektedir. Ayrıca Sezgin (2009: 58) mesleki eğitimin amacını, bireylerin çalışabilmesi için 
gerekli mesleki yeterliklerin kazandırılması şeklinde ifade etmiştir. Billett (2011) ise, mesleki 
eğitim amaçlarını; (1) bireyleri bir meslek seçiminden haberdar etmek ve çalışma hayatına 
hazırlamak, (2) bireylerin seçtikleri mesleği icra etme kapasitelerini geliştirme ve (3) bireylerin 
çalışma hayatı boyunca, mesleklerine yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilecek 
düzeydeki gelişimi şeklinde ifade etmektedir. Bu tanımlar ile birlikte, mesleki eğitim için 
bireylerin mesleki becerilerini ortaya çıkarma, geliştirme ve meslekteki yeniliklere uyum 
sağlamasını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtilebilir. Ayrıca mesleki eğitim süreci bireysel 
gelişim sürecinin en son halkalarından biri şeklinde ifade edilebilir (Morkoç ve Doğan, 2014). 
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Bu tanımlamalar ile, mesleki eğitimin bireylerin çalışacakları mesleklerle ilgili ihtiyaç duyulan 
düzeyde mesleki bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği anlaşılmaktadır.  

Türkiye’deki mesleki eğitim kademelerinden birisi de Meslek Yüksekokullarındaki 
(MYO) programlardır. Bu programlardaki temel amaç, programda öğrenim görmek amacıyla 
kayıt yaptırmış bulunan öğrencilerin, sektörün beklentilerini karşılayabilecek düzeyde mesleki 
bilgi, beceri ve uygulama düzeyinde olmasını sağlamaktır. Meslek yüksekokullarına gelme 
amaçları arasında, sektördeki ara eleman ihtiyacını gidermek olan öğrencilerin mezuniyet 
hedeflerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu öğrencilerin öğrenim gördükleri mesleki 
programlara uygun amaçlarda olması program hedeflerinin de gerçekleşme durumunu ortaya 
çıkarabilir. Bu nedenle MYO öğrencilerinin mezuniyet hedefleri ve mesleki programların 
hedeflerinin örtüşme durumunun ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı 
meslek yüksekokulunda mesleki eğitim amacıyla öğrenim görmekte olan öğrencilerin, 
mezuniyet sonrası hedeflerini ortaya çıkarmak ve öğrencilerin bu hedeflerini gerçekleştirmek 
amacıyla neler yaptıklarını belirlemektir. Elde edilen sonuçlar ile mesleki programların 
hedefleri ile öğrenci hedeflerinin örtüşme durumu ortaya konabilir.  

Yöntem 
Çalışma nitel tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, var olan bir olgunun 

katılımcıların bakış açısıyla incelenmesine olanak sağlar (Merriam, 2009). Araştırmada, sınırlı 
bir olayın derin bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan (Yıldırım ve Şimşek, 2008) durum 
çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada çok sayıda katılımcının görüşleri toplanacağı için, 
yapılandırılmış görüşme formu üzerinden veriler toplanmıştır. Yapılandırılmış görüşmeler, 
sıklıkla büyük miktardaki verilerin toplanması sürecinde kullanılarak; araştırmacıların 
mümkün olduğunca birden çok noktada aynı verileri ölçmek istediği uzunlamasına çalışmalar 
için de fayda sağlamaktadır (Berg ve Lune, 2012: 110). Yapılandırılmış görüşme formunda, 
mezuniyet sonrası hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yapılanlar boyutları yer 
almaktadır. Çalışmanın katılımcıları İstanbul’daki bir devlet üniversitesindeki MYO’da 
öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılar gönüllülük esasına göre çalışmaya 
dahil olmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Yapılan analizler sonrasında temalara yönelik kategoriler belirlenmiştir. Bu kategorilerin 
sunumunda kategorilerin tekrarlanma sıklıkları ve yüzdeleri verilmiştir. Ayrıca bazı katılımcı 
ifadeleri doğrudan alıntı şeklinde sunulmuştur.  

Bulgular 
Meslek yüksekokullarının temel amacının, sektöre yönelik ihtiyaç duyulan ara 

elemanları yetiştirmek olduğu düşünüldüğünde, mezunların çoğunluğunun hedeflerinin 
sektördeki firmalarda çalışmak istemek olması beklenebilir. Bununla birlikte bu duruma ters 
düşebilecek şekilde farklı bulgulara da rastlanabilir. Katılımcılara yapılandırılmış görüşme 
formunda sorulan sorulara yönelik bulgular aşağıda sunulmuştur. Bu kapsam elde edilen 
bulgular; (1) Öğrencilerin hedefleri ve (2) Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yapılanlar 
şeklinde iki boyut ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada görüş bildiren katılımcılara yönelik bazı 
bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1 
Katılımcılara ait bazı bilgiler 

 
 

f % 
Sınıf 1. Sınıf 66 56,41 

2. Sınıf 51 43,59 
Öğrenim Türü Birinci Öğretim 64 54,70 

İkinci Öğretim 53 45,30 
Lise Mezuniyeti Genel Lise 38 32,48 

Meslek Lisesi 79 67,52 
 Toplam 117 100 

 
Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde, çalışmaya katılan 117 katılımcıdan 66’sının 

(%56,41) birinci sınıfta ve 51’inin de ikinci sınıfta öğrenimine devam ettiği görülmektedir. Bu 
katılımcılardan 64’ü birinci öğretimde, 53’ü ise ikinci öğretimde yer almaktadır. Son olarak 
katılımcıların 38’i genel lise mezunuyken 79 katılımcı da meslek lisesi mezunudur.  

(1) Öğrencilerin hedefleri  
Üniversite öğrencilerinin, mezuniyet sonrasındaki hedeflerinin ortaya konulması 

amacıyla, Tablo 2’de yer alan hedef kategorileri elde edilmiştir. Bu hedef kategorileri, 
mezunların ifadeleri doğrultusunda elde edilen kodların birleşimiyle ortaya çıkarılmıştır.  
Tablo 2 

Mezuniyet sonrası hedef kategorileri 

Kategoriler f % 
Mühendis olmak 50 42,74 
Mesleki gelişim ve yeterlik 29 24,79 
İyi bir işte çalışmak 22 18,80 
Kendi işyerini açmak 11 9,40 
Nitelikli işler yapmak 11 9,40 
Aileme bakmak 10 8,55 
Yüksek maaşla çalışmak 10 8,55 
Meslek dışı bir işte çalışmak 4 3,42 
Dünyayı dolaşmak 3 2,56 
Yurtdışında okumak/yaşamak 3 2,56 
Para kazanmak 3 2,56 
Saygı görmek 1 0,85 
Yönetici olmak 1 0,85 

 
Katılımcı ifadelerinin incelenmesi sonucunda, öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun 

lisans eğitimlerini tamamlayarak mühendis olmak istemesi yer almaktadır. Öğrenim gördükleri 
programda verilen mesleki eğitim de göz önünde bulundurularak, bu süreçte mesleki 
gelişimlerini tamamlamak ve mesleki beceri düzeylerini arttırmak diğer bir hedef olarak ön 
olana çıkmaktadır. Katılımcılar mesleklerinin gereği şeklinde gördükleri nitelikli işler yapmak 
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hedeflerini de belirtmişlerdir. Mezuniyet sonrası iyi bir işyerinde çalışmak veya kendi işyerini 
açmak görüşleri de katılımcıların en çok ifade ettiği görüşler arasında yer almaktadır. 
Katılımcılar ayrıca ailelerine bakabilmek ve yüksek gelirli bir işte çalışmayı da belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte bazı katılımcıların farklı görüşleri de ifade ettikleri anlaşılmıştır. Bu görüler 
arasında, öğrencim gördüğü mesleğin haricinde bir işte çalışmak, mezuniyet sonrası dünyayı 
dolaşmak, yurtdışında okumak veya yaşamak dile getirilmiştir. Son olarak katılımcılar para 
kazanmak, saygı görmek ve yönetici olmak gibi mezuniyet hedeflerini ifade etmişlerdir. Bazı 
katılımcı görüşleri doğrudan alıntı şeklinde aşağıda belirtilmiştir.  

Hedef_113: Mühendis olup, bu meslekte iyi bir bilgiye sahip olup kendi işyerimi kurmak 
hedeflerim arasında yer almaktadır.  
Hedef_108: Mezun olup, yeterli donanım ve tecrübeye sahip olduğumdan şirket açıp 
yurtdışına ihracat yapmak, Türkiye’deki Otomasyon seviyesini yukarıya çıkarmak… 
Hedef_11: Eğitimimi en iyi şekilde tamamlayıp Mühendis olmak aileme ve kendimi en 
iyi şekilde rahatça yaşatacak maddi güce sahip olmak. 
Hedef_16: İTÜ'de bölüm tamamlayıp Kontrol Otomasyon veya Elektrik elektronik 
üzerine başarılı bir mühendis ve girişimci olmak istiyorum Tanınmayan bir teknoloji 
üzerine girişim şirketi açmayı ve böyle ilerlemeyi planlıyorum. 
Hedef_20: Halihazırda sahip olduğum şirketimi daha üst seviyeye taşıyıp birçok sektöre 
kendi şirketimi tanıtıp yeterli kadar para kazanıp. Aileme ve kendime yararım dokunsun 

 
(2) Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yapılanlar 
Meslek yüksekokullarının belirttikleri hedefleri gerçekleştirmek için ne gibi eylemlerde 

bulundukları da katılımcılara sorulmuştur. Katılımcılardan elde edilen ifadelerin analiz 
edilmesi ile Tablo 3’te yer alan kategorilere ulaşılmıştır. 
Tablo 3 

Mezuniyet hedeflerinin gerçekleşmesi için yapılanlar 

Kategoriler  f % 
DGS için çalışıyorum 26 22,22 
Kendimi geliştiriyorum 25 21,37 
Ders çalışıyorum 17 14,53 
Gayret gösteriyorum 16 13,68 
Araştırma yapıyorum 10 8,55 
Hiçbir şey yapmıyorum 9 7,69 
Derslere önem veriyorum 7 5,98 
Yabancı dil öğreniyorum 4 3,42 
Hem bir işte çalışıyorum hem üniversite okuyorum 3 2,56 
Kitap okuyorum 3 2,56 
Bir işte çalışıyorum 2 1,71 
Planlamalar yapıyorum 2 1,71 
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Katılımcıların hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik paylaştıkları ifadeleri 
incelendiğinde önemli bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular arasında, mühendis olma 
hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik doğrudan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) çalışmaları ön 
plana çıkmıştır. Katılımcıların kendilerini sürekli geliştirme çabası içerisinde olmaları da 
önemli bulgular arasında yer almıştır. Katılımcılar ayrıca öğrenim görülen programdan mezun 
olmak için ders çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda hedeflerini gerçekleştirme 
amacıyla gayret gösterdikleri de ifade edilmiştir. Katılımcılar kendilerini geliştirmek amacıyla 
araştırmalar yatıklarını dile getirmişlerdir. Bununla birlikte katılımcıların bir kısmı hedeflerini 
gerçekleştirme konusunda hiçbir şey yapmadıklarını ifade etmeleri önemli bulgular arasında 
yer almıştır. Son olarak katılımcıların derslere önem vermeleri, yabancı dil öğrenmeleri, 
öğrencilikleri döneminde aynı zamanda bir işte çalışmaları, kitap okumaları ve planlamalar 
yapmaları hedeflerini gerçekleştirme amacıyla yaptıkları eylemler arasında yer almıştır. 
Katılımcıların belirttikleri ifadelerden bazıları doğrudan alıntı şeklide aşağıda verilmiştir.  

Yapılan_15: İlk adım olan Lisans programını elimden geldiği kadar iyi bitirmeyi 
planlıyorum. Bu nedenle gördüğüm dersleri anlamaya çalışıyorum.  
Yapılan_20: Kurslara gelerek, ekstra çalışarak yazılım elektronik, elektrik makine 
alanında geliştiriyorum kendimi. 
Yapılan_79: Okuduğum bölümde iyi ortalama için çabalıyorum. Alttan dersimin 
olmamasına gayret ediyorum DGS'ye hazırlanıyorum Evde olabildiğine programlar 
hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorum.  
Yapılan_92: İnternet üzerinden araştırmalar fuarlara katılım göstererek insanların 
neler yaptığını görüyorum ve benim ve bizim yapmamız gerekenleri görüyorum bunun 
için çabalıyorum.  
Yapılan_104: Aslında hiçbir şey yapmıyorum. Daha doğrusu galiba kendimi motive 
etmeyi bilmiyorum.  

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Mesleki eğitimin en önemli amacı, bireylere bulundukları eğitim kademesinin 
ihtiyacına uygun mesleki eğitim yeterliklerini kazandırmaktır. Diğer bir ifadeyle, bireylerin 
mesleki beceri kazanmalarını, kazanılan becerilerin geliştirilmesini ve mesleğiyle ilgili yeni bir 
ihtiyaç ortaya çıktığında bu ihtiyaca verebilecek düzeyde olmasını sağlamaktır. Meslek 
yüksekokullarındaki mesleki eğitim, sektördeki firmaların taleplerine cevap verecek doğrultuda 
yapılmaktadır. Bu kapsamda mühendis unvanlı lisans mezunundan daha fazla uygulama 
becerisine sahip aynı zamanda teknisyen unvanlı lise düzeyindeki mezundan daha fazla teorik 
bilgiye sahip ara elemanlar yetiştirilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin önemli bir kısmının 
mühendis olmak istemesi bu meslek yüksekokullarındaki mesleki eğitimin amacıyla 
çelişebilmektedir. Çünkü sektör firmalarının ihtiyaç duyduğu mezunların lisans öğrenimine 
yönelmeleri, bu firmalar açısından dezavantajdır.  

Öğrenci görüşlerinin incelenmesi sonucunda, mezuniyet sonrasına yönelik hedeflerinin 
olması ve bu hedefleri gerçekleştirmek için bir şeyler yaptıkları anlaşılmaktadır. Günümüzde 
bireyler, okula başladıkları ilk günden itibaren kariyer hedeflerini belirlemekte ve bu hedefe 
ulaşmak için planlı çalışmalar yapmak zorundadır (Kurt, 2004). Bu bakımdan öğrencilerin bu 
hedefler doğrultusunda hareket etmeleri önemli görülmelidir. Öğrencilerin kendilerini mesleki 
açıdan geliştirme çabası içerisinde oldukları ve bu kapsamda araştırmalar yaptıkları 
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anlaşılmaktadır. Özdaşlı (2008), kariyer planlamasında bireylerin ilgi alanları, güçlü ve zayıf 
yönlerinin farkında olunması gerektiğini ifade etmektedir. Çalışmada öğrencilerin bir kısmının 
yabancı dil öğrenme ihtiyacı hissettiği ve bu bağlamda yabancı dil öğrendiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Ailenin sahip olduğu olanaklar ve yabancı dil düzeyi kariyer planlamasında önemli 
görülmektedir (Özden, 2015; Şentürk ve Buran, 2015). Öğrencilerin önemli bir kısmının 
ailesini geçindirmek istemesi maddi olanaklardan kaynaklı hedefler arasında ifade edilebilir. 
MYO programlarında öğrenim gören öğrencilerin önemli bir kısmı yüksek düzeyde maaş 
almak veya para kazanmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bu ifadelerin, öğrencilerin veya 
ailelerinin içerisinde bulundukları maddi zorluklar neticesinde şekillendiği ifade edilebilir. 
Çünkü Kozak ve Dalkıranoğlu (2013)’nun da ifade ettiği gibi maddi kaygılar kariyer 
planlamasında büyük önem arz etmektedir.  

Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim alabilmek amacıyla gelen öğrencilerin 
önemli bir kısmı mühendis olmak istemektedirler. Öğrenciler öğrenim gördükleri mesleki 
programdan, gerekli mesleki yeterliklerle mezun olma hedeflerine sahiptirler. İyi bir işte 
çalışmak, kendi işyerini açmak, nitelikli işler yapmak, ailesine bakmak ve yüksek maaşla bir 
işyerinde çalışmak gibi hedefleri de bulunmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda DGS için 
çalıştıkları, kendilerini sürekli geliştirme çabası içinde oldukları ve hedeflerini gerçekleştirmek 
için gayret gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin hedefleri doğrultusunda ders 
çalıştıkları, derslerine önem verdikleri, yabancı dil öğrendikleri ve araştırma yaptıkları da 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bazı öğrencilerin belirttikleri hedeflerini gerçekleştirme 
amacıyla hiçbir şey yapmadıkları da elde edilen sonuçlar arasındadır.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler ifade edilmiştir.  

• Sektördeki firmaların ihtiyaç duyduğu ara eleman olarak mezun olan öğrencilerin neden 
mühendis olmak istedikleri araştırılabilir.  

• Hedeflerini gerçekleştirme amacıyla hiçbir şey yapmadıklarını ifade eden öğrencilere 
yönelik araştırmalar yapılabilir. 

Kaynakça 
Berg, L. B., Lune, H. (2012). Qualitative Research Methods for Social Sciences (8th ed.). New 

Jersey: Pearson Education Inc.  
Billett, S. (2011). Vocational education: Purposes, traditions and prospects. Springer Science 

& Business Media.  
Bringelson, R. A. (1976). Acceptability of vocational technical education program evaluation 

measures by selected decision marker groups. University of Nebraska – Lincoln, 
Theses, Dissertations, & Student Scholarship: Agricultural Leadership, Education ve 
Communication Department.  

Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-
İyimserlik Düzeyleri, Kriz Dergisi, 6(1), 55-65.  

Kozak, M. A. ve Dalkıranoğlu, T. (2013). Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu 
Üniversitesi Örneği. Anadolu University Journal of Social Sciences, 13(1), 41-52.  

Kurt, H. (2004). Mesleki Eğitimde İşletmelerin ve Eğitim Kurumlarının Yaşadığı Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri. Mercek, 9(35), 65-69.  



 
 

 406 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Leney T. (2002). Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET. 
<http://ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/maastricht_en.pdf> Erişim: Eylül 
2016.  

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A guide to design and implementation. San 
Francisco, CA: John Wiley ve Sons.  

Moore, D. (2003). Perceptions of Self Control, Relative Deprivation and Expectations of Young 
Jews and Palestinians in Israel. The Journal of social psychology, 143(4), 521-540. 

Morkoç, D., K., Doğan, M. (2014). Meslek yüksekokulu mezunu çalışanların mesleki eğitime 
yönelik görüşleri: Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi örneği. Electronic Journal of 
Vocational Colleges, 4(4), 112-121. 

Özdaşlı, K. (2008). Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler ve Üniversitelerin Etkisi 
Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Özden, M. C. (2015). Bireysel Kariyer Yönetimi- 1: İş Yaşamına Hazırlık. Pegem Akademi 
Yayınları, 1. Baskı, Ankara.  

Sezgin, İ. (2000). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme (4.Basım). Ankara: Nobel 
Yayınları.  

Şanlı, T. ve Saraçlı, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili 
Olan Faktörlerin Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, 6(11), 25-36.  

Şentürk, E. ve Buran, K. (2015). Ön Lisans Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Etkileyen 
Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 14. 
BÜROKON Özel Sayısı, 162-180.  

Vural, M. (2013). Öğrencilerin gelir düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki üzerine 
bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 35.  

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayıncılık.  

  



 
 

 407 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Bildiri No: BT136 

PROJE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE VİDEO ÇEKİLMESİ 

UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ 

Feyzi Kaysi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Teknik Bilimler MYO, fkaysi@istanbul.edu.tr 
Emrah Aydemir, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 

emrah.aydemir@ahievran.edu.tr 
 
 
 

ÖZET 
 
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin meslek beceri düzeylerini arttırma yollarından birisi de öğrenim 

gördükleri alanla ilgili proje yapmalarını sağlamaktır. Bu sayede öncelikle, öğrencilerin mesleki yeterlik 
düzeylerinin ortaya çıkarılması sağlanabilir. Bununla birlikte yaşanacak muhtemel bir sorunun çözüm yollarının 
keşfedilmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin sınıf 
arkadaşlarıyla birlikte yapmakta oldukları proje süreçlerinin takip edilmesi gerekebilmektedir. Ayrıca proje 
süreçlerinin hangi aşamalarının gerçekleştiğine dair bulguların elde edilmesi ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Bu 
tür sorunları ortadan kaldırmak amacıyla öğrencilerin proje süreçlerindeki faaliyetlerini video yoluyla 
değerlendirici kişilere belli zaman dilimlerinde göstermesi bu ihtiyacı giderebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
meslek yüksekokulu öğrencilerinin proje süreçlerinde çektikleri video uygulamalarına yönelik görüşlerini 
değerlendirmektir. Bu sayede bu uygulamanın öğrencilerdeki izlenimleri ortaya çıkarılabilecektir. Çalışma nitel 
tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Proje süreçlerinde video çeken sekiz katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. 
Katılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik 
analizine tabi tutulmuş ve açık kodlama yöntemiyle kodlara ve temalara karar verilmiştir. Çalışmanın bulguları 
arasında, proje süreçlerinde video çekilmesi ile proje takibinin, denetlenmesinin ve değerlendirilmesinin 
yapılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sayede öğrencilerin de bireysel değerlendirmelerinin sağlanabildiği 
belirlenmiştir. Video çekimi ile öğrencilerin motivasyonlarının arttığı ifade edilmiştir. Öğrencilerin de benzer 
şekilde bu sonuçların farkında olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın büyükşehirde öğrencilerin bir araya gelmesi 
ve tüm proje üyelerinin eşit düzeyde katkı sağladığı gibi olumsuzluklar da ortaya çıkmıştır. Çalışmanın önerileri 
arasında, bu tür öğrenci performansının izleneceği yolların tercih edilmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Proje süreçleri, Video katkısı, Sosyal medya, Mesleki eğitim, Meslek yüksekokulları.  

 
INVESTIGATION OF THE OPINIONS ABOUT VIDEO IN PROJECT 

ASSESSMENT PROCESSES  
 
ABSTRACT 

One of the ways to increase the vocational skill levels of vocational school students is to enable them to 
make projects related to the field they learning. In this way, the professional competence level of students can be 
revealed. However, it is aimed to discover the solutions of a possible problem and to develop professional skills. 
In this context, it may be necessary to follow the students’ project processes. In addition, there is a need to obtain 
evidence of the stages of the project processes. In order to eliminate such problems, it is possible for the students 
to show their activities in the project processes via video to the evaluators in certain time periods. The aim of this 
study is to evaluate the opinions of vocational school students about the video applications they took during the 
project processes. In this way, the impression of this practice in students will be revealed. The study was carried 
out with qualitative techniques. Eight participant were included in the study. Data were collected by semi-
structured interview form with participants. The data were subjected to content analysis and codes and themes 
were decided by open coding method. Among the findings of the study, it is concluded that project monitoring, 
checking and evaluation can be done by taking video in project processes. In this way, it was determined that 
students' individual evaluations could be provided. It has been stated that the students' motivations increased with 
video processes. On the other hand, negativities such as the fact that the students could not come together in the 
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metropolitan area and all the members of the project did not contribute equally. Among the recommendations of 
the study, it is recommended that the ways which increase student vocational performance should be preferred.  

 

Keywords: Project processes, Video effect, Social media, Vocational training, Vocational schools 

 
 

Giriş 
Günümüzün eğitim yaklaşımında öğrencilerin mevcut bilgiyi almasından öte bilgiye 

nasıl ulaşılacağı becerisini kazanması kuşkusuz daha önemlidir. Bu durumu sağlamak için proje 
tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Konuların öğrenciler 
tarafından bütünleştirilmiş olarak öğrenmesini hedefleyen proje tabanlı öğrenme yaklaşımı 20. 
yüzyılın başlarına kadar dayanmaktadır (Hamurcu, 2003). Doğal koşullar içerisindeki bir 
yaşama benzeyen bakış açısıyla bireysel veya küçük grupların problem çözümünü öğrenmesini 
amaçlayan yönteme proje tabanlı öğrenme yaklaşımı denir (Korkmaz ve Kaptan, 2001). 
Projeler, öğrencilerin çoğunlukla somut bir çıktı elde etmek için bireysel veya grup olarak 
verilen bir görevi yerine getirmek için uzun bir süre çalışmasıdır (Çıbık ve Emrahoğlu, 2006). 
Burada genel olarak amaç öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutmak ve diğer grup 
üyeleri ile işbirliği içerisinde çalışmaya motive etmektir (Saban,  2002). Böylece öğrenci gerçek 
dünyadaki problemlerin çözümüne yoğunlaşarak düşünme, problem çözme, bilgiye ulaşma, 
yaratıcılık, harmanlama, sorgulama ve uzlaşma gibi faaliyetleri yerine getirir. Bunların yanı 
sıra bireysel farklılıklara, farklı öğrenme yaklaşımlarına, zekâlara, yeteneklere veya 
yetersizliklere alternatif çözümlerin geliştirilmesine de olanak sağlar (Saracaloğlu, Akamca ve 
Yeşildere, 2006).  

Projeler sonucunda, öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili ortaya çıkardıkları ürünü 
sunar ve belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur. Fakat uzun bir süre 
içerisinde birlikte yapılan bir çalışmayı değerlendirmek hiç de kolay olmayacaktır. Bu nedenle 
değerlendirme işlemi için farklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğu rahatlıkla söylenebilir. Farklı 
değerlendirme araçları öğretim elemanlarına öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif rol 
alabileceği ve farklı ölçütlerin kullanılabileceği ortam sunar (Kaya, 2003). Fakat öğretim 
elemanlarının alternatif ölçme ve değerlendirme araçları konusunda eğitime ihtiyaç duydukları 
göz ardı edilmemelidir (Özdemir, 2010). Bilişim teknolojileri bilgiye erişme ve onun üzerinde 
değişiklik yapma imkânı tanıdığı gibi yapılanlar ile ilgili hızlı dönüt alma imkânı da sağlar 
(Loveless, 2000). Projelerin değerlendirmesinde de bilişim teknolojilerinden yararlanmak 
faydalı olabilir. Özellikle öğrencilerin süreç içerisinde yaptıklarını kamera kaydına alarak 
projedeki tüm aşamaları ayrıntıları ile kayıt altına almaları hem başkalarına daha sonradan 
örnek olması açısından yararlı olacaktır (Saracaloğlu, Akamca ve Yeşildere, 2006) hem de 
öğrencilerden her birinin ne kadar katkı sunduğunu değerlendirme sorununu (Çilenti, 1985) 
kolaylaştıracaktır. Videolar psikomotor beceri eğitimlerinde kullanılan yöntemlerinden biridir 
(Mete ve Uysal, 2010). Ayrıca videoların öğretimsel materyal olarak kullanılması öğrenci 
motivasyonuna pozitif etkisi vardır (Schwan ve Riempp, 2004).  

Mesleki eğitim kademesinde yer alan öğrencilerin mesleki beceri kazanımlarını 
arttırmak ve becerilerini geliştirmek amacıyla uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar 
arasında projeler de yer almaktadır. Proje süreçleriyle birlikte öğrencilerin mesleki yeterlik 
durumları daha iyi görülebilmektedir. Öğrencilerin yapmış oldukları projelerdeki bireysel 
performanslarını izlemek, mesleki beceri düzeylerini görebilmek ve projelerin 
değerlendirilmesine katkı sunmak amacıyla proje süreçlerindeki aşamaların video ile 
kaydedilmesi yoluna gidilmiştir. Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin 
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proje süreçlerinde çektikleri video uygulamalarına yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Bu 
sayede bu uygulamanın öğrencilerdeki izlenimleri ortaya çıkarılabilecektir. 

Yöntem 
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirme amacıyla yaptıkları 

projelerin değerlendirme süreçlerindeki video çekiminin etkisini incelemeyi amaçlayan bu 
çalışma nitel tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sınırlı bir olayın derin bir şekilde 
incelenmesine olanak tanıyan (Yıldırım ve Şimşek, 2008) durum çalışması deseni 
kullanılmıştır. Katılımcılara yapılan bilgilendirmeler sonrasında, çalışmaya gönüllülük ilkesi 
çerçevesinde katılmak isteyen sekiz katılımcı ile devam edilmiştir. Bu katılımcılarla yarı-
yapılandırılmış görüşme yöntemi üzerinden veri toplanmıştır. Görüşme yönteminin amacı, 
görüşülen kişinin sahip olduğu benzersiz bilgi veya yorumun alınmasıdır (Stake, 2010: 95). 
Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Daha sonra bu kayıtların metinsel 
dökümleri yapılmıştır. Elde edilen dijital metinler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Yapılan 
analizler sonrasında açık kodlama ile kodlar ve temalara karar verilmiştir. Bazı katılımcı 
görüşleri doğrudan alıntı yapılarak verilmiştir.  

Bulgular 
Katılımcıların proje süreçlerindeki gelişmelerin takip edilebilmesi amacıyla, elde edilen 

verilerin analizleri sonucunda (1) Projenin değerlendirilmesi, (2) Proje ekibi, (3) Kişisel katkı 
ve (4) Proje temaları ortaya çıkarılmıştır.  

(1) Projenin Değerlendirilmesi Teması  
Katılımcıların projenin değerlendirilmesine yönelik görüşleri incelendiğinde, öncelikle 

video uygulaması ile proje süreçlerinin takip edilmesinin olanaklı hale geldiği ifade edilmiştir. 
Bu kapsamda projelerin video kontrolleri ile projedeki ilerlemenin gösterilebilirliğinin arttığı 
dile getirilmiştir. Bu durumun değerlendiricinin de projedeki süreçleri takip etmesine daha fazla 
olanak tanıdığı belirtilmiştir. Projelerdeki yapılanların gösterilmesi ve projenin tanıtılmasının 
daha mümkün olduğu katılımcı ifadeleri arasında yer almaktadır. Buna mukabil bazı 
katılımcılar video uygulamasının zaman alıcı olması ve yapılanların kimseye gösterilmek 
zorunda olmaması gibi gerekçelerle gerekli olmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların belirttikleri 
görüşlerinden bazıları doğrudan alıntı şeklinde aşağıda yer almaktadır.  

ProjeVideo_3: Projenin yapım aşamalarının belli bir süreç denetiminde ilerlemesi, 
gitmesi ve bu süreçlerin videolara alınması önemlidir. Çünkü yapılan işlerde veya 
projelerde süreç denetim olayı, planın izlenmesi ve sürecin kontrolünün yapılması 
önemlidir.  
ProjeVideo_1: Çekilen videolar o haftaki ve daha önceki haftalarda neler yaptığımızla 
ilgili öğretmenimizin görsel olarak izlemesi proje hakkında ona daha çok bilgi ve fikir 
vermektedir.  
ProjeVideo_4: Bence bu kesinlikle gerekli bir şey değil ortadaki emeği kime kanıtlamak 
zorundayız.  
 

(2) Proje Ekibi Teması  
Katılımcıların proje ekibi boyutundaki ifadeleri incelendiğinde, öncelikle büyükşehirde 

bulunmanın getirdiği sınırlılıklar dile getirilmiştir. Bu kapsamda farklı yerlerde ikamet etmekte 
olan proje üyelerinin video çekimi için bir araya gelebilmesi bazı katılımcılar tarafından sorun 
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olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bazı grup üyelerinin bir işyerinde çalışıyor olması nedeniyle 
işyerinden izin almakta sorunların yaşandığı da dile getirilmiştir. Buna rağmen katılımcıların 
çoğu, video çekim uygulaması ile proje üyelerinin katkılarının daha net bir şekilde 
görülebildiğini belirtmişlerdir. Bu sayede proje üyelerinin etkinliklerinin görülebildiği 
katılımcı ifadeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca video uygulaması ile yapılan işlerin 
gösterilmesinin iş hayatına da katkılarının olacağı ifade edilmiştir. Son olarak proje üyelerinin 
süreç içerisindeki bireysel ilerlemenin de takip edilmesinin olanaklı kılındığı dile getirilmiştir. 
Katılımcıların bu temada ifade ettikleri görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.  

ProjeVideo_7: Video çekimi güzel de malum aramızda çalışan arkadaşlarımız da var. 
Bu her hafta yerine mesela 2-3 haftada bir biraz daha uzun video olabilir. Çünkü 
çalışan arkadaşlarımız belirlenen zamanda izin vb. yüzünden gelemiyorlar.  
ProjeVideo_6: Projenin tanıtımı ve yapılan işin farkındalığı açısından aynı zamanda 
ekip üyelerinin etkinliği açısından yerinde ve güzel bir sistem.  
ProjeVideo_3: Her aşamada çekilmesi önemli çünkü kendilerinin yaptığının ispatıdır 
ve ileride iş hayatında önemlidir.  
ProjeVideo_8: Çekilen videolar sistemin tanıtılması ve başkalarına tanıtılması 
konusunda yardımcı olur. Bunun dışında kendi ilerlememizi göstereceği için motive 
edici bir etkisi de bulunmaktadır.  
 

(3) Kişisel Katkı Teması  
Katılımcı ifadeleri incelendiğinde video çekim ve yayınlama süreçlerinin kişisel olarak 

bazı katkıları ifade edilmiştir. Bu katkılar arasında katılımcıların daha çok motive olması ve 
özgüvenlerinin arttığı yer almaktadır. Bu kapsamda kendi ilerlemelerini görebilmeleri motive 
edici bir faktör olarak dile getirilmiştir. Ayrıca kendilerini daha rahat ifade etme ve olayların 
ince detaylarını anlatabilmek ile de özgüvenlerinin arttığı ifade edilmiştir. Benzer şekilde 
topluluk önünde sunum yapmak yerine video çekimi ile kendilerini daha iyi ifade ettikleri 
katılımcı ifadeleri arasında yer almaktadır. Buna karşın bazı katılımcılar video çekimi yapmak 
yerine sınıf ortamında sunum yapmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Video çekimlerinin 
katılımcılara kazandırdığı kişisel katkılar temasına yönelik bazı katılımcı görüşleri aşağıda yer 
almaktadır.  

ProjeVideo_7: Çekilen videolar teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, hem 
öğrencilere hem de ilgili hocalara zamandan tasarruf sağlaması açısından yararlı 
görüyorum. Video çekilerek biz öğrencilerin heyecanlarını kontrol etmesini 
sağlamaktadır.  
ProjeVideo_5: Video çekilme sistemi çok güzel oldu. Çünkü kendimizi rahat ifade etme 
ve olayların ince detaylarını anlatmak adına harika bir yöntem!  
ProjeVideo_4: Video çekimi bence mantıklı çünkü belki sınıf ortamında belki anlatmak 
istediğimiz şeyi net olarak anlatamayız ancak video da her şeyi anlatabiliyoruz.  
ProjeVideo_2: …video yerine gelip sınıfta sunum yapmak daha mantıklı geliyor.  

 
(4) Proje Teması 
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Katılımcıların ifadelerinin incelenmesi sonucunda, proje süreçlerindeki video 
uygulaması ile proje içeriğinin aktarılmasına imkan tanındığı dile getirilmiştir. Böylece proje 
ekibi tarafından projenin tanıtımının yapılabildiği ve proje takibinin gerçekleştiği belirtilmiştir. 
Hem değerlendirici hem de proje üyelerinin projedeki ilerlemeyi takip etmesi ve bu sayede 
yapılanların görülebilmesine imkan sağlandığı ifade edilmiştir. Bu durumun projenin daha 
dikkatli yapılması ve proje süreçlerinde daha özenli olunmasına katkı sağladığı dile 
getirilmiştir. Katılımcılar ayrıca proje ekibindeki kişilerin bireysel katkılarının da 
gösterilebilmesi imkanının ortaya çıktığına dikkat çekmişlerdir. Bu durumun aynı zamanda 
katılımcıların yaptıkları işleri ne kadar bildiklerini ve bunun başkalarına da gösterilmesine 
imkan tanıdığı belirtilmiştir. Proje teması çerçevesinde bazı katılımcı görüşleri doğrudan alıntı 
şeklinde aşağıda sunulmuştur.  

ProjeVideo_5: Video oluşturup internette paylaşmak iyi bir fikir. İnsanların bir iş 
yaparken bir şeyleri bildiğini, birilerine göstermesi veya hissettirebilmesi için bu tür 
paylaşımlar faydalı olabilir.  
ProjeVideo_3: Videoların çekilmesini mantıklı buluyorum çünkü bir projedeki amaç bir 
şeyler yapmak bir şeyler öğrenmektir gidip de projeyi başkalarına yaptırıp da ben 
yaptım demek hiç de güzel değil bundan dolayı videoların çekilmesi o projeyi onun 
yaptığının kanıtlamanın en iyi yolu ve grup çalıştıklarını görmenin en iyi yolu bu bence.  
ProjeVideo_8: …videolar yaptığımız işleri anlatmamızda büyük önem taşıyor fakat bir 
önceki cevapta belirttiğim gibi ekip ruhu olmayan insanlar olduğu için videoların tek 
çekilmesi de uygun olması gerektiğini savunuyorum.  
ProjeVideo_6: Yapılan projelerin videolarının çekilmesi zorunluluğu, projenin daha 
dikkatli ve özenli yapılmasını sağlayabilir. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yaptıkları proje süreçlerini 
izlemenin farklı yolları olabilmektedir. Bunlardan biri, değerlendiricinin tüm proje sürecini 
öğrenim görülen programa ait atölyede takip etmesidir. Bu durumda tüm projelere imkan 
tanınacak cihaz ve aletlerin atölyede yer alması gerekmektedir. Bu durum ise ya çok büyük 
maliyet gerektirecektir ya da eldeki sınırlı imkanlar kullanılarak yapılabilecek projelerin tercih 
edilmesi sağlanacaktır. Bu türden sorunlar öğretim elemanlarının alternatif ölçme ve 
değerlendirme tekniklerini kullanmaktan uzak durmalarına neden olmaktadır (Kurban ve 
Kanatlı, 2009). Projelerin değerlendirilmesinde diğer bir yol ise, öğrencilerin dışarıdan yardım 
alması ve bu sayede atölyelerde yer almayan cihaz ve aletlerle projelerini geliştirmesidir. Bu 
sayede hali hazırda firmalar tarafından kullanılan ve proje ihtiyacına uygun cihazlar 
kullanılabilir. Fakat bu durumda da, yapılan projelerin gerçekten öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilmiş olup olmaması soru işareti olarak değerlendiricinin karşısına çıkacaktır. Bu 
soru işaretini ortadan kaldırmak ve projedeki gerçek kazanımları belirlemek amacıyla 
öğrencilerden kanıtlar talep edilebilir. Bu kanıtlardan birisi de öğrencilerin bireysel katkılarının 
görülebileceği video çekimleridir. Bu sayede, tüm proje aşamaları, ilerleme durumu, 
öğrencilerin katkıları ve bireysel beceri düzeyleri daha açık bir şekilde görülebilir. Böylece hem 
proje yapılmasındaki amaçlara ulaşılabilir hem de değerlendirme süreçlerinin daha nitelikli 
olması sağlanabilir.  

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki beceri gelişimlerinin görülebilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen çalışmada önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda öncelikli 
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olarak öğrencilerin video çekiminin amacını kavramış olmaları, bu amacın yerine getirildiğinin 
farkına vardıkları şeklinde yorumlanabilir. Çünkü bu amaç doğrultusunda videolarını 
hazırlamış ve değerlendiriciye sunmuşlardır. Videolar psikomotor becerilerin öğretilmesinde 
ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olup öğrenciler tarafından olumlu yönde 
değerlendirilmektedir (Korhan ve diğ., 2016). Erim ve Yöndem (2009) de video kullanımının 
performansa olumlu etkisi olduğunu bulmuştur.  

Çekilen videolara halen sosyal medya hesabı üzerinden erişilebilmektedir. Bu durum 
öğrencilerin de bu süreçlerden memnun kaldıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun 
kanıtları olarak, katılımcı ifadelerinden de anlaşıldığı üzere motivasyonlarının artması ve 
bireysel katkılarının farklı kişiler tarafından da görülmesi isteği gösterilebilir. Birgin (2008) de 
öğrenme sürecinde kullanılacak alternatif değerlendirme araçlarının öğrencilerin hem 
öğrenmesini hem de öğrenme sürecinde sorumluluk almasını teşvik ettiği sonucunu bulmuştur. 
Çekilen videolara yönelik, bazı kişilerin projede eşit katkılarının olmaması ve öğrencilerin 
proje süreçlerini ilerletmek için bir araya gelememesi gibi olumsuzluklar da yaşanmıştır. Bu 
durum proje ilerleyiş süreçlerini çok etkilememiş olsa da, projede bazı sorunlara neden 
olmuştur.  

Video çekimleri üzerinden proje aşamalarının değerlendirilmesi, çoğu katılımcı 
tarafından uygun görülmüştür. Buna mukabil bir katılımcı projeyi zaten kendileri yaptığı için 
bu sürecin gereksiz olduğunu ifade etmiştir. Bunların yanı sıra elbette ki uygulayıcıların da bu 
tür alternatif değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum düzeylerini geliştirmiş 
olmaları gerekmektedir (Yurdabakan, 2011). Böylece değerlendirme ölçütlerinin tanımlanması 
ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili öğrencilere yapılacak rehberlik öğrencilerin bu 
tür alternatif değerlendirme yöntemlerini daha fazla benimsemesine yardımcı olabilir. Ayrıca 
öğrencilerin bu videoları paylaşması diğer öğrencilerin ilgilerini çekmektedir (Tüysüz ve 
Çümen, 2016).  

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve izlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen video uygulaması başarılı sonuçlar doğurmuştur. Çünkü hem 
değerlendiriciye alternatif bir değerlendirme imkanı ve hem de öğrenci performansının daha 
fazla görülmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin motivasyon düzeylerinin 
arttığı, projelerin takip edilmesinin daha olanaklı hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna 
karşın her öğrencinin eşit şekilde projeye katkı sunmaması ve büyükşehirde yaşamanın neticesi 
olarak proje üyelerinin bir araya gelmesinde sorun yaşanması gibi sınırlılıklar ortaya çıkmıştır.  

Çalışmanın önerileri aşağıda ifade edilmiştir.  

• Proje süreçlerinde öğrenci performansını olumlu yönde etkileyebilecek farklı 
uygulamalar da tercih edilebilir.  
• Video uygulaması ile projedeki bireysel katkıların daha da arttırılması amacıyla farklı 

çalışmalar yürütülebilir.  
• Bu tür alternatif değerlendirme araçları ile mesleki eğitim kademesindeki öğrencilerin 

meslek beceri düzeyleri ortaya çıkarılabilir.  
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ÖZET  

Satın alma süreci satın alma öncesi, satın alma ve satın alma sonrası dönemi kapsamaktadır. Satın alma 
sonrası da tüketici davranışlarını etkilediği için işletmeler tarafından ihmal edilmemesi gereken bir dönemdir. Bu 
dönemde tüketiciler aldıkları üründen ya memnun olmakta ya da memnuniyetsizlik yaşamaktadırlar. Yaşanan bu 
durumlar da tüketiciler tarafından çeşitli mecralarda dile getirilmektedir. Bu mecralardan birisi de internettir. 
Özellikle internet temelli şikayet siteleri zaman ve maliyet tasarrufu sağlamalarının yanında, diğer tüketicileri 
etkileme olasılığının yüksek olmasından dolayı da tüketiciler tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Bu 
siteler işletmelerin şikâyetlere cevap yazmalarına olanak tanıyan sitelerdir. İşletmelerin şikâyeti yazan 
tüketicilerle iletişime geçip şikâyetlerini çözmesi, tüketicilerin de memnun olup bu sitelerden şikayetlerini 
kaldırmaları işletmeler açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı da internet temelli bir şikayet sitesi 
olan şikayetimvar.com sitesine şikayette bulunan tüketicilerin şikayetlerinin çözümüyle ilgili işletmelerden 
duydukları memnuniyet ve teşekkür düzeyini tespit etmektir. Verilerin toplanmasında şikayetvar.com sitesinin 
marka karnesi bölümünden yararlanılmıştır. Bu bölümde 57 sektöre ait tüketici verilerinden oluşan tüketicilerin 
memnuniyet düzeyleri ve teşekkür oranları yer almaktadır. 57 sektör için memnuniyet düzeyinin düşük, teşekkür 
oranının ise memnuniyet düzeyinden de düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, memnuniyet düzeyinin son bir yıllık 
ortalamasının tüm zamanlardan daha düşük, teşekkür oranının ise son bir yıllık ortalamasının tüm zamanların 
ortalamasından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Hem memnuniyet düzeyi hem de teşekkür oranı bakımından 
en düşük ortalamanın ulaşım sektöründe, en yüksek ortalamanın ise güvenlik ve alarm sistemleri sektöründe 
olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Şikayet, Memnuniyet düzeyi, Teşekkür oranı 

INVESTIGATION OF THE SATISFACTION LEVEL OF CONSUMERS 
FROM RESOLUTION OF E-COMPLAINTS: SAMPLE OF 

SIKAYETIMVAR.COM  
 

ABSTRACT 

The purchasing process involves the pre-purchase, purchase and post-purchase period. It is a period that 
should not be neglected by enterprises since it affects consumer behavior after purchase. In this period, consumers 
are either satisfied or dissatisfied with the product they buy. One of these channels is the internet. nternet-based 
complaint sites are especially preferred by consumers because of their time and cost savings, as well as the 
possibility of affecting other consumers. These sites allow businesses to write a response to complaints. It is 
important for businesses to contact the consumers who write the complaints and solve their complaints, and to 
satisfy the consumers and to delete their complaints from these sites. The aim of this research is to determine the 
level of satisfaction and gratitude of consumers who complain to şikayetimvar.com, an internet-based complaint 
site, related to the resolution of their complaints. The data was collected from the brand report in 
şikayetimvar.com. In this section, satisfaction levels and thanks rates of consumers, which are composed of 57 
sectoral data, are presented. It was found that the satisfaction level for the sector was low and the rate of thanks 
was lower than the satisfaction level. In addition, the last one-year average of satisfaction level was found to be 



 
 

 415 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

lower than all times. On the other hand, the last one-year average of the thanks rate was higher than the average 
of all times. In terms of both satisfaction level and thanks rate, it was seen that the lowest average was in the 
transportation sector and the highest average was in the security and alarm systems sector. 

Keywords: Complaint, Satisfaction Level, Thanks Rate 

 

Giriş 
Günümüzde ekonomik hayatın temel taşlarından birisini de işletmeler oluşturmaktadır. 

İşletmeler ürettikleri mal ve hizmetler ile tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamakta ve bu sayede 
gelir elde ederek hayatta kalıp büyümektedir. İşletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri 
tüketicilere yaymak ve benimsetmek için zaman içinde farklı anlayışları benimsedikleri 
görülmüştür. Mucuk (2010:7), geçmişten günümüze pazarlamaya hâkim olan dört anlayıştan 
bahsetmiştir. Bunlar; talebin genellikle arzdan fazla olduğu ve işletmelerin üretime odaklandığı 
Üretim Anlayışı; üretimden ziyade satışa vurgu yapılan Satış Anlayışı; ne pahasına olursa olsun 
satma felsefesi yerine tüketiciyi tatmin ederek kar sağlamayı öne çıkaran Pazarlama Anlayışı 
ve tüketici ile birlikte toplum çıkarlarını da ön plana alan Toplumsal Pazarlama Anlayışı’dır.  

Tüketici odaklı pazarlama anlayışının yükselmesi ile birlikte tüketicileri merkeze alan 
ve tüketicileri memnun etmeye dayalı yönetim felsefesi işletmelerde hâkim olmuştur. En yalın 
tanımı ile tüketici, son kullanım amacı ile mal ve hizmetleri satın alan ve kullanan kişidir 
(Odabaşı, 2007:20). Tüketici memnuniyetinin sağlanması tüketici odaklı işletmelerin en 
öncelikli işlerinden birisidir. Parasuraman vd. (1985: 42), algılanan hizmetin beklenen 
hizmetten düşük olması durumunda memnuniyetsizliğin, algılanan hizmetin beklenen 
hizmetten yüksek olması durumundaysa memnuniyetin oluştuğunu vurgulamışlardır. 
Memnuniyetsizlik şikâyetin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tüketiciler, işletmelerin 
kendilerine sunduğu mal ve hizmetlerde beklentilerini karşılamayan bir durum olduğunda 
şikâyet yoluna gidebilmektedirler. 

Tüketicilerin memnuniyetsizliği halinde işletmeleri şikâyet için kullandıkları çeşitli 
araçlar vardır. Alabay (2012:145), şikâyet kanalları ve araçlarını; şikâyet kutuları, çalışanlara 
yüz yüze iletme, tüketici anketleri, tüketici bilgi/destek masaları, faks/mektup/e-posta 
gönderme, çağrı merkezleri, web sitesi iletişim formları, çevrimiçi anlık mesajlaşma 
uygulamaları, internet şikâyet siteleri şeklinde sıralamıştır. Araştırma kapsamında incelenecek 
şikayetvar.com web sitesi bahsi geçen internet şikâyet sitelerinden birisidir. 2001 yılında 
kurulan şirket Türkiye’nin ilk şikâyet platformudur ve halen faaliyetine devam etmektedir.  

İşletme şikâyette bulunan kişinin memnuniyetsizliği ortadan kaldırılabilirse tüketicinin 
işletme ile ilişkisi devam edebilir. İşletmelerin şikâyeti yazan tüketicilerle iletişime geçip 
şikâyetlerini çözmesi, tüketicilerin de memnun olup bu sitelerden şikâyetlerini kaldırmaları 
işletmeler açısından önem taşımaktadır. McCollough vd. (2000:121), şikâyette bulunan 
tüketicilerin şikâyetlerine çözüm bulunduğu takdirde tüketicilerin elde tutulduğunu ve 
işletmeyle alışverişlerini devam ettirdiklerini belirtmiştir. Bu araştırmanı amacı da 
şikayetvar.com sitesinin marka karnesi bölümünde yer alan tüm sektörlerin memnuniyet düzeyi 
ve teşekkür oranlarını sektör bazında inceleyerek sektörlerin memnuniyet düzeyi ve teşekkür 
oranlarını ortaya koymaktır. 

Araştırma beş bölümden meydana gelmektedir. Konu hakkında kısa bilgilerin verildiği 
giriş kısmından sonra, tüketici şikâyetleri ve geçmiş çalışmalara ilişkin alanyazın taraması 
gelmektedir. Üçüncü kısımda yöntem, dördüncü kısımda ise bulgulardan bahsedilmiştir. Son 
kısımda ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 
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Tüketici Şikâyetleri 

Küreselleşme ve beraberinde getirdiği rekabet ortamı işletmelerin tüketicilere olan bakış 
açısını değiştirmiştir. İşletmeler bir taraftan yeni tüketicilere ulaşmaya çalışırken bir taraftan da 
elindeki mevcut tüketicileri tutmaya çalışmaktadır. Çoğu başarılı işletme, savunma pazarlaması 
stratejilerinin yanı sıra saldırgan pazarlama stratejileri de kullanmaktadır. Saldırgan stratejilerin 
amacı yeni tüketiciler üretmekken, savunma stratejileri mevcut tüketicileri korumayı 
hedeflemektedir (Fornell vd., 1988:287). Amaç ister yeni tüketici kazanmak isterse de mevcut 
tüketiciyi elde tutmak olsun, her durumda tüketici memnuniyetini sağlamak gerekmektedir. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda işletmenin ürününün ve hatta ikame ürünlerinin 
olduğu günümüz pazarlarında tüketici memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Bunu 
sağlayabilmek için de tüketici beklentilerini iyi bilmek gerekmektedir. Dolayısı ile işletmelerin 
sürekli olarak pazarla iletişim halinde olup tüketicilerden geri bildirim alması icap etmektedir. 
Bu geri bildirim araçlarından birisi de şikâyetlerdir.  

Tüketici şikayeti, olumsuz tüketici geri bildirimi olarak tanımlanabilir (Bell vd., 
2004:116). Tüketici, işletmenin kendisine sunduğu mal ve hizmetlerde beklentilerini 
karşılamayan bir durum olduğunda şikâyet müessesesini kullanmaktadır. Tüketici, şikâyet yolu 
ile memnuniyetsizliğini işletmeye iletme ve geri bildirimde bulunma imkânı bulmaktadır. 
Tüketiciler ürünlere ilişkin olumlu ve olumsuz tecrübelerini diğer tüketicilerle 
paylaşmaktadırlar. Olumlu paylaşımlar işletmelere pazar payı ve gelir artışı olarak geri 
dönerken, olumsuz paylaşımlar ise pazar ve gelir kaybına yol açmaktadır. Goodman ve 
Newman (2003:55), bir sorun yaşayan ve bu sorunu sağlayıcıya aktarmayan tüketicilerin, sorun 
yaşamamış memnun tüketicilerden iki kat fazla kişiye bu sorunlarını yayacağını belirtmiştir. 
Bu durumda, işletmeler, ürünlerden memnun olmayan tüketicilerinin şikâyetlerini alma 
konusunda istekli olmak durumundadır. Aksi halde işletmeye yöneltilmeyen şikâyetler 
çözülemeyecek ve bu şikâyet daha fazla kişiye yayılarak işletmenin pazarını olumsuz 
etkileyecektir. 

Satın almış olduğu mal ve hizmetin beklentisini karşılamadığını düşünen tüketiciler 
memnuniyetsizliklerini birkaç şekilde gösterebilirler. Bunlar; işletme ile ilişiğini kesmek, 
çevresine sözlü olarak rahatsızlığını belirtmek, işletmeye şikâyette bulunmak, tüketicileri 
koruyan kurumsal birimlere başvurmak veya her şeye rağmen aynı işletmeyi tercih etmek 
şeklindedir (Akan ve Kaynak, 2008:3). Sikayetvar.com web portalı tüketiciyi koruma amaçlı 
kurulan bir platformdur. Tüketici şikâyetlerine çözüm arayıp ziyaretçilerine karar vermede 
yardımcı olarak, toplam yaşam kalitesini arttırmak ve tüketicilerle marka arasında köprü olmak 
amacı ile 2001 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Sitede 2019 yılı itibarı ile 3.8 milyon bireysel 
ve 1800 marka üyeliğinin mevcut olmasının yanı sıra site aylık 7.5 milyon farklı ziyaretçi ve 
38 milyon sayfa görüntülenme sayısı ile Türkiye’nin en büyük çevrimiçi şikâyet platformu 
haline gelmiştir (www.sikayetvar.com, 05.07.2019). Günümüzde artan teknoloji ve internet 
kullanımı ile birlikte tüketiciler çevrimiçi şikâyet platformlarını gerek şikâyette bulunmak 
gerekse işletmeler, markalar ve ürünlere ilişkin şikâyetleri araştırmak için sıklıkla 
kullanmaktadır. 

Alanyazında şikâyet yönetimi konusunda yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur. 
Örneğin Fornell (1988), çalışmasında tüketici şikâyet yönetimi için bir model önerisinde 
bulunmuştur. Akan ve Kaynak (2008), tüketicilerin şikâyet düşüncesini etkileyen faktörleri; 
Demiray (2010), sanal alışveriş mağazalarının şikâyet yönetiminin tüketici bağlılığına 
etkilerini; Gökdeniz vd. (2011) da şikâyet yönetim süreci sonrası memnuniyeti etkileyen 
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faktörleri incelemişlerdir. Araştırmanın da konusu olan e-şikâyet platformları üzerine de çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Cho vd. (2002), çevrimiçi tüketici şikâyetlerini analiz etmiş ve web 
şikâyet yönetimi için tüketicilerin memnun edilmesinde şikayetlere hızlı cevap verilmesinin ve 
mükemmel derecede çevrimiçi müşteri hizmetleri sunulmasının önemli olduğu gibi 
çıkarımlarda bulunmuştur. Özkaynar (2010), Türkiye’de sanal şikâyet uygulamalarının 
algılanmasına ilişkin olarak yaptığı çalışmada şikâyetlerin sadece ekonomik değil aynı 
zamanda sosyal ve psikolojik boyutları olduğunu ifade etmiştir. Maurer (2011), çalışmasında 
şikâyet yönetim aracı olarak çevrimiçi tüketici görüşlerini ele almıştır. Sarı ve Onat (2013) 
sikayetvar.com web sitesinde konaklama tüketicilerinin e-şikâyetlerini analiz ettiği 
çalışmasında, şikâyetlerin çoğunun, yiyecek ve içecek hizmetleri, odalar ve ortak kullanım 
alanları ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur. Aylan vd. (2016), internet şikâyet platformunda 
termal otellere yönelik şikâyetleri incelemiş, termal otellere yönelik yapılan şikâyetlerin sadece 
yüzde 32’sinin cevaplandığını tespit etmişlerdir. Cevher (2016), sikayetvar.com web sitesi 
üzerinden hizmet kalitesi açısından üniversitelere yönelik şikâyetleri araştırmış, şikâyetlerin 
sınavlar ve not sistemi, diploma ve sertifika, kayıt işlemleri ve dersler ana başlığında 
yoğunlaştığını belirtmiştir. Kabakçı (2017) kurumsal iletişim sürecindeki rolü açısından online 
şikâyetlerin önemini araştırdığı çalışmasında; kurumların çoğunlukla sosyal ağlar ya da şikayet 
sitelerinden paylaşılan şikayetlere hızlı geri bildirimde bulunmalarının, tüketicileri de sosyal ağ 
ve şikayet sitelerine yönlendirdiğini tespit etmiştir. Alanyazında e-şikâyet platformları 
üzerinden yapılan çalışmaların genellikle içerik analizi ile çeşitli sektörlerdeki şikâyetlerin 
incelendiği çalışmalardan oluştuğu görülmüştür. Bununla birlikte söz konusu şikâyetleri 
işletmelerin ele alışını ve yönetimini konu eden çalışmaya rastlanmamıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Tüketiciler bir üründen memnun kalmadıkları zaman ürünle ilgili şikayette bulunmakta, 

şikâyetlerini işletmelere iletmek için de çeşitli mecralar kullanmaktadırlar. Bu mecralardan 
birisi de internettir. İnternete yazılan şikâyetler sayesinde o şikâyetten çok daha fazla kişinin 
haberi olmaktadır. Bu nedenle de işletmeler için özellikle internet üzerinden yapılan 
şikâyetlerin çözülmesi oldukça önem taşımaktadır. Çünkü yapılan şikâyetler, bu şikâyetlere 
verilen cevaplar, şikâyetlerin çözülüp çözülmediği, tüketicilerin yayınladığı teşekkür mesajları 
ve şikâyetlerin sayfadan kaldırılması çok fazla tüketici tarafından görülmektedir.  

İnternette yer alan çeşitli şikâyet siteleri vardır. Bunlar arasında 91.508 kayıtlı markaya, 
son 24 saatte 5129, son bir yılda ise 26.185 şikâyet sayısına, 3030 teşekkür ve yüzde 62 
cevaplanma oranına ve yüzde 36 memnuniyet düzeyine sahip olması bakımından 
şikayetvar.com sitesi öne çıkmaktadır (www. şikayetvar.com.24.04.2019). Şikayetvar.com 
sitesi daha önce de bazı çalışmalar (Özkaynar,2010; Argan,2014; Aylan v.d.,2016; Karaağaç 
v.d.,2018) tarafından çeşitli sektörlerdeki şikayetlerin incelenmesi için kullanılmış bir sitedir. 
Ancak birçok sektördeki şikâyetlerin memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranlarını inceleyen bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle de bu araştırmanı amacı şikayetvar.com sitesinin 
marka karnesi bölümünde yer alan tüm sektörlerin memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranlarını 
sektör bazında inceleyerek sektörlerin memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranlarını ortaya 
koymaktır. 

Araştırmada birçok marka incelenip memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranları 
bakımından sektör ortalamaları ve bu ortalamaların son bir yıldaki ve tüm zamanlardaki 
değişimleri tespit edilerek hem bu anlamda sektör karşılaştırmasının yapılması sağlanmış hem 
de aynı sektörün tüm zamanlara oranla son bir yıldaki olumlu veya olumsuz anlamdaki değişimi 



 
 

 418 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

gözler önüne serilmiştir. Bulunan bu sonuçların da hem alınyazına hem sektördeki markalara 
hem de tüketicilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Evreni ve Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmanın evrenini şikayetvar.com sitesinin marka karnesi bölümünde yer alan 

markalar oluşturmaktadır. Yani araştırmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. İkincil 
veriler araştırmacı tarafından bizzat elde edilmeyen, daha önceden derlenmiş olan hazır 
verilerdir. Coşkun v.d. (2015:76), ister ham ister belli bir sınıflamaya tabi tutularak yayınlanmış 
olsun ikincil verilerin araştırmacılar için zengin içerikli bir çalışma yapmaya imkân 
sağlayacağını vurgulamaktadır.  

Marka karnesi bölümünde markalar iki açıdan analiz edilmiştir. Bunlar memnuniyet 
düzeyi ve teşekkür oranlarıdır. Memnuniyet düzeyi şikâyeti çözülen tüketicinin markadan 
duyduğu genel memnuniyet düzeyini göstermektedir. İlgili puanlama şikâyet süreçlerinin 
ardından tüketiciler tarafından doldurulan anketlerdeki puanlamalar neticesinde (anket 
dolduranlar arasında) hesaplanan bir orandır. Teşekkür oranları ise, şikâyeti çözülen 
tüketicilerin teşekkürlerinin markanın şikâyet sayısına oranını yansıtmaktadır. Şikayetvar.com 
sitesinde yer alan markalar bu iki açıdan değerlendirilmiş ve bir puana tabi tutulmuştur. 

Araştırmanın verileri 18-24.04.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu tarihler arasında 
memnuniyet düzeyi için 909, teşekkür oranı için ise 1014 markaya ait veri olduğu saptanmıştır. 
Bu markalar şikayetvar.com sitesi tarafından 57 farklı sektör altında toplanmıştır. Marka 
sayıları ulaşılabilir olduğu için örneklem seçme yoluna gidilmemiş, araştırma tüm evren 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada doküman incelemesi yöntemi ile veriler toplanmıştır. Doküman incelemesi 
araştırılması hedeflenen konular ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek,2013:217). Araştırma kapsamında incelenen veriler 
istatistiksel verilerdir. Balcı’nın (2018:222-223) da belirttiği gibi, bazen bu veriler tamamıyla 
belirli amaçlarla toplanan verilerin analizine dayandığı için, araştırmacının bu ham verileri 
istediği veri biçimine dönüştürmek için istatistiksel işlemler yapması gerekebilmektedir. 
Şikayetvar.com sitesinde de markalar sektörlerine göre ayrılmıştır. Siteden istenilen bir sektör 
seçildiğinde o sektörde yer alan markaların ve bu markalar için memnuniyet düzeyi ve teşekkür 
oranlarının hem son bir yıl hem de tüm zamanlar için verildiği tespit edilmiştir. Her bir 
sektördeki marka sayısı birbirinden farklıdır. Hatta aynı sektör seçilip memnuniyet düzeyi ve 
teşekkür oranlarına bakıldığında bazı sektörlerde memnuniyet düzeyinde yer alan marka sayısı 
ile teşekkür oranında yer alan marka sayısının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeni her bir marka için memnuniyet anketinin doldurulmamış olmasından ve teşekkürün 
edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Yani bir marka için memnuniyet anketi doldurulup hiç 
teşekkür edilmediyse bu durum o sektördeki memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranındaki marka 
sayının farklı çıkmasına neden olmaktadır.  

Sitede her bir sektördeki markalar tek tek verilmiştir, sektör ortalamaları yer 
almamaktadır. Araştırmada sektör ortalamalarına ulaşabilmek için her bir sektördeki marka 
memnuniyet ve teşekkür oranlarının ortalaması alınarak sektör oranları oluşturulmuştur. 
Bulunan oranlar da frekans tablosu halinde Tablo 1 ve Tablo 2'de sunulmuştur. 

 
Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 
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Sonuçların inandırıcı olabilmesi geçerlik ve güvenirlik ile sağlanmaktadır. Bir araştırma 
geçerlik ve güvenirlik şartlarını sağladığı ölçüde sonuçları inandırıcı olmaktadır. Geçerlik 
“araştırma sonuçlarının doğruluğunu konu edinmekte olup dış geçerlik elde edilen sonuçların 
benzer gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine, iç geçerlik ise araştırma sonuçlarına 
ulaşırken izlenen sürecin çalışılan gerçekliği ortaya çıkarmadaki yeterliğine ilişkindir” 
(Yıldırım ve Şimşek,2013:290). Araştırmada iç ve dış geçerliği sağlamak adına veri toplama 
sürecinin, verilerin analizinin ve yorumlanmasının tutarlı olmasına dikkat edilmiş olup 
araştırmanın tüm aşamaları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

Güvenirlik ise bir araştırmanın ölçmek isteğini tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme 
derecesi ile ilgili olduğundan güvenilir bir araştırmadan benzer şartlarda tekrar uygulandığında 
benzer sonuçları vermesi beklenmektedir (Coşkun v.d.;2015:124). Araştırmanın güvenirliğini 
ölçmek için aynı araştırmacı tarafından, kısa bir süre sonra, verilerin tekrar ortalaması alınarak 
sektör skorları oluşturulmuştur. Bulunan ilk ve ikinci sonuçlar birbirine oldukça benzer çıktığı 
için de araştırmanın güvenirlik koşulunu taşıdığı düşünülmektedir. 

Bulgular 
Araştırmanın bu kısmında tüketicilerin markalardan duyduğu memnuniyet düzeyi ve 

şikayetlerinin çözümü sonucu markalara yaptıkları teşekkür oranlarına ait veriler incelenmiştir. 

Tablo 1 
Markalardan Duyulan Memnuniyet Düzeyi 

Faaliyet Gösterilen Sektör Marka 
Sayısı 

 

 
İlk Üçteki 
Sıralama 

Memnuniyet Düzeyi 
 

Son Bir Yıl Tüm 
Zamanlar 

1. Akaryakıt 6 Değişmiş 42,9 40,4 
2. Akü 3 Değişmiş 62,7 61,6 
3. Ankastre 8 Değişmiş 59,6 54,4 
4. Ayakkabı 19 Değişmiş 24,3 23,4 
5. Bankacılık 19 Değişmiş 43,4 48 
6. Bebek Çocuk 20 Değişmiş 52,1 51,1 
7. Beyaz Eşya 13 Değişmiş 32,2 40,8 
8. Bilgisayar 18 Değişmiş 25 28,5 
9. Cep Telefonu 16 Değişmiş 17,6 19 
10. Departman Mağazacılık 17 Değişmiş 36,2 35,5 
11. Dijital Oyunlar 17 Değişmiş 37,4 41,9 
12. Dijital Platformlar 7 Değişmiş 26,7 32,7 
13. E- Ticaret 95 Değişmiş 43,7 44,9 
14. Eğlence 4 Değişmiş 23,9 21,1 
15. Elektronik 10 Değişmemiş 27,5 35,9 
16. Elementer Sigorta 25 Değişmiş 42,7 41,3 
17. Emlak 5 Değişmemiş 55,3 54,7 
18. Enerji 30 Değişmemiş 30,4 31,6 
19. Ev Dekorasyon 6 Değişmiş 27 33,9 
20. Ev Mutfak Gereçleri 11 Değişmiş 23,8 28,2 
21. Ev Tüketim Malzemeleri 6 Değişmiş 43,8 51,15 
22. Finans Sistemleri 31 Değişmiş 64,4 61,29 
23. Gıda 29 Değişmiş 53,8 54,1 
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24. Giyim 81 Değişmiş 25,82 26,1 
25. Güvenlik ve Alarm 

Sistemleri 
3 Değişmiş 80,6 68,6 

26. Hava Ulaşım 6 Değişmiş 12,8 15,4 
27. Hayat Emeklilik Sigorta 13 Değişmiş 53,7 49,8 
28. İçecek 14 Değişmiş 35,7 38,5 
29. İnşaat 6 Değişmiş 22,8 33 
30. İnternet Servis Sağlayıcıları 8 Değişmiş 25,2 28,4 
31. Isıtma Soğutma 14 Değişmiş 56,3 57 
32. Kamu (Belediyeler) 18 Değişmiş 17,7 18,1 
33. Kitabevleri 6 Değişmemiş 59,5 66 
34. Kozmetik Kişisel Bakım 24 Değişmiş 39,2 40,7 
35. Küçük Ev Aletleri 12 Değişmiş 35,9 40,2 
36. Lojistik 14 Değişmiş 40,1 37,8 
37. LPG 1 Değişmemiş 56,7 57,5 
38. Mobilya 32 Değişmiş 37,7 38,7 
39. Optik 2 Değişmemiş 24,4 27,8 
40. Oto Bayi Servis 12 Değişmiş 34,9 33,4 
41. Oto Kiralama  8 Değişmiş 45 47,2 
42. Oto Lastik 4 Değişmiş 31,8 27,3 
43. Otomotiv 19 Değişmemiş 26,5 26,7 
44. Özel Okullar ve Kurslar 9 Değişmiş 33,3 33,2 
45. Restaurant -Kafe 32 Değişmemiş 37,7 36,8 
46. Sağlık  17 Değişmiş 36 31,1 
47. Seyahat Acenteleri 11 Değişmiş 25,7 24,2 
48. Takı- Mücevher-Aksesuar 9 Değişmiş 35,3 34,9 
49. Teknik Servis 12 Değişmiş 21,6 20,9 
50. Teknoloji Market 9 Değişmiş 20,4 27,1 
51. Telekomünikasyon 6 Değişmiş 17,5 24,7 
52. Turizm 5 Değişmiş 17,7 24,7 
53. Tütün-Alkol 4 Değişmemiş 33,7 38,4 
54. Ulaşım 21 Değişmiş 15,8 14,5 
55. Web Siteleri  41 Değişmiş 45,6 43,5 
56. Yapı Market 8 Değişmiş 52,9 53,9 
57. Zincir Market 13 Değişmiş 26,7 27,8 
Toplam  909 - 36,46 37,70 

Tablo 1, tüketicilerin 57 sektörle ilgili memnuniyet düzeyini göstermektedir.  57 
sektörde toplam 909 marka için memnuniyet düzeyi verileri mevcuttur. 57 sektör için bu oran 
son bir yılda 36,46, tüm zamanlarda ise 37,70’dir. Son bir yıllık skorun tüm zamanlardan daha 
düşük olduğu görülmektedir. Akaryakıt, akü, ankastre, ayakkabı, bebek-çocuk, departman 
mağazacılık, eğlence, elementer sigorta, özel okullar ve kurslar, restaurant –kafe, sağlık, 
seyahat acenteleri, takı- mücevher-aksesuar, ulaşım, web siteleri sektörlerinin son bir yıldaki 
memnuniyet oranları tüm zamanlardaki memnuniyet oranlarından daha yüksek çıkmıştır. 57 
sektör içerisinde hem son bir yılda hem de tüm zamanlarda güvenlik ve alarm sistemleri sektörü 
en yüksek memnuniyet oranına sahip sektörken, hava ulaşım sektörü son bir yılda, ulaşım 
sektörü ise tüm zamanlarda en düşük orana sahip olan sektörlerdir. Hava ulaşım, ulaşım, 
telekomünikasyon, turizm, kamu ve cep telefonu sektörlerinde memnuniyet düzeylerinin daha 
düşük olduğu bulunmuştur. 57 sektör içerisinde sadece dokuz sektörde hem son bir yıl hem de 
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tüm zamanlarda ilk üç sırada yer alan marka sayısı değişmemiştir. Bu sektörler elektronik, 
emlak, enerji, kitabevi, LPG, optik, otomotiv, restoran-kafe, tütün-alkol sektörleridir. 57 sektör 
arasında en fazla markaya sahip olan sektörler sırasıyla e ticaret, giyim ve web siteleri sektörleri 
olmuştur. 
Tablo 2 
Markalara Yapılan Teşekkür Oranı 

Faaliyet Gösterilen Sektör Marka 
Sayısı 

 

 
İlk Üçteki 
Sıralama 

Teşekkür Oranı 
Son Bir Yıl Tüm 

Zamanlar 
1. Akaryakıt 6 Değişmiş 16,7 13,8 

2. Akü 4 Değişmiş 36,1 30,3 
3. Ankastre 8 Değişmiş 40,4 27,1 
4. Ayakkabı 19 Değişmiş 9,3 7,6 
5. Bankacılık 19 Değişmiş 15,5 14,9 
6. Bebek Çocuk 22 Değişmiş 24,5 21,8 
7. Beyaz Eşya 13 Değişmiş 14,9 19,6 
8. Bilgisayar 20 Değişmiş 10,8 11,1 
9. Cep Telefonu 16 Değişmiş 6 6,5 
10. Departman Mağazacılık 19 Değişmiş 14 12,5 
11. Dijital Oyunlar 24 Değişmiş 11,5 12,9 
12. Dijital Platformlar 7 Değişmiş 7,5 8,2 
13. E- Ticaret 100 Değişmiş 21,3 20,6 
14. Eğlence 9 Değişmiş 1,9 2,5 
15. Elektronik 11 Değişmemiş 8,1 13,7 
16. Elementer Sigorta 26 Değişmemiş 20,4 17,4 
17. Emlak 5 Değişmemiş 43,7 42 
18. Enerji 34 Değişmiş 10 8,6 
19. Ev Dekorasyon 7 Değişmiş 6,9 8,7 
20. Ev Mutfak Gereçleri 12 Değişmemiş 7,6 8,7 
21. Ev Tüketim Malzemeleri 6 Değişmiş 24,6 26,4 
22. Finans Sistemleri 36 Değişmiş 28,8 26,6 
23. Gıda 30 Değişmiş 24,5 22,7 
24. Giyim 81 Değişmiş 10,4 9,5 
25. Güvenlik ve Alarm 

Sistemleri 
3 Değişmiş 64,9 39 

26. Hava Ulaşım 6 Değişmiş 3 3,5 
27. Hayat Emeklilik Sigorta 13 Değişmiş 20,9 17,7 
28. İçecek 16 Değişmiş 11,2 10,3 
29. İnşaat 8 Değişmiş 6,8 12,1 
30. İnternet Servis Sağlayıcıları 8 Değişmiş 6,6 7,1 
31. Isıtma Soğutma 14 Değişmiş 37,7 29,6 
32. Kamu (Belediyeler) 36 Değişmiş 2,3 2,6 
33. Kitabevleri 8 Değişmiş 16,25 20,5 
34. Kozmetik Kişisel Bakım 25 Değişmemiş 14,8 14,1 
35. Küçük Ev Aletleri 12 Değişmiş 14,8 15,1 
36. Lojistik 15 Değişmiş 15,5 11,5 
37. LPG 1 Değişmemiş 23,3 23,9 
38. Mobilya 32 Değişmiş 18,6 19,8 
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39. Optik 6 Değişmiş 13,3 12,3 
40. Oto Bayi Servis 15 Değişmiş 13,1 12,2 
41. Oto Kiralama  9 Değişmiş 25,8 27,7 
42. Oto Lastik 4 Değişmiş 10,3 13,8 
43. Otomotiv 19 Değişmemiş 13,8 11,3 
44. Özel Okullar ve Kurslar 10 Değişmiş 11,3 12,5 
45. Restoran -Kafe 34 Değişmiş 12 11,4 
46. Sağlık  21 Değişmiş 10,7 9,5 
47. Seyahat Acentaları 12 Değişmiş 7,9 7,5 
48. Takı- Mücevher-Aksesuar 11 Değişmiş 20 15,8 
49. Teknik Servis 14 Değişmiş 9,5 7 
50. Teknoloji Market 9 Değişmiş 6,9 8,5 
51. Telekomünikasyon 6 Değişmiş 4,4 5,3 
52. Turizm 9 Değişmiş 1,8 5 
53. Tütün-Alkol 4 Değişmemiş 7,3 9,3 
54. Ulaşım 23 Değişmiş 2,6 2,4 
55. Web Siteleri  53 Değişmiş 17,79 16,16 
56. Yapı Market 10 Değişmiş 21,6 21,8 
57. Zincir Market 14 Değişmiş 7,9 8,1 
Toplam  1014 - 15,61 14,70 

Tablo 2, tüketicilerin 57 sektörle ilgili olarak toplam 1014 markaya ait teşekkür 
oranlarını göstermektedir 57 sektör için bu oran son bir yılda 15,61, tüm zamanlarda ise 
14,70’dir. Son bir yıllık skorun tüm zamanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Akaryakıt, akü, ankastre, ayakkabı, bankacılık, bebek-çocuk, departman mağazacılık, e-ticaret, 
elementer sigorta, emlak, enerji, finans, gıda, giyim, güvenlik, hayat emeklilik, içecek, ısıtma 
soğutma, kozmetik kişisel bakım,  lojistik, optik, oto bayi servis, otomotiv, restoran –kafe, 
sağlık, seyahat acenteleri, takı- mücevher-aksesuar, teknik servis ulaşım, web siteleri 
sektörlerindeki son bir yıldaki teşekkür oranları tüm zamanlardaki teşekkür oranlarından daha 
yüksek çıkmıştır. 57 sektör içerisinde hem son bir yılda hem de tüm zamanlarda güvenlik ve 
alarm sistemleri sektörü en yüksek teşekkür oranına sahip sektörken, kamu (belediyeler) 
sektörü son bir yılda, ulaşım sektörü ise tüm zamanlarda en düşük orana sahip olan sektörlerdir. 
57 sektör içerisinde sadece sekiz sektörde hem son bir yıl hem de tüm zamanlarda ilk üç sırada 
yer alan marka sayısı değişmemiştir. Bu sektörler elektronik, elementer sigorta, emlak, ev 
mutfak gereçleri, kozmetik kişisel bakım, LPG, otomotiv, tütün-alkol sektörleridir. 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde tüketiciler ne istediklerini daha iyi bilmekte, istemedikleri durumlara 
rahatlıkla tepki göstermektedirler. Özellikle internet ve sosyal medyanın yaygın olarak 
kullanımı tüketicilerin üründen duydukları memnuniyetin ve memnuniyetsizliğin çok hızlı bir 
şekilde diğer tüketiciler tarafından da duyulmasını sağlamıştır. Rekabetin artmasıyla da birlikte 
markalara düşen görev tüketiciyi memnun ederek sadık tüketici haline getirmek olmuştur. Bu 
anlamda şikâyet markalar tarafından korkulması gereken değil, aksine iyi yönetildiğinde 
markayı rakiplerinden öne çıkaran bir faktör olmuştur. Telafi paradoksunda da belirtildiği üzere 
tatmin olmamış tüketicinin tatminsizliği iyi bir şekilde giderildiğinde bu tüketici hiç 
tatminsizlik yaşamamış tüketiciye oranla marka için daha karlı bir tüketici haline gelmektedir. 
Bu nedenle markalar tarafından şikâyet yönetiminin çok iyi bir şekilde yürütülmesi 
gerekmektedir. Şikâyet yönetiminde önemli olan da şikâyetin çözülmesinden ziyade tüketicinin 
bu çözümden memnun olmasıdır (Barış,2015:98). 
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Araştırmanın amacı, şikayetvar.com sitesinin marka karnesi bölümünde yer alan tüm 
sektörlerin memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranlarını sektör bazında incelenerek sektörlerin 
memnuniyet düzeyi ve teşekkür oranlarının ortaya konmasıdır. Bu nedenle araştırmada 
memnuniyet düzeyi bakımından 909, teşekkür oranı bakımından da 1014 marka incelenmiştir. 
Her bir marka sektör bazında incelenmiş olup markaların memnuniyet düzeyi ve teşekkür 
oranlarında yer alan puanların ortalamaları alınarak hem tüm zamanlar hem de son bir yıl için 
sektör ortalamaları oluşturulmuştur. 

Araştırma sonuçlarına göre, tüm sektörlerin son bir yıldaki memnuniyet ortalamaları 
tüm zamanlardaki memnuniyet ortalamalarından düşük çıkmıştır. Akaryakıt, akü, ankastre, 
ayakkabı, bebek-çocuk, departman mağazacılık, eğlence, elementer sigorta, özel okullar ve 
kurslar, restoran–kafe, sağlık, seyahat acenteleri, takı-mücevher-aksesuar, ulaşım, web siteleri 
sektörleri ise son bir yıldaki memnuniyet oranları tüm zamanlardaki memnuniyet oranlarından 
daha yüksek çıkan sektörlerdir. 57 sektör içerisinde hem son bir yılda hem de tüm zamanlarda 
güvenlik ve alarm sistemleri sektörü en yüksek memnuniyet oranına sahip sektörken, hava 
ulaşım sektörü son bir yılda, ulaşım sektörü ise tüm zamanlarda en düşük orana sahip sektörler 
olmuştur. Ayrıca hava ulaşım, ulaşım, telekomünikasyon, turizm, kamu ve cep telefonu 
sektörlerinde memnuniyet düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. İlk bakışta güvenlik 
ve alarm sistemleri sektöründe sadece üç markanın bulunmasının bu sonucu etkilemiş 
olabileceği düşünülse de son bir yıldaki en düşük memnuniyet düzeyine sahip olan hava ulaşım 
sektöründe de altı markanın olduğu dikkat çekmektedir. Yani sonucu etkileyen sektörde kaç 
markanın bulunduğu değil, bu markaların şikâyetleri iyi bir şekilde çözerek tüketicileri 
memnun edebilme düzeyleridir. Tüketiciler geçmişe oranla daha çok bilinçlendikleri için bir 
ürün satın almadan önce onu internette araştırmakta, onunla ilgili şikâyetleri okumaktadırlar. 
İnternet herkese açık bir mecra olduğu için de internet vasıtasıyla yapılan şikâyetler ve bu 
şikâyetlerin markalar tarafından nasıl çözüme bağlandığı isteyen tüm tüketiciler tarafından 
görülebilmektedir. Bu nedenle, markaların şikâyetlere kayıtsız kalmayıp onları tüketicileri 
memnun ederek çözmeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle de memnuniyet düzeyleri düşük 
çıkan markaların bu konuya gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Markalar şikâyeti 
çözdükten sonra olayı kapatmamalıdır. Aksine şikâyeti takip etmeli, tüketici ile iletişim 
kurmalı, tüketicilerin memnuniyetlerini teyit etmelidir. Böylelikle tüketicilerin markaya karşı 
olan değerlendirmeleri olumlu olarak etkilenecek ve memnuniyet düzeyleri artacaktır. 

Sektörler teşekkür oranları bakımından incelendiklerinde, memnuniyet düzeyine göre 
teşekkür oranlarının oldukça düşük kaldığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin son bir yıllık teşekkür 
oranının tüm zamanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Akaryakıt, akü, ankastre, 
ayakkabı, bankacılık, bebek-çocuk, departman mağazacılık, e-ticaret, elementer sigorta, emlak, 
enerji, finans, gıda, giyim, güvenlik, hayat emeklilik, içecek, ısıtma soğutma, kozmetik kişisel 
bakım,  lojistik, optik, oto bayi servis, otomotiv, restoran–kafe, sağlık, seyahat acenteleri, takı- 
mücevher-aksesuar, teknik servis ulaşım, web siteleri sektörlerindeki son bir yıldaki teşekkür 
oranları tüm zamanlardaki teşekkür oranlarından daha yüksek çıkmıştır. Yani bu sektörlerde bu 
anlamda bir gelişme olduğu söylenebilmektedir.  57 sektör içerisinde hem son bir yılda hem de 
tüm zamanlarda güvenlik ve alarm sistemleri sektörü en yüksek teşekkür oranına sahip 
sektörken, kamu (belediyeler) sektörü son bir yılda, ulaşım sektörü ise tüm zamanlarda en 
düşük orana sahip olan sektörlerdir. Bu bağlamda da turizm, ulaşım, telekomünikasyon, kamu, 
inşaat, hava ulaşım ve eğlence sektörleri en düşük orana sahip sektörlerdir. Hem memnuniyet 
düzeyi hem de teşekkür oranları bakımından hava ulaşım, ulaşım, telekomünikasyon, turizm, 
kamu sektörlerinin oldukça düşük puanlar aldıkları görülmektedir. Bu nedenle özellikle bu 
sektörler şikâyet yönetimi konusunda kendilerini geliştirecek önlemler almalıdır. Markalar 
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şikâyeti çözerken tüketicilerin de markalardan çeşitli beklentileri bulunmaktadır. Bu süreçte 
bazı markalar tüketicinin şikâyet öncesi durumuna geri dönmesini yeterli bulurken, bazı 
markalar da beklenilmeyeni vererek onu mest ederler (Barış,2015:98). Mest etme stratejisinin 
temelinde tüketicinin beklentilerini karşılamak ancak onunla da yetinmeyip tüketiciye ek 
faydalar sunmak yatmaktadır. Tüketiciyi mest eden markalar tüketicide çok daha fazla 
memnuniyet sağlayacaktır. Tüketici beklediğinden fazlasını aldığı için de o markadan tekrar 
ürün alacak,  ağızdan ağıza pazarlama yapıp markaya yeni tüketiciler kazandıracak belki de 
markaya teşekkür edip şikâyetini şikâyet sitesinden kaldıracaktır. Şikâyetin kaldırılması 
tüketicinin memnun edildiği anlamına geldiği için diğer tüketiciler tarafından marka hakkında 
olumlu algıların oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden de markaların tüketiciyi kendilerine 
teşekkür edecek duruma nasıl getireceklerini çok iyi öğrenmeli ve şikâyet yönetimi sürecini 
buna göre planlamalıdır. 

Araştırmadan çıkan sonuçlar, tüketicilerin memnuniyet düzeyleri ve teşekkür 
oranlarının çok yüksek olmadığı, tüm zamanlara göre memnuniyet düzeyinde son bir yılın 
skorlarının düşük, teşekkür oranının skorlarının ise yüksek olduğu, aynı markaların her iki 
durumda en yüksek ve en düşük skorlara sahip olduğu, özellikle hava ulaşım, ulaşım, 
telekomünikasyon, turizm, kamu sektörlerinin kendilerini şikâyet yönetimi konusunda mutlaka 
geliştirmelerinin şart olduğu, bu iki düzeyin arttırılması için şikâyetin çözümünde tüketiciyi 
çok daha fazla memnun edecek yollara başvurulmasının gerektiği şeklinde özetlenebilir. 

Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak şikayetvar.com sitesinin sunmuş olduğu 
ikincil verilerden yararlanılarak çıkarımlara bulunulmuştur.  Bu nedenle daha sonraki 
araştırmalar birincil veriler elde ederek çalışmalarına yön verebilirler. İkinci olarak araştırma 
yapılığı andaki durumu yansıtmaktadır. Şikâyet konusu dinamik bir konu oluğu için sonuçlar 
sürekli değişebilmektedir. Üçüncü olarak araştırmada sadece durum tespiti yapılmıştır. Daha 
sonraki çalışmalar bu sonuçların nelerden kaynaklandığını, yüksek skorlara sahip markaların 
nasıl yüksek, düşüklerinse nasıl düşük aldıklarını farklı nitel ve nicel araştırma yöntemleri 
kullanarak ortaya çıkartabilirler. 
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ÖZET 

 
Özel okullar hizmet sunan ve sundukları bu hizmet karşılığında da kar elde eden kurumlardır. Verilen 

hizmetin tüketici beklentisini karşılaması özel okulların tercih edilebilirliğini etkilemektedir. Hizmet sunumu bir 
süreçten meydana geldiği için bu süreçte hata yapmak da olasılık dahilindedir. Ancak bu noktada hata yapmaktan 
ziyade yapılan hataların telafi edilmesi önem taşımaktadır. İşletmelerin hangi konularda hata yaptıklarının 
anlaşılmasında ise şikayetler dikkate alınmalıdır. Şikayetlerin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için de şikayet 
konularının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı velilerin özel 
okullarla ilgili sanal ortamdaki şikayetlerinin neler olduğunu ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın evrenini 
şikayetvar.com, şikayetim.com ve şikayet.com isimli sitelerde yer alan özel okullarla ilgili şikayetler 
oluşturmaktadır. Araştırma 365 şikayet üzerinden yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman 
incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Doküman incelemesi yöntemi ile toplanan veriler içerik analizi ve betimsel 
analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda en fazla şikayetin finans konusunda olduğu 
görülmüştür. Finansla ilgili şikayetleri sırasıyla insan kaynakları, eğitim öğretim, destek hizmetleri, diğer 
şikayetler ve fiziksel koşullarla ilgili şikayetler izlemektedir.  

  
Anahtar Kelimeler: Özel Okul, Veli, Hizmet Kalitesi, Şikayet.    
 

INVESTIGATION OF THE PARENTS’ COMPLAINTS IN VIRTUAL 
ENVIRONMENT ABOUT THE SERVICES OF PRIVATE SCHOOLS  

 
ABSTRACT 
 

Private schools are institutions that provide services and make a profit from this service. The fact that 
the service provided meets customer expectations affects the preferability of private schools.. Since the service 
consists of a process, it is possible to make mistakes in this process. However, at this point, it is important to 
compensate for the faults rather than making mistakes. Complaints should be taken into account in understanding 
which enterprises make mistakes. Complaints should be determined correctly in order to manage the complaints 
well. Therefore, the aim of this study is to reveal the complaints of parents about private schools in the virtual 
environment. The population of the research consists of complaints about the private schools in the sites named 
şikayetvar.com, şikayetim.com ve şikayet.com. Research is investigated on 365 complaints. In the research, 
document analysis method was preferred as data collection tool. The data collected by document analysis method 
were analyzed using content analysis and descriptive analysis methods. As a result of the research, it was seen 
that the most complaints were about finance. Complaints related to finance are followed by human resources, 
education, support services, other complaints and physical conditions respectively. 

 
Keywords: Private School, Parent, Service Quality, Complaint. 
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Giriş 
Küreselleşmenin etkisiyle ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi bazı 

değişimlere yol açmıştır. Tüketicilerin ihtiyacının karşılanması önceleri üretim sektörüne dayalı 
iken, değişimle birlikte hizmet sektörü ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda satın alma eylemi, mal 
ve hizmetlerin değişen oranlardaki bileşiminin oluşturduğu bir bütün haline gelmiştir (Aydın, 
2005:1106). Hizmet sektörü piyasa koşullarında, rekabet düzeyinde ve istihdamın sektörel 
dağılımında belirleyici rol oynayarak ülke ekonomilerinin dengelerini değiştirmiştir.  

Hizmet sektörünün farklı iş alanlarını kapsaması hizmet işletmelerin sayısı arttırmış ve 
hizmet kalitesi kavramını ön plana çıkarmıştır. İşletmelerin artan rekabet ortamında varlıklarını 
sürdürmeye çalışması ve tüketici beklentilerinin değişmesi işletmelerin kalite kavramını ele 
almasını gerekli kılmıştır. İşletmeler, tüketicilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önüne alarak 
kaliteli hizmet sunmak için çaba harcamaktadır. Rakiplerine oranla yüksek kalite ve değerde 
hizmet sunan işletmeler tüketici memnuniyetini sağlayacak, memnun olan tüketiciler de 
işletmelerin iş hacmini arttıracak ve böylelikle de işletmeler daha fazla yeni tüketici 
kazanacaktır. Hizmet kalitesi, işletmelerin sağladığı hizmetin tüketicilerin beklentilerini 
karşılamasıyla alakalıdır. Dolayısıyla beklentileri karşılanmayan tüketiciler 
memnuniyetsizliklerini şikayet etme davranışıyla ortaya koymaktadır. Tüketicinin satın aldığı 
hizmetten beklediği performans ile algıladığı performans arasındaki negatif farklılık tüketiciyi 
bir karar süreciyle karşı karşıya getirmektedir. Bu noktada işletmeler kendilerine ulaşan 
şikayetleri değerlendirerek hata ve eksikliklerini düzeltme fırsatı yakalamaktadır. Dolayısıyla 
tüketici şikâyetlerini doğru değerlendiren ve çözüm üreten işletmeler, şikâyeti memnuniyete 
dönüştürerek tüketicilerini kaybetmekten kurtulmaktadır. 

Hizmet sektörünün gelişmesiyle birlikte 1990’lı yıllardan itibaren eğitim hizmetleri de 
hızlı büyüme gösteren bir sektör haline gelmiştir (Karadağ, 2010: 23). Eğitim hizmetleri hem 
kamu hem de özel kesimlerde sağlanmaktadır. Ancak özel okulların yaygınlaşması ve özel okul 
talebinin yükselmesi eğitim hizmeti sunan işletmelerde de hizmet kalitesi ve şikâyet 
kavramlarını önemli hale getirmiştir. 2016-2017 eğitim ve öğretim dönemi okul öncesi, ilkokul 
ve ortaokul kurumlarını kapsayan örgün eğitim istatistiklerine göre, 1.217.755 öğrenci özel 
okullarda eğitim alırken, bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 1.351.712’e çıkmıştır 
(www.meb.gov.tr, 26.07.2019). Özel okullar kar amacı güderek eğitim faaliyetlerini yerine 
getirdikleri için sundukları hizmetin kalitesiyle rakiplerinin önüne geçebilir. Bu noktada da 
velilerin özel okulların sundukları hizmetlerden ne derece memnun olduklarının saptanıp 
sorunların acilen giderilmesi gerekmektedir. Veliler özel okullarla ilgili şikayetlerini doğrudan 
yönetime iletebildikleri gibi, sanal ortamları kullanarak da şikayetlerini dile 
getirebilmektedirler. Bu nedenle bu araştırmanın amacı velilerin özel okullarla ilgili sanal 
ortamda yaptıkları şikayetleri ortaya çıkartmaktır.  

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümü konu hakkında 
bilgilerin verildiği giriş bölümüdür. İkinci bölüm olan alanyazın taraması kısmında araştırmaya 
temel oluşturan hizmet sektörü ve hizmet kalitesi, eğitimde hizmet kalitesinin önemi, şikâyet 
kavramı ile eğitimde şikâyetle ilgili yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Üçüncü bölüm olan 
metodoloji bölümünde, araştırmanın amacı ve önemine, evrenine, veri toplama yöntemine, 
geçerlik ve güvenirlik bilgilerine, dördüncü bölümde bulgulara, son bölümde ise sonuç ve 
önerilere yer verilmiştir. 
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 Alanyazın Taraması 

            Hizmet Sektörü ve Hizmet Kalitesi 
 Günümüzde hizmet sektörü giderek önem kazanmıştır. Bunun neticesi olarak da bu 
sektöre ait çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. 1700’lü yıllardan günümüze kadar ilerleyerek gelen 
hizmet kavramı, klasik mal kavramından farklıdır (Sayım ve Aydın, 2011: 246). Klasik mal 
biçimlendirilebilme, ölçülebilme, paketlenebilme, depolanabilme, devredilebilme gibi 
niteliklere sahip iken hizmet kavramı ise soyut bir kavram olarak bir ölçü birimiyle 
değerlendirilemez, depolanamaz ve değişik zamanlarda tüketilmek üzere saklanamaz (Güripek, 
2018: 998). Dolayısıyla hizmet kavramının kendine ait özelliklerinin olması ve tüketici 
isteklerinin devamlı değişmesi bu kavramın tanımlanmasını güçleştirmiştir. Ancak kavramsal 
olarak bakıldığında hizmetler, doğrudan satışa sunulan ya da malların satışıyla birlikte sağlanan 
faaliyetler, yararlar ve doygunluklar biçiminde tanımlanmıştır (Aydın, 2013: 89). Hizmet, bir 
tarafın karşı tarafa önerdiği ve temelde soyut, herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan 
bir eylem veya fayda olarak belirtilmiştir (Sevim, Akdemir ve Vatansever, 2008: 10). Soyut 
olması bakımdan değerlendirildiğinde hizmet, insan ve makineler tarafından insan çabasıyla 
üretilen ve tüketicilere doğrudan fayda sağlayan ve fiziksel olmayan ürünlerdir (Gümüş ve 
Tütüncü, 2012: 3). Hizmetin tanımı doğrultusunda ortaya çıkan birtakım karakteristik 
özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler soyutluk, ayrılmazlık, dayanıksızlık ve değişkenlik 
olarak ifade edilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2011: 237). Hizmetin görülemez, tutulamaz, 
duyulamaz, formüle edilemez, paketlenemez, sergilenemez, taşınamaz ve basitçe zihinsel 
olarak kavranamaz oluşu soyutluk kavramı adı altında ele alınmaktadır. Hizmet, üretimi ve 
tüketimi aynı anda gerçekleşen bir eylem olduğu için de ayrılmazlık ilkesini taşımaktadır 
(Bayat, Baydaş ve Atlı, 2015: 67-68). Hizmetlerin stoklanamaması, yeniden satılamaması, fazla 
sayıda üretilmemesi yani üretim ve tüketimin eşzamanlılığı hizmeti mallardan ayıran 
dayanıksızlık özelliğini meydana getirmektedir. Hizmet üretim ve tüketim anında teknik 
donanımından daha fazla insan unsurunu barındırdığından değişkenlik niteliğini elde 
etmektedir. Çünkü hizmetin ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl yerine getirildiği 
değerlendirildiğinde hizmet kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir (Üner, 1994: 5).  
 Hizmetler gerek insanların gerekse makinelerin gayretiyle gerçekleştirilsin, sonuç 
itibariyle fiziksel bir varlığı olmayan ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetlerin 
tümüdür. Bu bakımdan bir ülke ekonomisinde sektör olarak önemli bir yer tutan hizmet, 
yirminci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, diğer iki 
ana sektör olan tarım ve sanayi sektörünü geride bırakmıştır (Özsağır ve Akın, 2012: 312). 
Tarım ve sanayi alt sektörlerinin tedarikçisi durumuna gelen hizmet sektörü, aynı zamanda 
ekonomik getirileri fazla olan sektörlerin meydana gelmesini sağlamıştır. Bütün işletme 
sektörlerinin yarısından çoğunu kapsayan ve ana sektör konumunda bulunan hizmet sektörü, 
bir ülkenin kalkınmışlık ölçütlerinden biri olarak görülmektedir. Özellikle günümüzde gelişmiş 
ekonomileri ve refah toplumları belirleyen temel unsur hizmet sektöründe istihdam edilen 
bireylerin oranı şeklinde kabul edilmektedir (Bayat, Baydaş ve Atlı, 2015: 62). Hizmet sektörü 
uluslararası ticaretin değerli bir bölümünü oluşturmaktadır. Birçok ülkede hizmetlerin gayri safi 
milli hasılaya, istihdama, uluslararası ticarete ve teknolojik gelişmeye katkısı giderek 
artmaktadır (Okumuş ve Asil, 2007: 10). Türkiye’ de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (2018: 
16) “2018 Yılının Yıllık Ekonomik Raporu”nda, GSYH içerisinde en önemli paya hizmetler 
sektörünün sahip olduğu ve yılın ilk yarısında yüzde 7,2 ile güçlü bir büyüme sergilediği 
belirtilmiştir. Yine Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2018 yılında yayımladığı 
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“Temel Ekonomik Göstergeler Raporu”nda 2017 yılının Eylül ayında hizmetler sektörü toplam 
istihdamın %52,6’sını oluştururken, sanayi sektörü %18,9’unu, tarım sektörü %20,7’sini ve 
inşaat sektörü %7,9’unu oluşturmaktadır. Hizmet işletmeleri; danışmanlık, sağlık, eğitim, 
eğlence gibi ferdi gereksinimlerin yanında endüstriyel gereksinimleri de karşılamak için finans, 
ulaşım ve iletişim hizmetleri de sağlamaktadır. Dolayısıyla hizmet sektörü, çeşitli iş dallarını 
kapsayan, büyük bir yelpazeyi içerisinde bulunduran geniş bir kavram olduğu için hizmetin 
kalitesi de ön plana çıkmaktadır (Kılıç ve Eleren, 2009: 93).  
 Hizmet kalitesi, hizmetler gibi soyut bir yapıda olduğu için hizmet kalitesinin de 
tanımlamasını yapmak zordur. Kalite kavramsal olarak değerlendirildiğinde bireylerin ve 
sistemlerin “hata yapması” ve “mükemmele ulaşma isteği” gerçeğinden meydana geldiği 
görülmektedir (Kılıç ve Eleren, 2009: 94). Kalite, üretilen mal veya hizmetlerin tüketicilerinin 
beklentilerine uygunluğu veya karşılama derecesi olarak tanımlanmıştır (Aygar ve Önsüz, 
2017: 26). Kalite, tüketici beklentilerine endeksli olarak kültürel bakımdan gelişime, beğeni ve 
gereksinimlere göre değişkenlik gösteren bir kavramdır. Hedef, tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve rakip üreticilerden daha iyi mal ve hizmet üreterek sunmaktır 
(Zengin ve Erdal, 2000: 46). Hizmet kavramı kalite boyutunda incelendiğinde, tüketicinin 
hizmeti elde ettikten sonra söz konusu hizmetten edindiklerinin kendisinde ortaya çıkarttığı haz 
duygusu olup o hizmetten ne kadar tatmin olup olmadığı şeklinde ifade edilmektedir (Çiçek ve 
Doğan, 2009: 203). Hizmet kalitesini; tüketicinin ihtiyaçları ve istekleri, bunların ışığında 
hizmette bulunması gereken özellikler, hizmetin bu özelliklere sahip olma düzeyi olarak 
açıklamak da mümkündür (Demireli ve Bayraktar, 2014: 921). Hizmet kalitesinin 
belirlenmesinde en önemli faktör tüketici beklentileridir. Dolayısıyla bir işletme hizmet 
kalitesinden bahsediyorsa tüketici isteklerini karşılayabilme veya geçebilme kabiliyetine sahip 
olmalıdır. Her tüketici satın aldığı hizmete karşı bir beklenti içerisine girmektedir. Tüketiciler 
elde ettikleri hizmetin kalitesini kendilerine göre yorumlayarak algıladıkları hizmeti ve 
bekledikleri hizmeti değerlendirmektedirler. Algılanan hizmet kalitesi beklenen hizmet 
kalitesinden daha iyiyse tüketici satın aldığı hizmet kalitesini olumlu, eğer tersi bir durum söz 
konusu ise olumsuz olarak değerlendirmektedir (Okumuş ve Duygun, 2008: 19). 
 Hizmet kalitesi beklentisi tüketiciden tüketiciye farklılık gösterdiği için ayrıntılı bir 
biçimde tüketici beklentilerini belirlemek maddi açıdan ve zaman açısından işletmeleri 
zorlayabilmektedir. Bu nedenle hizmet kalitesinin ölçümünde çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Benchmarking, Toplam Kalite Endeksi, SERVQUAL, SERVPERF,  Kritik 
Olaylar Yöntemi (CIT), Linjefly’nin Hizmet Barometresi, Grup Mülakat Yöntemi, İstatistiksel 
Yöntemler başlıca yöntemler arasındadır (Aydın, 2005: 1112). Hizmet kalitesinin ölçümünde 
kullanılan en yaygın ölçek Parasuraman, V.A. Zeithaml ve Leonard L.Berry (1985) tarafından 
geliştirilen SERVQUAL yöntemidir. SERVQUAL yöntemi, beklenen ve algılanan hizmet 
kalitesinin arasındaki farkın ölçülmesini sağlamaktadır (Yücekaya, Rençber ve Sönmez, 2015: 
88-89). Bu yöntem beklentileri ölçmek için 22 ifade ve algıları ölçmek için de 22 ifade olmak 
üzere toplam 44 ifadeden oluşmaktadır. Parasuraman ve diğerleri hizmet kalitesini farklı 
pazarlar için genelleştirilebilecek beş temel boyutu olduğunu öne sürmüştür. Bunlar; 
güvenilirlik, tepki verebilmek, güvence, empati ve fiziksel varlıklardır (Sevim, Akdemir ve 
Vatansever, 2008: 13). SERVQUAL yöntemi bu beş boyutun tüm hizmet işletmeleri için uygun 
olmayabileceği, beklentilerin hizmet kalitesini ölçmek için gereksiz olması ve hizmetin 
sonucuna değil sürecine odaklanması gibi sebeplerle eleştiri konusu olmuştur. SERVQUAL’e 
yapılan bu eleştirilerden dolayı SERVPERF yöntemi geliştirilmiştir. SERVPERF yöntemi, 
SERVQUAL ölçeği 22 ifadeyi kullanmakta ve sadece algılanan kaliteyi ölçmektedir (Tayyar 
ve Dilşeker, 2012: 186). Değişik yaklaşımlar ve yöntemler geliştirilmesine rağmen hizmet 
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kalitesinin ölçülmesi için henüz net olarak kabul edilmiş bir ölçüm yöntemi bulunmadığı ifade 
edilmektedir (Güripek, 2018: 998).  
 Günümüzde hizmet kalitesi, işletmelerin rekabet gücünde önemli bir rol oynamaktadır. 
Hizmet kalitesine gereken ilgiyi gösteren bir işletme kendini rakiplerinden daha farklı kılarak 
rekabette kalıcı bir üstünlük sağlamaktadır. Yüksek hizmet kalitesi yalnızca hizmet 
işletmelerinin değil, üretim yapan işletmelerin de uzun vadede elde edeceği karların ayrılmaz 
bir parçası durumuna gelmektedir. İşletmeler var olan hizmet kalite seviyesi hakkında doğru 
bilgilere erişebilirse, bir sonraki adımda yapılması gerekenleri bilerek ilerleyecektir. 
Dolayısıyla işletmeler örnek hizmet sunarak hem mevcut hem de potansiyel tüketicilerin satın 
alma isteklerini etkileyecek ve ilerideki satışın zeminini hazırlamış olacaktır. 
            Eğitimde Hizmet Kalitesi 
 Tarihin her döneminde üretmeye ve yaşamaya yönelik değerler ortaya koyan, toplum 
olarak kalkınmanın esasını oluşturan, ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen başlıca 
faktörlerden birisi eğitimdir. Eğitim doğrudan bireye yapılan bir yatırımdır. Eğitim, bireyle 
beraber bireylerden meydana gelen toplumun da yaşam düzeyini yükselttiği için gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler eğitime giderek daha fazla önem vermektedir. Rönesans’a kadar asillere 
mahsus bir uğraş olarak görülen eğitim anlayışı bilim ve sanat alanındaki gelişmelerle 
değişmiştir. Bu gelişmelerle eğitime yüklenen anlamlar farklılaşmış ve eğitim artık sıradan 
vatandaşlara da verilen bir hizmet biçimine dönüşmüştür (Güven, 2014: 2; Fidan ve Erden, 
1998: 16).  
 Bireylerin sağlık, yeme-içme ve barınma ihtiyaçları birinci derecede zorunlu hizmet 
alanları olarak görülmektedir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde eğitim hizmetleri sosyal 
hizmetler yani ikinci derecede zorunlu hizmetler grubuna dahil edilmektedir (Taşkın ve Büyük, 
2003: 3). Kamu ve özel kuruluşlar ile kar amacı gütmeyen kuruluşların gerekli tüm üretim 
faktörlerini bir araya getirerek, oluşan talebi karşılamak için yaptığı faaliyetler dizisi eğitim 
hizmetleri olarak tanımlanmaktadır (Ayrangöl ve Tekdere, 2014: 3). İnsana ve topluma her 
açıdan yarar sağlayan ve önemli bir zorunlu hizmet alanı olarak belirlenen eğitim hizmetleri, 
1990’lı yıllardan itibaren hizmet sektöründeki büyümeye paralel olarak en hızlı büyüme 
gösteren sektör haline gelmiştir (Karadağ, 2010: 23). Eğitim hem kamuda hem de özel kesimde 
sunulmasına rağmen, tüketiciler özellikle özel okullara olan talebi arttırmıştır (Duygun, 2007: 
20). Özel okulların eğitimdeki payı da yüzde 8´e yükselmiş olup Bakanlığın hedefleri arasında 
2023´e kadar özel sektörün eğitimdeki payının OECD ortalaması olan yüzde 15-17´e 
çıkarılması yer almaktadır (www.meb.gov.tr, 26.07.2019). Özel okullara karşı talebin bu 
şekilde artması devlet okullarında verilen eğitim hizmetlerinin yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Devlet okullarının kalitesinin, niteliklerinin, fiziksel olanaklarının yeterli 
görülmemesi, öğrenci ve velilerin isteklerini karşılayamaması, özel okullarla rekabet 
edememesi, çevre ve ailelerle ilişkilere gereğince önem vermemesi gibi sebepler özel okulları 
ön plana çıkarmaktadır (Güney, 2010: 14). Özel okullar; eğitim vizyonu oluşturması, eğitim 
standartlarını arttırması, yabancı dil eğitimine önem vermesi, eğitim teknolojileriyle yakından 
ilgilenmesi ve eğitim kadrolarını nitelik açısından yüksek düzeyde tutması gibi üstünlükleriyle 
dikkat çekmektedir (Çelikten, 2010: 17-18).  
 Kaliteli hizmet anlayışı, hizmetin ölçülebilmesi, eğitimin bir hizmet olması ve özel 
okulların artan talebe karşı rekabet ortamında bulunabilmesi için eğitimde hizmet kalitesine 
önem vermek gerekmektedir. Hizmet kalitesinde de tüketici beklentileri göz önünde 
bulundurulmalıdır. Hizmet sektöründe tanımlanan tüketici kavramı eğitim sektöründe farklılık 
göstermektedir. Öğrenci, veli ve akademik personel eğitim işletmelerinde tüketici sıfatını 
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taşımaktadır (Yokuş, Ayçiçek ve Yelken, 2016: 4). Eğitim kurumlarında kalite, tüketici 
beklentilerinin karşılanabilmesi için gerekli donanımların ve prosedürün oluşturulması ve bu 
oluşumların devamlı olarak iyileştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan yönetim, insan ve hizmet 
kalitesini kapsamaktadır. Tüketicilere daha yakın olmak eğitimde hizmet kalitesini 
geliştirmenin en önemli yoludur. Bu bakımdan eğitim kurumlarıyla ilişki içerisinde olan 
tüketicileri iyi değerlendirebilmek kurumların iyi ya da eksik taraflarını görebilme şansını 
sağlamaktadır (Eroğlu, 2000: 204). Tüketicinin hizmetten yararlanma aşamasında hizmetin 
verilmesini sağlayan araç ve gereçler ile hizmeti sunan tüm personeller kaliteyi etkileyen iki 
ana faktördür. Eğitim hizmetinde kullanılan ders araç ve gereçlerinin niteliği ve kalitesi yüksek 
olsa dahi, hizmeti sağlayan işletme yönetimi ile diğer personeller hizmeti vermekte yetersizlik 
yaşıyorlarsa tüketici bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Eğitim hizmetleri araştırmacısı 
Lazotte, eğitim kurumlarında önemli olması gereken etkenleri öğreten, öğrenen, konu ve ortam 
olmak üzere dört boyutta toplamıştır (Taşkın ve Büyük, 2003: 4). Özel okullar, bu dört öğeyi 
kendi kurumlarının sistemi içerisinde uyumlu bir şekilde çalıştırarak kalite seviyelerini ortaya 
koymalıdır.  

            Şikâyet Kavramı ve Önemi 
 Sözle veya yazıyla herhangi bir memnuniyetsizliğin bildirilmesi olarak tanımlanan 
“şikâyet” kelimesi tüketici ilişkileri alanyazınında tüketicilerin karşılanmamış isteklerinin 
olumsuz geribildirimi şeklinde ifade edilmektedir (Kılınç, 2011: 16). Tüketiciler tüketim öncesi 
ve sonrası tecrübelerine göre beklentilerinin karşılanmaması ve yaşadıkları olumsuzlukları 
şikâyet etme davranışıyla ortaya koymaktadır. Memnuniyetsizliklerin sonucu olarak gösterilen 
duygusal tepki olan şikâyet, mal ya da hizmetleri düzeltme amacıyla yapılan bir müdahale veya 
eylemler bütünüdür (Tosun, 2019: 19).   
 Tüketicilerde oluşan tatminsizlik mal veya hizmetin; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, 
insan, süreç ve fiziksel ortam gibi tüm pazarlama karması unsurlarında meydana gelmiş olabilir 
(Alabay, 2012: 142). Tüketicinin satın aldığı mal ya da hizmetten beklediği performans ile 
algılanan performans arasında doğan farklılık tüketiciyi bir karar süreciyle karşı karşıya 
getirmektedir. Yapılan çalışmalar memnun olmayan tüketicilerin büyük bir kısmının işletmeye 
şikâyet etme eylemini gerçekleştirmediğini, birçoğunun yalnızca işletmeyle alışverişini 
kestiğini göstermektedir (Gökdeniz, Bozacı ve Karakaya, 2011: 175). Ancak şikâyet iletileri 
işletmelerin iyileştirme çalışmalarında ve mal ya da hizmetlerin performansının arttırılmasında 
işletme için bir fırsat niteliği taşımaktadır. Geribildirim alamayan işletmeler sorunlarını 
çözemediği için tüketicilerini kaybetme riskiyle karşılaşacaktır. Şikâyetler işletmeler açısından 
gelecekteki tehlikelerin sinyalini veren önemli belirtilerdir. Her şikâyet, işletme ile tüketici 
arasında tehlikeye giren bağı düzeltmek için işletmeye bir şans vermektedir. İşletmelerin 
şikâyetleri önemsemesi, tüketicilerin şikâyetleriyle ilgilenme şekli kısaca şikâyet yönetimi 
işletmenin etkinliğinin belirleyicisi olacaktır (Alabay, 2012: 143). Tüketici şikâyetlerini doğru 
değerlendiren ve çözüm üreten işletmeler, şikâyeti memnuniyete dönüştürerek tüketicilerini 
kaybetmekten kurtulmuş olacaklardır.  

Tüketici şikâyetleri mal üreten işletmelerde genellikle ürün bazlı olurken, hizmet 
işletmelerinde tüketici şikâyetleri personel, tüketici ve türlü çevresel faktörlerden 
kaynaklanmaktadır (Görmüş, Aydın ve Aydın, 2013: 169). Hizmet işletmelerinde 
gerçekleştirilen araştırmalar, tüketiciler bir problem ile karşılaştıklarında %45’inin onlara 
hizmet sağlayan personellere, %1-5 gibi küçük bir tüketici kesiminin işletmenin merkez 
yönetimindeki yetkililere şikâyette bulunduğunu, tüketicilerin %50 sinin de soruna rağmen hiç 
şikâyet etmediğini göstermektedir (Eser, Pınar ve Girard, 2016: 31). Günümüzde çoğu tüketici 
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de şikayetini sanal ortamlarda dile getirmekte, böylelikle de şikayetin diğer tüketiciler 
tarafından da kolaylıkla duyulmasını sağlamaktadır. Şikâyette bulunan tüketici işletmeden 
henüz vazgeçmemiş tüketicidir ve işletmenin tüketiciyi halen kazanma fırsatı vardır. 
Dolayısıyla işletmeler şikâyet sürecini iyi bir şekilde ele alıp yönetebildiği zaman tüketiciyi 
tekrar kazanabileceklerdir.  

Eğitimde Veli Beklentisi ve Şikâyeti İle İlgili Yapılan Çalışmalar 
Eğitimde hizmet kalitesini inceleyen, velilerin beklentilerini ve algılarını ortaya koymak 

amacıyla gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar vardır. Örneğin, Karadağ (2010), ilköğretim 
okullarının hizmet kalitelerine ilişkin veli algılarını incelediği araştırmasında, velilerin fiziksel 
görünüm ve güvenilirlik faktörlerinde en düşük hizmet kalitesi algısına sahip olduğunu, mali 
yapı, sosyal imkan, teknolojik alt yapı, güvenlik ve temizlik hizmetleri, okul yönetimi ile veli 
iletişimi alanlarında da birçok yetersizliğin bulunduğunu belirtmiştir. Bakioğlu ve Bahçeci 
(2010), velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin hangi kriterleri içerdiğini değerlendirdikleri 
çalışmalarında, velilerin sınav başarısını, sosyal olanakları, okul binasını ve fiziki tasarımı, 
yabancı dil eğitimini ve okulun sosyal sorumluluk boyutunu dikkate aldıklarını ortaya 
çıkarmıştır. Ene ve Tatar (2010), velilerin bir özel ilköğretim okuluna yönelik beklentilerini 
belirleyen araştırmalarında, eğitim kadrosunun kaliteli olmasının, okulun fiziki olanaklarının, 
yabancı dil eğitiminin okulun tercih edilmesinde etkili olan ana faktörler olduğunu tespit 
etmiştir. Güney (2010), eğitim hizmetlerinin pazarlanması konusundaki çalışmasında, velilerin 
okulda verilen eğitim hizmetlerinin çeşitli olduğunu, eğitim ortamında az öğrenci olmasının 
sağlandığını, okulların öğretmen kadrosundan, fiziksel ortamından, temizlik hizmetlerinden 
memnun olduklarını belirlerken, velilerin özel okullardaki bilgisayar ve yabancı dil eğitimini,  
yemek, internet ve kütüphane hizmetlerini beğenmediklerini vurgulamıştır. Bozyiğit (2017), 
özel okulların eğitim hizmetlerine yönelik veli beklentisini ve algısını incelediği çalışmasında, 
velilerin sosyal aktivitelerin ücretli olmasından, yabancı dil konuşma saatlerinin yeterli 
olmamasından, kantin ve yemekhane hizmetlerinin, okul kıyafetlerinin pahalı olmasından ve 
kitapların set halinde satılmasından memnun olmadıklarını tespit etmiştir. Palut (2019), 
çalışmasında velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörlerin; okulun temizlik ve güvenlik 
hizmeti, okul yemeklerinin kalitesi, yabancı dil eğitimi, yönetim ve akademik kadro özellikleri, 
okul ücreti olarak belirlemiş olup velilerin özel okul değiştirme nedenleri olarak da okul 
personelleriyle yaşanan iletişim problemlerini, okulun akademik yetersizliğini, okul ve veli 
kültürünün birbiriyle uyumlu olmamasını ifade etmiştir. 

Yöntem 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Özel okullar hizmet sunan ve sundukları bu hizmet karşılığında da kar elde eden 

kurumlardır. Verilen hizmetin tüketici beklentisini karşılaması özel okulların tercih 
edilebilirliği açısından önem taşımaktadır. Çünkü tüketicinin tatmin olması tüketici sadakatine, 
tüketici sadakati de gelecekte elde edilebilecek gelirlerin garanti altına alınmasına, işlem 
maliyetlerinin, fiyat elastikiyetinin düşmesine ve tek bir hata için tüketicinin o işletmeyi 
bırakmamasına neden olmaktadır (Koç,2015:218). Hizmet sunumu bir süreçten meydana 
geldiği için bu süreçte hata yapma olasılık dahilindedir. Ancak bu noktada hata yapmaktan 
ziyade yapılan hataların telafi edilmesi önem taşımaktadır. İşletmelerin hangi konularda hata 
yaptıklarının anlaşılmasında ise şikayetler göz önünde bulundurulmalı ve ihmal edilmemelidir. 

Şikayetler işletmelerin korkması gereken bir konu değildir. Şikayetler sayesinde 
işletmeler eksikliklerini ve yanlışlarını daha rahat görebilmekte, böylelikle de bu yanlışları 
düzeltme fırsatı bulabilmektedir. Bu nedenle de işletmelerin şikayetler sonrası süreci iyi 
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yönetebilmesi yani şikayet yönetimi oldukça önemlidir. Tüketicilerde tatminsizlik ve 
mutsuzluk yaratan durumları ve bunların nedenlerini bulmak amacıyla bilginin toplanıp 
işlenmesine şikayet yönetimi denilmektedir (Barış, 2015:36). Şikayetlerin iyi bir şekilde 
yönetilebilmesi için de şikayet konularının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle bu araştırmanın amacı velilerin özel okullarla ilgili sanal ortamda yaptıkları şikayetleri 
ortaya çıkartmaktır. Alanyazında özel okullarla ilgili veli beklenti ve şikayetlerini araştıran bazı 
çalışmalar (Güney,2010; Karadağ,2010; Bozyiğit,2017; Palut,2019) olmasına rağmen, bu 
çalışmaların genellikle bir veya birkaç bölgeyi kapsaması bu araştırmanın sanal ortamda 
yapılan şikayetleri incelemesini gerekli kılmıştır.  

Araştırmanın verilerini velilerin internette yer alan şikayetleri oluşturduğu için 
araştırma coğrafi anlamda geniş bir evrene sahiptir.  Aynı zamanda özel okul şikayetleri 
konusunda özet bir tablo sunmaktadır. Bu bakımlardan araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar 
bakımından hem alan yazına hem de özel okul niteliğindeki kurumlara katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Araştırmanın Evreni 
Araştırmanın evrenini şikayetvar.com, şikayetim.com ve şikayet.com isimli sitelerde 

yer alan özel okullarla ilgili şikayetler oluşturmaktadır. Şikayetvar.com sitesinde 15 Şubat 2013 
ve 01 Nisan 2019 tarihleri arasında 499 adet özel okullarla ilgili şikayet bulunmaktadır 
(www.şikayetvar.com. 28.03.2019). Bu şikayetlerin 111’i özel okullarla ilgili olmadığı, 39’u 
da şikayet eden kişi tarafından kaldırıldığı için 349 şikayet analize dahil edilebilmiştir. 
Şikayetim.com adlı sitede 12 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayan toplam 
17, şikayet.com sitesinde ise 29 Mayıs 2016 ve 21 Aralık 2018 tarihleri arasında 7 şikayet tespit 
edilmiştir (www.şikayetim.com.;www.şikayet.com. 28.03.2019). Şikayetim.com sitesinde 
şikayetlerin 3’ü konuyla alakasız, 2’si de diğer sitelerdeki kullanıcılar tarafından yazılan 
şikayetler olduğu için, şikayet.com sitesinde ise 3’ü konu dışı olduğundan dolayı toplamda 8 
şikayet çıkartılmıştır. Sonuç olarak araştırmanın ulaşılabilir evrenini 365 şikayet 
oluşturmaktadır. Bu sayı da ulaşılabilir bir sayı olduğu için örneklem seçme yoluna gidilmemiş, 
araştırma evren üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Veri Toplama Aracı ve Analiz Yöntemi 
Araştırmada ikincil veriler kullanılmıştır. Bu nedenle de veri toplama aracı olarak 

doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen 
olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım 
ve Şimşek,2013:217). Doküman analizi kapsamında kitaplar, tezler, kurum içi ve dışı 
yazışmalar, ödevler, planlar gibi belgeler incelenebilmektedir. Bu belgelere internet vasıtasıyla 
da ulaşılabilmektedir. Elektronik kaynaklardan hem geçmiş hem de gerçek zamanlı veriye 
ulaşılabiliyor olması, geniş bir coğrafi bölgeden örnekleme yapabilme imkanının sunulması, 
katılımcıların kimliği ifşa olmadığı için özellikle hassas ve özel konularda daha rahat bilgi 
sağlanması doküman analizinde internetten yararlanmanın önemli faydaları arasında yer 
almaktadır (Baş ve Akturan,2017:121). Bu araştırmada da velilerin özel okullar hakkında 
internetteki şikayet sitelerine yaptıkları yazılı şikayetler incelenmiştir. Araştırmanın verileri 28 
Mart-03 Nisan 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Daha sonra güvenirliği test edebilmek adına 
17-25 Nisan 2019 tarihleri arasında aynı araştırmacı tarafından veriler tekrar toplanmıştır. 
Veriler ikinci defa toplanırken yeni gelen şikayetler de araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 
Buna rağmen iki dönem sonunda elde edilen veriler birbirine oldukça yakın çıkmıştır. 

Doküman incelemesi yöntemi ile toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz 
yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik 
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analizi, “belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, 
gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile 
özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir” (Sert, Kurtoğlu,Akıncı ve 
Seferoğlu,2012:353). Betimsel analiz ise elde edilen bulgu ve yorumların daha önceden 
belirlenen temalara göre düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulduğu, 
görüşleri çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilen bir yöntemdir 
(Yıldırım ve Şimşek,2013:256). Araştırmada oluşturulan başlıklar eğitim ve öğretim, insan 
kaynakları, finans, destek hizmetler, fiziksel koşullar ve diğer şikayetler başlıkları altında 
toplanmıştır. Bu başlıklar oluşturulurken Cevher’in (2015) çalışmasından yararlanılmıştır. 

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 
İçerik analizinde kodlama işlemi güvenirlik açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle 

Çilingir (2017:152) kodlayıcıların bu konuda eğitim almış, deneyimli kodlayıcılar olmasının 
gerektiğini belirtmektedir. İçerik analizinin güvenilir olabilmesi için, nesnel olması gerektiği, 
farklı gözlemcilerin aynı materyal üzerinde aynı olguları gözlemleyebilmeleri için daha 
önceden kategorilerin belirlenmesinin ve açıkça tanımlanmasının önemli olduğu da 
vurgulanmaktadır (Öğülmüş, 1991:227) . Araştırmacı daha önceden birçok kez çalışmalarında 
içerik analizini kullanmış olduğundan, oluşturulan kategorilerin nasıl oluşturulduğu, hangi 
çalışmalardan yararlanıldığı açıkça anlatıldığından ve iki hafta arayla araştırma verileri tekrar 
analiz edilip birbirine çok yakın sonuçlar bulduğundan araştırmanın güvenirlik koşullarını 
taşıdığı düşünülmektedir.  

Geçerlik ölçülmek istenen olgunun doğru ölçülmesi ile ilgilidir. Nitel araştırmalarda bu 
durum araştırılan konunun olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız aktarılması, toplanan 
verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının ulaştığı sonuçlara nasıl ulaştığını 
açıklaması şeklindedir (Yıldırım ve Şimşek,2013:291). Araştırmanın geçerliğini arttırmak için 
araştırma süreci detaylı bir şekilde açıklanmış, şikayetlerden alıntı yapılarak tablo altlarında 
sunulmuştur. 

Bulgular 
Araştırma kapsamında 365 şikayet incelenmesine rağmen, şikayet edilen konuların 

toplamı 397’dir. Bu farklılık bazı şikayetlerin birden fazla konu hakkında olmasından 
kaynaklanmaktadır. Şikayetler altı kategori altında aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

 

 
 

 
 

 
 

Tablo 1.  
Eğitim Öğretim İle İlgili Şikayetler 
Şikayet Konusu Sıklık Yüzde 
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Kitap Ücretlerinin Aşırı Pahalı Olması 
Bursluluk Sınavı İle İlgili Sorunlar 
Kitap Kolisinin Gecikmesi 
Uygun Olmayan Müfredat 
Notların Şişirilmesi 
Yabancı Dil Memnuniyetsizliği 
Hafta Sonu Kursunun Ücretli Olması 
Sınıf Oluşturmadaki Sorunlar 
Öğrencinin Haksız Yere Okuldan Atılması 
Boş Geçen Dersler 
Burs İptali 
Toplam 

44 
10 
7 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
84 

52,4 
11,9 
8,3 
7,1 
4,8 
3,6 
3,6 
3,6 
2,4 
1,2 
1,2 
100 

 

Tablo 1, velilerin eğitim öğretimle ilgili şikayetlerini göstermektedir. Tablo 1’e göre, 
eğitim ve öğretimle ilgili toplam 84 şikayetin yüzde 52,4’ünü kitap ücretlerinin aşırı pahalı 
olması oluşturmaktadır. Yüzde 11,9’luk şikayet ise bursluluk sınavı hakkındadır. Veliler 
bursluluk sınav sonuçlarının geç açıklanmasından, sonuçların adaletsiz olduğundan ve 
bursluluk sınavı yapılırken kalabalık, karmaşa, düzensizlik gibi sağlanan koşulların uygun 
olmamasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişlerdir. Eğitim öğretim konusunda 
yüzde 8,3 kitap kolisinin gecikmesi, yüzde 7,1 uygun olmayan müfredat ve yüzde 4,8 notların 
şişirilmesi şikayetleri de yer almaktadır. Şikayetlerden bazıları aşağıdaki gibidir: 
“Öğrencim 16 Şubat 2019 da …… kolejinin …….şubesinde yapılan bursluluk sınavına girdi. 
Okula telefon açıp bursluluk sonuçlarının belli olup olmadığımı sorduğumda bana, sonuçların 
belli olduğunu, sonucu kuruma gelip öğrenebileceğimi söylediler. Kolej'e gittiğimde sonuçların 
açıklanmadığını söylediler. Ardından okulun internet sitesinde bursluluk sınav sonuçlarının 
belli olduğu açıklandı. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ile sınav sonucunu sorgulattığımda 
"sınava girmiş olduğunuz şubemize başvurunuz. " diye bir ibare çıktı.” 
“….. koleji (lise) ……. Şubesinden bir kabahati olmamasına rağmen müdüre hanım öğrencimizi 
okuldan attı. Öğrencimizin tek suçu başarılı olmaması!” 
“Sözde çocuğumuzu özel okulda daha iyi bir eğitim alması için ……… koleji'ne gönderdik. Bu 
ne kardeşim dışarıdan 900 TL'ye alabileceğimiz kitapları 2400 TL'ye satmak ne demek? Yok 
neymiş,6 tane kurumsal deneme sınavı yapılacakmış da o da dahilmiş bu fiyata. 1500 TL'ye 
deneme sınavı mı olurmuş?” 

 
 

 
 

 
 

 
Tablo 2.  
İnsan Kaynakları İle İlgili Şikayetler 
Şikayet Konusu       Sıklık   Yüzde 



 
 

 437 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 
İdarenin İlgisiz ve Nezaketsiz Tavırları 
İdarenin Verdiği Sözleri Tutmaması 
Öğretmenin Fiziki veya Psikolojik Olarak Mobbing Yapması 
Personelin Geri Dönüş Yapmaması-Oyalaması 
Öğretmenin İlgisizliği 
Öğretmenin Bilgi Eksikliği-Tecrübesizliği 
Yıl Ortasında Öğretmenlerin Sözleşmesinin Feshedilmesi 
Telefondaki Personelin Kötü Tutumu 
Rehberlik Hizmetlerinin Kötü Olması 
Toplam 

 
31 
17 
13 
12 
8 
7 
6 
4 
4 
102 
 

30,4 
16,7 
12,7 
11,8 
7,8 
6,9 
5,9 
3,9 
3,9 
100 

   

Tablo 2’ye göre, insan kaynakları ile ilgili toplam 102 şikayet bulunmaktadır. Bu 
şikayetlerin yüzde 30,4’ünü  idarenin ilgisiz ve nezaketsiz tavırları, yüzde 16,7’sini idarenin 
verdiği sözleri tutmaması, yüzde 12,7’sini öğretmenlerin fiziki veya psikolojik olarak mobbing 
yapması, yüzde 11,8’ini personelin geri dönüş yapmaması ve oyalaması ve yüzde 7,8’ini 
öğretmenin ilgisizliği oluşturmaktadır. Şikayetlerden bazıları şu şekildedir. 
 
“Hiçbir tecrübesi olmayan Almanca öğretmeni seçmişler. Sınavdan önce soruları çalıştırıyor 
bu öğretmen, sırf başarılı göstermek için.” 
“…… koleji  2. sınıftan 3. sınıfa geçen öğrencinin velisiyim, 2018 - 2019 Eğitim - öğretim yılı 
için kayıt yenilemek istedik, sınıf öğretmenimize önümüzdeki eğitim öğretim yılında devam edip 
etmeyeceğini sorduğumuzda, sözleşmesini yenilediğini belirtti, bizde çocuğumuzun kaydını 
yeniledik. Kısa bir süre sonra öğretmenimizin sözleşmesinin fesih edildiğini öğrendik, 
sorduğumuzda veli şikayetinden dolayı sözleşmesinin fesih edildiğini söylediler. Tüm veliler biz 
şikayetçi değiliz tepkisini gösterince, akademik yetersizliğinden dolayı sözleşmesini fesih ettik 
cevabını aldık.” 
“Okulun ilk günlerin de İngilizce öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldık, bu özel okulda 
yaşanabilecek bir olay mı? İngilizce öğretmeni I** sinirlerine hakim olamayıp defter kalem 
kağıt yerlere fırlatıyor derste, bir öğrencinin derste kafası nasıl yarılabilir hadi oldu bu çocuğu 
karşısında kanlar akarken nasıl tek başına tuvalete gönderebilirsiniz?” 
Tablo 3.  
Finans İle İlgili Şikayetler 
Şikayet Konusu Sıklık Yüzde 

Ücret İadesinde Yaşanan Problemler 
Okulun Teşvik Ödemesini Yapmaması 
Ücret ve Ödeme İle İlgili Sıkıntılar 
Toplam  

69 
63 
14 
146 

47,3 
43,2 
9,6 
100 

 

Tablo 3’te finans ile ilgili şikayetler sunulmuştur. 146 şikayetin yüzde 47,3’ünü ücret 
iadesinde yaşanan problemler, yüzde 43,2’sini okulun teşvik ödemesini yapmaması ve yüzde 
9,6’sını da ücret ve ödeme ile ilgili sıkıntılar oluşturmaktadır. Yapılan incelemeler sonucu 
teşvik ödemesi ile ilgili olan şikayetin büyük çoğunluğunda tek bir okulun isminin geçtiği ve o 
okulun en çok bu konuda şikayet aldığı tespit edilmiştir. Bu tablodaki ücret ve ödeme ile ilgili 
sıkıntılar ise, okulun ücretinin aynı ildeki diğer şubelerden farklı olmasını, ücretin kişilere göre 
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değişmesini, peşin ve taksitli ödemelerde karşılaşılan sorunları kapsamaktadır. Şikayetlerden 
bazıları aşağıda sunulmuştur. 
“2018-2019 yılı ödemesini hala alamadık. Okul ödemeyi devletten alamadıklarını, geçen sene 
de gecikmeli aldıklarını söylüyor ama ……… Koleji dışında hiç şikayet yok. Eğer devlet ödeme 
yapmasa diğer özel okullar için de şikayet olurdu. “ 
“Kızımın kaydını 24 Ocak 2019 tarihinde yarıyıl tatilindeyken çeşitli nedenlerle başka bir özel 
okula yaptırdım. ……… Koleji yetkililerince, acımasız bir şekilde sadece öğrenim görülen 
süreye ait ücreti değil de, özel Okullar Yönetmeliği kapsamında ödediğim bedelin %10 
oranındaki ceza bedeli ile ilk döneme ait %50 oranı olmak üzere toplam %60 kesinti yapılacağı 
ve kalan %40'ın tarafıma en kısa zamanda iade edileceği söylendi. Ancak aradan 2 aydan fazla 
bir süre geçmiş olmasına rağmen tarafıma ücret iadesi yapılmamıştır.” 
“ %45 burs kazandınız dendi, koşarak okula gittik, sonuç facia... Geçen yıldan %30 zamlı yeni 
fiyat.” 
Tablo 4.  
Destek Hizmetler İle İlgili Şikayetler 
Şikayet Konusu Sıklık Yüzde 

Servis Ücreti 
Servis Saati ve Rotası 
Kötü, Pahalı ve Zorunlu Yemek 
Kantinin Pahalı Olması 
Toplam 

19 
11 
7 
1 
38 

50 
28,9 
18,4 
2,6 
100 

 

Tablo 4’e göre şikayetlerin yüzde 50’si servis ücreti, yüzde 28,9’u servis saati ve rotası, 
yüzde 18,4’ü yemeğin pahalı, kötü ve zorunlu olması ve yüzde 2,6’sı kantinin pahalı olması 
hakkındadır. Şikayetlerden bazıları şöyledir: 
“ ………. velisiyim. Yaklaşık 1 aydır çocuk evden çok geç alınıyor. Şöyle ki dersin başladığı 
saatte daha evde oluyor.” 
“…….. Okulu …….. Turizm diye bir servis firmasıyla anlaşmış ama firma bu okulun kalitesine 
hiç yakışmıyor. Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ukome’nin kararlarına ve fiyat 
tarifelerine uymuyorlar. Bir de ……. Turizm’de A**** Bey adında bir yetkili var biz Ukome'ye 
bağlı değiliz istediğimiz fiyatı uygularız diyor.” 
“Kahvaltıda çocuklara hazır meyve suyu veriyorlar. Öğlen yemeğinde genelde etsiz yemekler. 
İkindi yemeğinde karbonhidrat ağırlıklı beslenme var. Ayrıca çocuk doymadığında ikinci kez 
vermiyorlar.” 
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Tablo 5.  
Fiziksel Koşullar İle İlgili Şikayetler 
Şikayet Konusu Sıklık Yüzde 

Kütüphanenin Olmaması 
Havuzun Olmaması 
Doğalgaz Problemi 
Bilgisayar Sınıfının Olmaması 
Konferans Sınıfının Olmaması 
Spor Salonunun Olmaması 
Toplam 
 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 

22,2 
22,2 
22,2 
11,1 
11,1 
11,1 
100 

 

Tablo 5, özel okulların fiziksel koşulları ile ilgili olan şikayetleri göstermektedir. 
Tabloya göre bu konuyla ilgili 9 şikayet bulunmaktadır. Şikayetler kütüphanenin, havuzun, spor 
salonunun, konferans ve bilgisayar sınıfının olmaması ve doğalgaz problemi ile ilgilidir. 
Şikayetlerden bazıları aşağıda sunulmuştur: 
“Diğer okullardan en büyük farkının teknolojik eğitim ve öğretim olduğunu iddia eden okulun 
hali hazırda bir bilgisayar sınıfı dahi yok. Sınıfından vazgeçtim okulda çocukların 
kullanabileceği bir adet bilgisayar dahi mevcut değil.” 

“….. okulunda doğalgaz yok, öğrenciler elektrikli ısıtıcı ile ısınıyorlar.” 
“…… okulu kayıtta bizi kandırdı. Okulun bir spor salonu bile yok.” 
Tablo 6.  
Diğer Konular İle İlgili Şikayetler 
Şikayet Konusu Sıklık Yüzde 

Kıyafet Ücretlerinin Çok Pahalı Olması 
Okulun Önünün Aşırı Kalabalık Olması 
Kampüsün Yerinin Kötü Olması 
Saç ve Kıyafete Gereksiz Karışma 
Güvenlik Problemi 
Cüppelerin Ücretli Olması 
Android Uygulamasının Çalışmaması 
Toplam 

9 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
18 

50 
22,2 
5,6 
5,6 
5,6 
5,6 
5,6 
100 

 

Tablo 6’dan diğer konular ilgili şikayetlerin neler olduğu anlaşılmaktadır. Toplam 18 
şikayetten 9’u kıyafet ücretlerinin çok pahalı olması, 4’ü ise okulun önünün aşırı kalabalık 
olması ile ilgilidir. Ayrıca 1’er şikayet de kampüsün yeri, saç ve kıyafete gereksiz karışma, 
güvenlik problemi, cüppelerin ücretli olması ve android uygulamalarının çalışmaması 
hakkındadır. Şikayetlerden bazıları aşağıda örnek olarak verilmiştir: 
“Türkiye'nin sözde en büyük özel okul zincirlerinden biri olan …… Kolejleri'nin Android ve 
iOS uygulamaları çalışmıyor. Öğrenci, öğretmen ve veli iletişimi için elzem olan uygulamaların 
çalışmaması haliyle iletişimi de olumsuz etkilemekte.” 
“……. kolejinde çocuklarımızı saç ve kıyafet konusunda çok sıkıştırıyorlar. Müdür bey bilimle 
ilgileneceğine eften püften meselelerle ilgileniyor.” 
“…….. okullarının 12.sınıflardan mezuniyette giyilecek cübbe için kendi öğrencilerinden para 
isteniyor. Özel okul olduğu için 4 yıl boyunca ücret verdiğimiz bir okulun cübbe ve kep kira 
ücreti adı altında para istemesi hem çok çirkin hem çok yanlış.” 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Hizmet sektöründe bulunan her işletmede olduğu gibi özel okullar için de sundukları 

hizmetlerin kaliteli olması önem taşımaktadır. Bu noktada tüketicilerin bekledikleri hizmet ile 
aldıkları hizmet arasında fazlaca bir farkın olmaması ve tüketicilerin aldıkları hizmetlerden 
memnun kalmaları amaçlanmaktadır. Tüketiciler aldıkları hizmetlerden memnun kalmazlarsa 
bunu bir şekilde davranışlarına yansıtmaktadırlar. Bu davranışlardan birisi de şikayet etme 
davranışıdır. Şikayet yüz yüze olabileceği gibi internet vasıtasıyla da yapılabilmektedir. 
İnternet vasıtasıyla yapılan şikayetten çok daha fazla tüketici haberdar olmakta, bu şikayet diğer 
tüketicilerin de davranışlarını etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı da velilerin özel 
okullarla ilgili sanal ortamda yaptıkları şikayetleri ortaya çıkartmaktır. 

Araştırmanın sonuçları bir bütün olarak incelendiğinde en fazla şikayetin finans 
konusunda olduğu görülmüştür. Finansla ilgili şikayetleri sırasıyla insan kaynakları, eğitim 
öğretim, destek hizmetleri, diğer şikayetler ve fiziksel koşullarla ilgili şikayetler izlemektedir. 
Finans konusundaki şikayetlerin çoğunluğu ücret iadeleri ve teşvik ödemelerinin velilere 
yapılmaması konusundadır. Şikayetlerden anlaşıldığı üzere özellikle bazı özel okulların bu 
konulara hiç dikkat etmediği tespit edilmiştir. Özel okullar ücret iadeleri konusunda kanunlara 
ve yönetmeliklere aykırı hareket etmemeli, kesintiler konusunda velileri önceden 
bilgilendirmelidirler. Devletin verdiği teşviklerin velilere ödenmesi konusunda ise gecikme 
yaşanmasına izin verilmemeli, teşvikler velilere tam olarak ödenmelidir.  

İnsan kaynakları ile ilgili şikayetlerin çoğunluğu idarenin ilgisiz ve nezaketsiz 
tavırlarından meydana gelmektedir. İdarenin verdiği sözleri tutmaması, öğretmenlerin fiziki ve 
psikolojik anlamda mobbing yapması da diğer önemli şikayetler arasındadır. Bulunan bu 
sonuçlar Karadağ (2010) ve Palut’un (2019)  çalışmalarının sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Özel okulların idarecileri veliler ile empati kurmalı, velilerin sorunları ile 
ilgilenmeli ve onlara karşı nazik davranmalıdırlar. Verilen sözler mutlaka tutulmalı, veliler 
gereksiz beklentiler içerisine sokulmamalıdır. Özellikle öğretmen alımlarına dikkat edilmeli, 
öğretmenlerin öğrencilere karşı davranışlarında mobbinge asla izin verilmemelidir. Bu konuda 
rehber öğretmenlerden yardım alınmalı, öğretmenler bu konuda hizmet içi eğitime tabi 
tutulmalıdır. 

Eğitim öğretimle ilgili veli şikayetlerinin yarısını kitap ücretlerinin aşırı pahalı olması 
oluşturmaktadır. Bursluluk sınavı, kitap kolisinin gecikmesi ve uygun olmayan müfredatlar da 
diğer şikayet konularını oluşturmaktadır. Bu sonuçlar Bozyiğit’in (2017) çalışması ile paralellik 
göstermektedir. Özellikle son zamanlarda özel okullar okutulacak kitapları koliler halinde ve 
oldukça yüksek fiyata satmaktadır. Bu durum velilerde hoşnutsuzluğa neden olmaktadır. Özel 
okullar kitap listesini velilere duyurup velilerin istediği yerden kitapları satın almasını 
sağlamalıdır. Bursluluk sınavları yapılmadan önce gereken koşullar hazırlanmalı, sınavlarda 
adil davranılmalı ve ilan edilen tarihte sınavlar personelin iş yoğunluğunu da azaltmak amacıyla 
internet üzerinden duyurulmalıdır. 

Servis ile ilgili şikayetler destek hizmetleriyle ilgili şikayetlerin yarısını 
oluşturmaktadır.  Bu başlık altında yemek ve kantinle ilgili şikayetlerin de yer aldığı da 
görülmüştür. Güney (2010) ve Bozyiğit (2017) de çalışmalarında bu şikayetlerden söz 
etmişlerdir. Özel okullar anlaştıkları servis ve yemek şirketlerini iyi bir şekilde kontrol 
etmelidirler. Servis ve yemek ücretleri aşırı pahalı olmamalıdır. Servis saatlerine ve 
güzergahına dikkate edilmeli, bu konuda veliler ve öğrenciler mağdur edilmemelidir. Yemekler 
öğrenciye zorunlu tutulmalı, günlük yemek fişi alma olanağı sağlanmalıdır. Kantinlerde satılan 
ürünlerin fiyatları da uygun olmalıdır. 
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Araştırma sonucunda fiziksel koşullar ile ilgili şikayetlerin diğer şikayetlere oranla 
oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Kütüphane ve havuzun olmaması ve doğalgaz problemi 
de bu bağlamda dile getirilen şikayetlerdir. Hizmet sunan işletmeler için en önemli unsurlardan 
birisi fiziksel koşullardır. Çünkü fiziksel koşullar tüketicide ilk etkinin oluşmasında rol 
oynamaktadır. Özel okullar fiziksel koşulların iyi durumda olmasını sağlamalı, spor tesisi, 
havuz gibi olanakları öğrencilere sunmalı, okulun ısıtma ve soğutma durumlarını sürekli 
kontrol etmelidir. 

Kıyafet ücretlerinin aşırı pahalı olması ve okulun önünün kalabalık olması da velilerin 
şikayet ettiği diğer durumlardır. Özel okulların asıl işi eğitimdir bu nedenle de okullar eğitim 
üzerinden kar sağlamalıdır. Kıyafetler, kitaplar gibi konular kar araçları olarak görülmemelidir. 
Bu nedenle de kıyafetler makul ücretlerde olmalıdır. Veliler yazlık, kışlık, spor kıyafeti olarak 
çok çeşitli kıyafetler aldıkları için bunların fazla ücretli olması velinin tepkisine ve 
memnuniyetsizliğine neden olacaktır. Özel okulların giriş ve çıkış saatlerinde okulun önünün 
kalabalık olması nedeniyle trafik aksayabilmektedir. Bu nedenle kampüsün bulunduğu yer 
önem taşımaktadır. Özel okulların trafik akışına uygun yerlerde yerleşke belirlemeleri önem 
taşımaktadır. Yerleşke buna müsait değilse okullar bünyelerindeki ilk, orta ve lise bölümleri 
için farklı çıkış kapılarını kullanarak trafik sıkışıklığına mani olabilirler. 

Özetle, özel okullar finans, insan kaynakları, eğitim, fiziki koşullar, destek hizmetleri 
gibi konuları kalite yönetimiyle ilişkilendirmelidir. Bu konularda gelen şikayetleri öncelikle ele 
almalı, eksikliklerini belirleyip bunları tamamlama yoluna gitmelidir. Özel okullar tüketicilerin 
beklediği hizmet kalitesini tespit ederek geliştirmeleri ve iyileştirmeleri gereken alanlarda 
düzenlemeler yapmalıdır. Böylece algılanan hizmet kalitesi ile beklenen hizmet kalitesi 
arasında negatif bir fark oluşmayacak ve tüketiciler memnun edileceklerdir. Bu durum da artan 
rekabet ortamında özel okulların rakiplerine karşı üstünlük elde etmesini sağlayacaktır.  

Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. Araştırmanın ilk kısıtı sadece üç şikayet sitesindeki 
şikayetlerin incelenmiş olmasıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalar internet üzerindeki başka 
şikayet sitelerini, forumları inceleyebilirler. İkinci olarak bu araştırmada sadece özel okullarla 
ilgili şikayetler üzerinde durulmuştur. Sonraki araştırmalar özel okullar dışında devlet 
okullarını veya kursları da araştırmalarının kapsamına alabilirler. Son olarak araştırmada ikincil 
veriler kullanılmıştır. Diğer araştırmacılar nitel veya nicel yöntemler kullanarak birincil veriler 
elde edebilirler. 
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ÖZET 

 
21. yüzyıldaki toplumsal, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç duyulan mesleki 

niteliklerin değişmeye başladığı ve geleceğe dönük beklentilerinde farklılaşmaya başlandığı görülmektedir. Bu 
ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda eğitim sistemlerinde çeşitli değişiklikler olması beklenmektedir. Günümüz 
dünyasında eğitimde artık öğrencilere bilgi aktarmaktan ziyade bilgiyi anlamlandırabilme, kullanabilme, önemli 
ve önemsiz olanı ayırt edebilme ve bilgiyi günlük hayatla ilişkilendirebilme daha önemli hale geldiği ifade 
edilmektedir. Okullarda teknik becerilerden ziyade yaşam becerilerine ağırlık verilmesi gerektiği bu sayede 
bireylerin değişime ayak uydurabilecekleri belirtilmektedir. Bu doğrultuda çeşitli kurumlar 21. yüzyılda bireylerin 
sahip olması gereken becerileri tanımlamaya çalışmış ve bu becerilere de 21. yüzyıl becerileri olarak 
adlandırmıştır. 21. yüzyıl becerileri günümüzde eğitime yön verenlerin üzerinde durduğu önemli konulardan 
biridir. Bunun sebebi 20 yıl sonrasına yetiştirmek istediğimiz nesillerin hangi beceri ve bilgilere sahip olmalarını 
istiyorsak bunu bugünlerde belirlememiz gerekmektedir. 21. yüzyıl becerileri farklı kurumlar tarafından farklı 
şekilde tanımlanmış olmasına rağmen belirtilen ana beceriler genelde aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada 
ise özellikle ortaokulun ilk aşaması olan 5. sınıflarda okutulan matematik derslerinin MEB belirlemiş olduğu 
kazanım ve açıklamalar üzerinden 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması açısından hangi becerileri kapsadığını 
ortaya çıkarmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplamada 
doküman analizi ve veri analiz etmede ise betimsel analiz tercih edilmiştir. Çalışmanın sonunda beşinci sınıf 
matematik öğretim programında “öğrenmeyi öğrenme”, “inisiyatif alma ve girişimcilik”, “iletişim” ve 
“üretkenlik” becerilerine dönük her hangi bir kazanıma rastlanmamıştır. “Problem çözme”, “eleştirel düşünme”, 
“yaratıcılık”, “BİT okuryazarlığı”, “sosyal ve kültürel beceriler ve vatandaşlık” ve “işbirliği” becerilerinin 
kazanımlarda olduğu fakat yetersiz olduğu söylenebilir. Genel olarak kazanımlarda “matematik yetkinlik” 
becerisine odaklanıldığı söylenebilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, Matematik Programı 
 

INVESTIGATION OF 5th CLASS MATHEMATICS PROGRAM IN 
TERMS OF 21st CENTURY SKILLS 

ABSTRACT 
  

It is seen that the professional qualifications required in the 21st century due to social, economic, political 
and technological developments have begun to change and the expectations for the future have begun to differ 
recently. Various changes are expected in the education systems in line with these expectations and needs. In 
today's world, it is stated that it is more important to be able to make sense of information, to use it, to distinguish 
what is important and insignificant and to relate knowledge to daily life rather than transferring information to 
students. It is stated that schools should emphasize on life skills rather than technical skills, so that individuals 
can adapt to changes. In this respect, various institutions tried to define the skills that individuals should have in 
the 21st century and these skills were also called 21st century skills. 21st century skills are one of the most 
important issues that today focus on those who direct education. The reason for this is that we need to determine 
nowadays what skills and knowledge the generations will have after 20 years. Although 21st century skills are 
defined differently by different institutions, we can say that the main skills mentioned are often the same. In this 
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study, it is aimed to find out which skills the objectives of the fifth grade mathematics courses taught are covered 
in terms of acquiring 21st century skills through the acquisitions and explanations determined by the Ministry of 
National Education. In this direction, qualitative research method was used in this study. Document analysis was 
used in data collection process and descriptive analysis was preferred for data analysis. At the end of the study, 
there was no data found regarding to “learning to learn”, “taking initiative and entrepreneurship”, 
“communication” and “productivity” skills in the objectives of the fifth grade mathematics curriculum. The 
findings showed that “problem solving”, “critical thinking”, “creativity”, “ICT literacy”, “social and cultural 
skills and citizenship” and “cooperation” skills were found but inadequate in the objectives of the fifth grade 
mathematics curriculum. In general, the fifth grade mathematics curriculum focuses on “mathematics 
competence” skill in the objectives. 

 

Keywords: 21st Century Competences, Mathematics Curriculum 

 
 

Giriş 
21. yüzyıldaki toplumsal, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç 

duyulan mesleki niteliklerin değişmeye başladığı ve geleceğe dönük beklentilerinde 
farklılaşmaya başlandığı görülmektedir. Bu ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda eğitim 
sistemlerinde çeşitli değişiklikler olması beklenmektedir. Günümüz dünyasında eğitimde artık 
öğrencilere bilgi aktarmaktan ziyade bilgiyi anlamlandırabilme, kullanabilme, önemli ve 
önemsiz olanı ayırt edebilme ve bilgiyi günlük hayatla ilişkilendirebilme daha önemli hale 
geldiği ifade edilmektedir. Okullarda teknik becerilerden ziyade yaşam becerilerine ağırlık 
verilmesi gerektiği bu sayede bireylerin değişime ayak uydurabilecekleri belirtilmektedir. Bu 
doğrultuda çeşitli kurumlar 21. yüzyılda bireylerin sahip olması gereken becerileri tanımlamaya 
çalışmış ve bu becerilere de 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırmıştır. 21. yüzyıl becerileri 
günümüzde eğitime yön verenlerin üzerinde durduğu önemli konularda biridir. Bunun sebebi 
20 yıl sonrasına yetiştirmek istediğimiz insanların hangi beceri ve bilgilere sahip olmalarını 
istiyorsak bunu bugünlerde belirlememiz gerekmektedir. 21. yüzyıl becerileri farklı kurumlar 
tarafında farklı şekilde tanımlanmış olmasına rağmen belirtilen ana beceriler genelde aynı 
olduğunu söyleyebiliriz.  

Rotherham ve Willingham (2009) göre 21. yüzyıl olarak tanımlanan becerilerin yeni 
beceriler olmadığı daha önceden de bu becerilerin tartışıldığını vurgulamıştır. Nitekim bundan 
yüzyıl önce yaratıcılık becerisi yeni bir tarım aracı tasarlamak için gereken bir beceriyken 
günümüzde elektronik bir cihaz tasarlamak için gereken bir beceri olarak hala popülerliğini 
korumaktadır. Aslında tarihsel sürece bakıldığında 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan beceriler yeni 
beceriler değildir. Toplumun farklı kesimleri bu becerilere daha önceki yüzyıllarda ihtiyaç 
duymuştur (Ekici, Abide ve Canbolat, 2017). Her ne kadar ihtiyaç duyulan bu beceriler aynı 
şekilde adlandırılsa da becerinin kapsamı, anlamı ve uygulanmasında çeşitli farklılıklar 
oluşmuştur. Günümüzde bu beceriler özellikle eğitimciler ve işverenler tarafından ön plana 
çıkarılmaktadır. Silva (2009), 21. yüzyıl becerilerinin yeni olmadığını ancak günümüzde daha 
önemli hale geldiğini belirtmiştir. Ayrıca bu beceriler eskiden belli meslek gruplarına ait 
beceriyken günümüzde herkesin sahip olması gereken bir beceri haline dönüşmüştür. 

21. yüzyıl becerileri öncelikli olarak temel konuların bilgisini öğrenciye kazandırılması 
ve bu temel alan bilgisinin üzerine bazı becerilerin kazandırılmasını içerir. Kısaca bilgi ve 
becerinin harmanlanmasıyla oluşan kazanımlar diyebiliriz (Dede, 2010). Voogt ve Roblin’in 
(2012) 21. yüzyıl becerilerini tanımlayan çalışmasında farklı çerçevede sekiz farklı 21. yüzyıl 
becerisinden bahsetmektedir. Bunlar P21, En Gauge, ATCS, NETS/ISTE, EU, OECD, 
UNESCO ve NAEP belirlemiş olduğu çerçevelerdir. Farklı kurumlar 21. yüzyıl becerilerini 
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kendi ihtiyaç duyduğu insan profiline bağlı olarak farklı biçimde tanımlamıştır. Bu becerilerden 
UNESCO ve NAEP dışındaki altı beceri Tablo 1’de özetlenmiştir. 
 
Tablo 1. 21. yüzyıl becerilerinin farklı çerçevede sınıflandırılması 

P21 (Partnership for 
21st Century 
Skills) 

NCREL En Gauge 
(North Central 
Regional 
Educational 
Laboratory) 

ATCS (Assessment 
and Teaching 
of 21 Century 
Skills) 

NETS/ISTE (National 
Educational 
Technology 
Standards) 

EU (European 
Union) 

OECD 
(Organization 
for Economic 
Cooperation 
and 
Development) 

Öğrenme ve 
Yenilenme 
Becerileri 

1.Eleştirel düşünme  
2. Yaratıcı düşünme  
3. Problem çözme 
4.İletişim  
5.İşbirliği 

Yaratıcı Düşünme 
1.Uyum, 

karmaşıklığın 
üstesinden 
gelme ve öz 
yönetim 

2.Meraklı, risk alma 
ve yaratıcılık 

3.Üst düzey düşünme 
ve akıl yürütme 

 
Etkili İletişim 
1.Takım halinde 

işbirliği içinde 
çalışma, 

2.Kişisel, sosyal ve 
vatandaş 
sorumluluğu, 

3.İnteraktif etkileşim 

Düşünme Yolları 
1. Yaratıcılık ve 

yenilenme 
2.Eleştirel 

düşünme, 
problem 
çözme ve karar 
verme, 

3.Öğrenmek için 
liderlik ve 
bilişüstü 
farkındalık 

 
Çalışma Yolları 
1.İletişim 
2.İşbirliği (takım 

çalışması) 

Yaratıcılık ve 
İnovasyon 

Yaratıcı düşünme, bilgiyi 
yapılandırma ve 
ürüne dönüştürme 
ve süreçte teknoloji 
kullanımı 

 
Eleştirel düşünme, 

problem çözme ve 
karar verme 

 
İletişim ve İşbirliği 
Dijital medya kullanan 

öğrenciler işbirliği 
içinde iletişim kurar 
ve çalışır 

Öğrenmeyi 
Öğrenme 

 
 
İletişim 
1.Ana dilde 

iletişim 
kurma 

2.Yabancı dil ile 
iletişim 
kurma 

Heterojen 
gruplarla 
Etkileşim 

1.Diğerleriyle iyi 
ilişkiler kurma 

2.İşbirliği içinde 
takım halinde 
çalışma 

3.Karmaşık olayları 
yönetim ve 
çözme 

Yaşam ve Kariyer 
Becerileri 

1.Esneklik ve uyum 
yeteneği 

2.Girişim ve öz 
yönetim 

3.Sosyal ve 
kültürlerarası 
beceriler 

4.Üretkenlik ve 
hesap 
verebilirlik 

5.Liderlik ve 
sorumluluk 

Yüksek Üretkenlik 
1.Sonuça ulaşmak 

için öncelikleri 
belirlemek, 
planlamak ve 
yönetmek 

2.Çevremizdeki 
araçları etkili 
kullanma 

3.Uyumlu ve yüksek 
kalitede ürün 
üretme yeteneği 

Dünyada Yaşama 
1.Küresel ve yerel 

vatandaşlık 
2.Yaşam ve kariyer  
3.Kişisel ve sosyal 

sorumluluk 
(Kültürel 
farkındalık ve 
yeterlilik) 

Dijital Vatandaşlık 
Teknolojiyle ilgili insani, 

kültürel ve sosyal 
konuları anlamak 

Kültürel 
farkındalık 

Sosyal ve 
vatandaşlık 
yeterliliği 

Girişim ve 
girişimcilik 
duyarlılığı 

Özerk Davranmak 
1.Büyük resme göre 

hareket etmek 
2.Yaşam planları ve 

kişisel projeler 
oluşturmak ve 
uygulamak 

Bilgi, Medya ve 
Teknoloji 
Becerileri 

1.Bilgi 
okuryazarlığı 

2.Medya 
okuryazarlığı 

3.Bilgi ve iletişim 
teknolojileri 
okuryazarlığı 

Dijital Çağ 
Okuryazarlığı 

1.Temel, bilimsel, 
ekonomik ve 
teknoloji 
okuryazarlığı 

2.Görsel ve bilgi 
okuryazarlığı 

3.Çok kültürlü 
okuryazarlık ve 
küresel 
farkındalık 

Çalışma Araçları 
1.Bilgi 

okuryazarlığı 
2.Bilgi, iletişim 

teknoloji 
okuryazarlığı 

Teknolojik 
Uygulamalar ve 
Kavramlar 

Teknoloji kavramlarını, 
sistemlerini ve 
uygulamalarını 
anlama 

 
Araştırma ve Bilgi 

Akıcılığı 
Bilgiyi elde etmek, 

bilgiyi kullanmak 
ve değerlendirmek 
için dijital araç 
uygulamalarını 
kullanma 

Dijital yeterlilik Teknoloji 
araçlarını 
etkileşimli 
olarak 
kullanılması 

1.Dil, sembol ve 
metinleri 
etkileşimli 
olarak 
kullanımı 

2.Bilgi ve bilgiyi 
etkileşimli 
kullanma 

3.Teknolojiyi 
etkileşimli 
olarak 
kullanma 

Voogt ve Roblin, 2012.  
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Voogt ve Roblin (2012) yukarıdaki tabloya UNESCO ve NAEP dâhil etmemesinin 
sebebi her ikisinde 21. yüzyıl becerileri tanımlanmamış olmasıdır. Ayrıca UNESCO becerileri 
tanımlarken P21’den etkilenmiş, NAEP ise teknoloji okuryazarlığı ile ilgili becerileri 
odaklanmıştır. Voogt ve Roblin (2012) yaptığı çalışmada 21. yüzyıl becerileri sınıflandırdıktan 
sonra bahsettiği en çok geçen ortak 21. yüzyıl becerileri “işbirliği,  iletişim, BİT okuryazarlığı, 
sosyal ve kültürel beceriler ve vatandaşlık, yaratıcılık, eleştirel düşünce, problem çözme, 
üretkenlik” becerileridir. Ayrıca şunu da bilmekte fayda Voogt ve Roblin yaptığı çalışmada 
“risk alma, çatışmaları yönetme ve çözme, girişimcilik, disiplinlerarası temalar, çekirdek 
konular” sadece bir 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde geçmektedir.  
 

Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda gibi 
ülkelerin eğitim programlarında 21. yüzyıl becerileri yer almaktadır (OECD, 2009). Türkiye 
ise 2004 yılında uygulamaya konan ilköğretim programlarında 21. yüzyıl becerileri öğrencilere 
kazandırılmaya çalışılan ortak beceriler olarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) sekiz 
anahtar yetkinlik olarak tanımlamıştır. Bu yetkinlikler “anadilde iletişim, yabancı dillerde 
iletişim, matematik yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, 
öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, 
kültürel farkındalık ve ifade yeterlikleri” olarak geçmektedir (MEB, 2018). 

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni eğitim programlarında günümüzdeki 
bireyleri tanımlarken “bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, 
eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve 
kültüre katkı sağlayan vb. niteliklere” (MEB, 2018, s.4) sahip olması gerektiğini belirtmiştir. 
Ayrıca yeni öğretim programlarında ortaokulu tamamlayan öğrencilerin Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesinde (TYÇ) temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış olması beklenmektedir. 21. 
yüzyıl becerilerinde özellikle alan bilgisinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. 21. yüzyıl 
becerilerinin alan bilgisi üzerine inşa edilmesi gerektiği, bundan dolayı bireylerin temel 
konuları iyi bilmesi gerektiği belirtilmektedir (Framework for 21st Century Learning, 2019). 
Temel alan derslerinden biri olan matematik dersi içeriği aktarılırken gerek dersteki 
etkinliklerde gerekse ders sürecinde, konuların işlenişinde öğrencilere 21. yüzyıl becerileri 
dersin arka boyutunda öğrencilere kazandırılması gerekir. Matematik dersi soyut bir alan 
olmasından dolayı öğrencilerin genelde zorlandıkları bir alandır. Ama diğer sayısal derslerin 
temelini oluşturmasından dolayı öğrencilerin mecburen iyi bir şekilde öğrenmesi gerekir. Milli 
Eğitim Bakanlığı 2005 yılından itibaren, değişen eğitim felsefesi doğrultusunda eğitim 
programlarında geliştirme, yenileme ve güncelleme çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda 
ilk olarak ilkokul öğretim programı güncellenmiştir. Yenileme ve güncellemelere devam 
edilmiş ve 2015 yılında daha da hız kazanan çalışmalarla birlikte, 2016-2017 eğitim öğretim 
yılından itibaren farklı boyut katılarak 51 alanda kapsamlı bir yenilenmeye gidilmiştir. 
Yenilenen programlara göre eğitim öğretim ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılından 
itibaren 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulamaya başlanmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılından 
başlanarak diğer öğretim programları ise tüm sınıflarda uygulanacaktır.  

Bu çalışmada ortaokulun ilk aşaması olan 5. sınıflarda okutulan matematik dersi 
kazanımlarının MEB’in belirlemiş olduğu yetkinlikler ve açıklamalar çerçevesinde ve Voogt 
ve Roblin (2012) belirlemiş olduğu en çok geçen ortak 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde hangi 
becerileri kapsadığını ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde 
tanımlanan sekiz yetkinlikten biri olan “matematik yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler” alt boyutlarına bakılmıştır. 

. 
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Yöntem 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplamada doküman analizi ve 

veri analiz etmede ise betimsel analiz tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algı ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırma olarak tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığının 
izniyle Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018’de hazırlanan 5. sınıf matematik öğretim 
programı kazanımları veri olarak kullanılmıştır.  

Beşinci sınıf matematik öğretim programından elde edilen veriler betimsel analiz ve 
betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analizde elde edilen 
veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Bu çalışmada temalar Voogt ve Roblin (2012) çalışmasında 21. yüzyıl becerileri 
karşılaştırmasında ortaya koyduğu ortak beceriler olan “işbirliği,  iletişim, BİT okuryazarlığı, 
sosyal ve kültürel beceriler ve vatandaşlık, yaratıcılık, eleştirel düşünce, problem çözme, 
üretkenlik” becerileridir. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı 2005’te uygulamaya koyduğu 
ve içinde 21. yüzyıl becerilerine dönük tanımlanan yetkinliklerde diğer bir analiz teması olarak 
kullanılmıştır. Bu yetkinlikler “anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematik 
yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, 
sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve 
ifade yeterlikleri” olmak üzere sekiz tanedir. Bunlardan “anadilde iletişim” ve “yabancı dillerde 
iletişim” yetkinlikleri matematik dersinin kazanımlarına yansıtılıp yansıtılmadığına 
bakılmamıştır. “matematik yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler” beceri olarak 
matematik öğretim programıyla bire bir ilişkili olduğundan dolayı incelemede bu yetkinliğin 
alt boyutları olan 

• Günlük hayatta karşılaşılan problemler matematiksel düşünme tarzıyla çözme, 
• Mantıksal ve uzamsal düşünme, 
• Matematiksel modları kullanma becerileri geliştirme (formüller, modeller, kurgular, 

grafikler ve tablolar)  
• Bilimsel araştırma becerisi, 
• İstek ve ihtiyaçlarını bilgi ve metodoloji uygulamalarıyla giderme, 
becerileri de beşinci sınıf matematik öğretim programında yansıtılıp yansıtılmadığına 

bakılmıştır. 
 

Bulgular 
Ortaokul matematik dersi öğretim programında sayılar ve işlemler, cebir, geometri ve 

ölçme, veri işleme ve olasılık olmak üzere beş öğrenme alanı bulunmaktadır. Bunlardan cebir 
öğrenme alanı altıncı sınıf ve sonrası derslerde işlenmektedir. Olasılık konusu ise sekizinci 
sınıfın konusudur. Beşinci sınıfta sayılar ve işlemler, geometri ve ölçme ve veri işleme konu 
alanları işlenmektedir.  Beşinci sınıf matematik öğretim programında bu üç konu alanında 
toplamda 56 tane kazanım bulunmaktadır. Tablo 2’de konu alanları ve kazanım dağılım tablosu 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. Beşinci sınıf matematik öğretim programı kazanım dağılımı 
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Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar 

Sayılar ve İşlemler 

Doğal Sayılar 3 
Doğal Sayılarla İşlemler 12 
Kesirler 6 
Kesirlerle İşlemler 2 
Ondalık Gösterim 6 
Yüzdeler 4 

Geometri ve Ölçme 

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler 6 
Üçgen ve Dörtgenler 4 
Uzunluk ve Zaman Ölçme 3 
Alan Ölçme 4 
Geometrik Cisimler 3 

Veri İşleme Veri Toplama ve Değerlendirme 3 
Toplam  56 

 
Beşinci sınıf matematik öğretim programı kazanım dağılımına bakıldığında en fazla kazanımın 
sayılar ve işlemler konusunda (33 kazanım) daha sonra geometri ve ölçme konusunda (20 
kazanım) en az kazanımın ise veri işleme konusunda (3 kazanım) olduğu görülmektedir. 
Kazanımlara bakarak dönem içinde hangi konuya daha fazla veya daha az zaman ayrılacağını 
tahmin etmek mümkündür. 

Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu yetkinlikler çerçevesinde beşinci sınıf 
matematik öğretim programının kazanımlarını incelediğimizde aşağıdaki grafikteki sonuçlar 
ortaya çıkmıştır.  
 
Grafik 1. Beşinci sınıf matematik dersi kazanımlarında hedeflenen yetkinliklerin MEB 
tanımladığı yetkinlikler çerçevesinde incelenmesi 

 
MEB 21. yüzyıl becerileri olarak sekiz yetkinliğin öğretim programlarının içeriğine 
yerleştirmiştir. Bu yetkinliklerden “anadilde iletişim” ve “yabancı dillerde iletişim” 
yetkinlikleri matematik dersi kazanımlarında aranmamıştır. Beşinci sınıf matematik öğretim 
programı kazanımlarının genel olarak matematik yetkinlik becerisini geliştirmeye dönük 
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yazıldığı görülmektedir. Matematik yetkinlik becerisinin alt boyutlarına bakıldığında 
kazanımların özellikle “matematiksel modları kullanma becerileri geliştirme” becerisine 
odaklandığını daha sonra “mantıksal ve uzamsal düşünme” ve “günlük hayatta karşılaşılan 
problemler” becerileri kazandırılmaya çalışıldığı söylenebilir. “matematiksel modları kullanma 
becerileri geliştirme” 56 kazanımdan 49’sunda geçerken “mantıksal ve uzamsal düşünme” 
becerisi altı kazanımda ve “günlük hayatta karşılaşılan problemler” becerisi beş kazanımda 
geçtiği görülmüştür. “mantıksal ve uzamsal düşünme” becerisi özellikle “doğal sayılarla 
işlemler” konusunun (4 defa) kazanımlarında bulunmaktadır. “dijital yetkinlik” becerisi iki 
kazanımda, “kültürel farkındalık” ve “sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler” becerisi bir 
kazanımda geçtiği görülmüştür. Beşinci sınıf matematik öğretim programı kazanımlarının 
“öğrenmeyi öğrenme” ve “inisiyatif alma ve girişimcilik” becerilerini içermemektedir.  

Kazanımlar ile 21. yüzyıl beceriler arasındaki ilişkiyi daha iyi ortaya koymak için örnek 
kazanımlar üzerinden hangi becerileri yansıttığını şu şekilde gösterebiliriz. Doğal sayılarla 
işlemler ünitesinde geçen “En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi 
yapar” kazanımında öğrenciye toplama ve çıkarma becerisi kazandırılmaya çalışıldığından 
dolayı “matematik yetkinlik” becerisinin alt boyutu olan “matematiksel modları kullanma 
becerileri geliştirme” becerisi kazandırılmaya örnek olabilir. Doğal sayılarla işlemler ünitesinde 
geçen “Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen öğeleri 
(çarpan, bölüm veya bölünen) bulur” kazanımında verilen bilgiler kullanarak ilişkiler üzerinden 
verilmeyen bir bilgiye ulaşma söz konusu olduğundan dolayı bu “matematik yetkinlik” 
becerisinin alt boyutu olan “mantıksal ve uzamsal düşünme” becerisine ve “problem çözme” 
becerisine örnek olabilir. Veri toplama ve değerlendirme ünitesinde geçen “Araştırma 
sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. Verileri düzenlemek 
ve grafikle göstermek için gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.” 
kazanımı içinde birçok beceriyi barındırır. Bu kazanım “matematiksel modları kullanma 
becerileri geliştirme” ve “dijital yetkinlik” becerisi dışında “BİT okuryazarlığı” becerisi 
kazandırılmaya örnek olabilir.  
 
Grafik 2. Beşinci sınıf matematik dersi kazanımlarında hedeflenen yetkinliklerin Voogt ve 
Roblin (2012) çalışması çerçevesinde incelenmesi. 
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Voogt ve Roblin (2012) yaptığı çalışmada ortaya koyduğu ortak beceriler çerçevesinde 
beşinci sınıf Matematik dersi kazanımları incelenmiştir. İnceleme sonucunda “iletişim” ve 
“üretkenlik” becerilerine dönük her hangi bir kazanıma rastlanmamıştır. Kazanımlar 
incelendiğinde “problem çözme” becerisi on bir defa, “eleştirel düşünme” becerisi beş defa, 
“yaratıcılık” becerisi üç defa, “BİT okuryazarlığı” iki defa, “sosyal ve kültürel beceriler ve 
vatandaşlık” becerisi iki defa ve “işbirliği” becerisi bir defa geçtiği görülmüştür.  

Bazı kazanımlar birde fazla beceriyi barındıra biliyor. Birden fazla beceriyi içeren 
kazanıma örnek bakacak olursak veri toplama ve değerlendirme ünitesinde geçen “Veri 
toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. a) Araştırma sorusu oluşturabilmek için ‘Bir 
sınıftaki öğrencilerin en sevdiği meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur ancak bir 
kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu değildir.’ gibi örnekler üzerinde 
durulur. b) Araştırma soruları oluşturulurken çevre bilinci, tutumluluk, yardımlaşma, israftan 
kaçınma vb. konulara yer verilir” kazanımı “günlük hayatta karşılaşılan problemler 
matematiksel düşünme tarzıyla çözme”, “sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler”, 
“yaratıcılık”, “işbirliği” ve “sosyal ve kültürel beceriler ve vatandaşlık” becerilerini içerir. 
“Eleştirel düşünme” becerisini kazandırmaya dönük olarak “En çok dokuz basamaklı doğal 
sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Bu sayıları 
gerçek hayatla ilişkilendirme durumlarında karşılaştırma ve anlamlandırmaya yönelik 
çalışmalara yer verilir” kazanımı örnek verilebilir. Bu kazanımda sayıları gerçek hayatla 
ilişkilendirmesi, karşılaştırma ve anlamlandırma yapması eleştirel beceri gerektirir. 

 
Tartışma ve Sonuç 

Beşinci sınıf matematik öğretim programı kazanımlarını 21. yüzyıl becerilerinin 
kazandırılması açısından incelenmesinde iki farklı kategori kullanılmıştır. İlk kategori MEB’in 
program geliştirirken kazandırmayı hedeflediği beceriler olarak belirlenmiştir. Bu kategori 
çerçevesinde matematik öğretim programının “öğrenmeyi öğrenme”, “inisiyatif alma ve 
girişimcilik” beceriler programın kazanımlarında hiç bulunmamaktadır. Kazanımlar 
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incelendiğinde “sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler” ve “kültürel farkındalık” bir defa ve 
“dijital yetkinlik” ise iki defa geçmektedir. Kazanımlar matematik yetkinliğinin alt boyutları 
açısından incelendiğinde ise “matematiksel modları kullanma becerilerini geliştirme” en fazla 
geçen beceridir. “Mantıksal ve uzamsal düşünme”, “günlük hayatta karşılaşılan problemler 
matematiksel düşünme tarzıyla çözmek” becerileri sırasıyla altı ve beş defa geçmektedir.  

Yeni eğitim programları öğrenciyi günlük hayata dönük bilgiyi yapılandırarak 
kazandırmaya amaç edinmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında matematik öğretim programında 
“günlük hayata dönük” becerilerin daha fazla geçmesi beklenmektedir. Matematik dersinin 
içeriğine günlük hayata dönük etkinlikler katmak özellikle “günlük hayatta karşılaşılan 
problemler matematiksel düşünme tarzıyla çözmek” beceriyi kazandırmaya yardımcı olacaktır.   

Günümüz iletişim teknolojilerinin çok fazla geliştiği bir dönem, bu dönem de insanlar 
bilgiye her an ulaşma imkânına sahipler. Bu açıdan baktığımızda “öğrenmeyi öğrenme” 
bireylerin kendi kendine öğrenmeyi olanak sağlaması açısından önemli bir beceridir. 
Kazanımlara baktığımızda öğrenmeyi öğrenme becerisine dönük her hangi bir bilgiye 
rastlanmamaktadır. Bu beceriye dönük kazanımlar programın içerisine katılması gerekir.  

İnisiyatif alma ve girişimcilik özel şirketlerin veya bireysel yatırımcıların sahip olması 
gereken en önemli becerilerden biridir. Günümüzde devletler bireylere kendi şirketlerini 
kurmaları ve yatırımlar yapmaları adına olabildiğince destek vermektedir. Bunu başarmanın 
yolu ise bireylere inisiyatif alma ve girişimcilik becerilerini kazandırmaktan geçer. İnisiyatif 
alma ve girişimcilik becerileri uzun vadede bireylere kazandırılması gereken bir beceridir. Bu 
beceriyi öğrencilere kazandırmak için birden fazla derste bu beceriye dönük etkinlikler ve 
aktiviteler yapmak gerekir. Matematik dersinde yapılan etkinliklerde bu beceri kullanılmaya 
çalışılabilir. 

Bilgi ve iletişim çağının en büyük özelliği her alanda geliştirilen görsel yazılımlar 
diyebiliriz. Günümüzde her alanda kullanışlı bir sürü yeni yazılımlar geliştirilmekte ve 
kullanılmaktadır. Matematik alanına dönük paralı ve parasız olmak üzere bir sürü yazılım 
geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Öğretmenler derste bu yazılımlardan 
faydalanarak dersi hem daha eğlenceli hem de daha etkili bir şekilde işleyebilir. Ayrıca bu 
yazılımlar dersin görselleştirilmesini de sağlayacaktır. 

İkinci kategori Voogt ve Roblin’in (2012) ortaya koyduğu ortak 21. yüzyıl beceriler 
olarak belirlenmiştir. Bu kategori çerçevesinde matematik öğretim programının “iletişim” ve 
“üretkenlik” beceriler programın kazanımlarında hiç bulunmamaktadır. Kazanımlar 
incelendiğinde “problem çözme” becerisi on bir defa “eleştirel düşünce” becerisi beş defa 
“yaratıcılık” becerisi üç defa “sosyal ve kültürel beceriler ve vatandaşlık” ve “BİT 
okuryazarlığı” becerileri iki defa ve “işbirliği” becerisi bir defa geçtiği görülmektedir.  

Beşinci sınıf matematik öğretim programı kazanımlarında hiç geçmeyen “iletişim” 
becerisinin günümüzde iki boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki yüz yüze yapılan 
görüşmeler ve beden dilinin kullanıldığı klasik tür iletişim diyebiliriz. Bu tür bir iletişimi 
sağlamak için sınıf içinde etkinlikler ve grup çalışmaları yapmak gerekir. İkincisi ise iletişim 
cihazlarının gelişmesiyle oluşan, sanal ortamda gerçekleşen, yüz yüze olmayan iletişim türüdür. 
Bu tür bir iletişim çok farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Önceleri telefon üzerinden sadece 
ses aktarımı şeklindeyken daha sonraları eposta üzerinden yazışarak yapılmaya başlandı 
günümüzde ise hem ses hem görüntü hem de yazılı materyal aktarımı şeklinde daha karmaşık 
bir hal almıştır. Günümüzde öğrencilere her tür farklı ve karmaşık iletişim yöntemlerini 
kullanmayı öğretmemiz gerekir. 

Beşinci sınıf matematik dersi kazanımlarında öğrencilerin ortaya bir ürün 
getirebilecekleri “üretkenlik” becerisi şeklinde her hangi bir kazanım bulunmamaktadır. Ders 
sürecinde veya sonunda öğrencilerin ortaya bir ürün getirecek şekilde dersin yapısının 
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değiştirilmesi, ders programının hazırlanması öğrencilerin üretkenlik becerisi kazanmalarına 
yardımcı olacaktır.  

Genel olarak kazanımlara günlük hayattan etkinlikler katmak ve günlük hayattan örnekler 
vermek 21. yüzyıl becerileri kazandırma açısından etkili olmaktadır. Öğrencilere BİT 
okuryazarlığı becerileri kazandırmak için kazanımların içine teknoloji kullanımı gerektiren 
etkinlikler eklenebilir. Ayrıca öğrencilere öğrenmelerinde bireysel sorumluluklar alabilecekleri 
kazanımları matematik derslerine kolayca ekleyebiliriz. 

Voogt ve Roblin (2012) ortak beceriler olarak tanımladığı 21. yüzyıl becerileri olarak 
tanımlanan bu beceriler uluslararası firma ve şirketlerin bundan sonra 20 yıl boyunca ihtiyaç 
duyacakları elemanların sahip olmalarını istedikleri özelliklerdir. Bu becerilerin beşinci sınıf 
matematik öğretim programları kazanımlarda yeterince yer bulmadığını söyleyebiliriz. Bu 
becerilerin gerek diğer derslerde gerekse matematik derslerinde yeterince yer bulması 
yetiştireceğimiz öğrenciler açısından önemlidir. Bu doğrultuda beşinci sınıf matematik öğretim 
programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına olanak sağlayacak şekilde 
güncellenmesi yetiştirilecek nesillerin geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacaktır. Ayrıca 
geleceğin firmalarının ihtiyaç duyacakları elemanları bulmalarına imkân verecektir. 
 

 
 

Öneriler  
Bu çalışma kapsamında beşinci sınıf matematik öğretim programı kazanımları 21. 

yüzyıl becerileri kapsamında incelenmiş ve bu doğrultuda yorumlanmıştır. 21. yüzyıl 
becerilerinin bir kısmının doğrudan program kazanımlarında yer almadığı ve örtük şekilde ders 
sürecinde veya derste kullanılan yardımcı kaynaklar yoluyla verilmeyi çalışıldığı alandaki 
öğretmenler tarafından dillendirilmektedir. Bundan dolayı burada elde edilen sonuçların 
güvenirliğinin sağlanması için derste kullanılan yardımcı kaynakların incelenmesi ve öğretmen 
görüşmeleri yapılması çalışmanın sonuçlarını daha anlamlı hale getirecektir. 

Beşinci sınıf matematik öğretim programı kazanımlarını 21. yüzyıl becerilerinin 
kazandırılmasını sağlaması açısında aşağıdaki önerilerde buluna bilinir: 
• Öğrencilere günlük hayatta karşılaşılan problemlere dönük çözümler üretebilmelerini 

sağlamak için derslerde günlük hayata dönük etkinliklerden daha fazla yararlanması 
gerekir. 

• Öğrencilere öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandırmak için mümkünse daha fazla grup 
çalışmaları, araştırma ödevleri ve proje ödevleri verilmelidir. Öğrencilere bilgiyi kendi 
kendine ulaşabilme yollarını gösteren etkinlikler ve çalışmaları dersin içeriğine 
katmamız gerekir. 

• Matematik dersinde öğrencilere etkinlikler yaptırıla bilinir. Bu etkinliklerde öğrenciler 
şirket kurmaları veya özel yatırım yapmaları istenebilir. Bu şekilde öğrenciler hem 
gerçek hayata dönük matematiksel işlemler yaparken hem de girişimcilik ve inisiyatif 
almaya dönük bilgi ve beceri kazanırlar.   

• Matematik dersindeki konulara dönük hangi yazılımların kullanılabileceğini önceden 
belirlenmesi ve dersin bu belirlenen yazılımlarla işlenmesi öğretmenlere derste yazılım 
kullanmasında yol gösterici olacaktır.  

• Matematik dersinde grup çalışmaları yaptırarak ve tartışma ortamları oluşturarak 
öğrencilerin yüz yüze iletişim becerilerini geliştirmemiz gerekir. Ayrıca ders sonrası 
öğrencilerin birbirleriyle iletişimleri devam etmesini sağlamak amacıyla görüntü ve 
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mesaj aktarmaya imkân veren elektronik ortamları öğretmenlerin denetiminde 
kullanmalarını sağlayacak şekilde etkinlikler tanımlanıp öğrencilerin bu yeni iletişim 
yöntemlerini de öğrenmeleri ve etkili kullanmaları sağlanabilir.  

• Matematik dersini soyut ve ezbere dönük değil de uygulama ve etkinlik temelli olacak 
şekilde tasarlarsak öğrenciler ders sürecinde öğrendiği bilgileri kullanarak etkinlikler 
yapabilir ve ders sürecinin sonunda değişik ürünler üretebilirler. Tabi bunun olabilmesi 
için öncelikle her bir konuya dönük dersi nasıl uygulamalı ve etkinlik temelli 
tasarlayabiliriz, bunun düşünülmesi gerekir.  
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Bildiri No: BT 148 

CİNSİ İDENTİFİKASİYANIN GƏNCLƏRİN ŞƏXSİYYƏT  

KEYFİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ 

                                                                           Dos.dok. Kamalə Salamova 
                                                                    Sumqayıt Dövlət Universiteti.Azərbaycan 
                                                                                 salamovak11@gmail.com 

                                                                                  ÖZET 
Tələbələrin fəaliyyətinin əsasında fundamental məsələlər durur. Bu məsələlər 

içərisində fəaliyyətin motivi, məqsədi, dəyərləri, fərdi təlabatlar, sosial yönümlər və 
maraqlar əsas yer tutur. Bütün bunlar isə birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesndə dərk edilir. 
Ona görədə  tələbələrdə birgə fəaliyyət motivlərinin yaradılması əsas məsələ olmalıdır. Birgə 
fəaliyyət  və ünsiyyət prosesində onlarda şəxsiyyət keyfiyyətləri formalaşır. Bu keyfiyyətləri 
daha dərin  formalaşdırılması  üçün tələbələrin birgə fəaliyyət prosesindəki ünsiyyət 
“mədəniyyətını” və ona təsir edən cinsi identifikasiyanı öyrənmək lazımdır.  Yalnız bundan 
sonra müxtəlif tələbə qrupları üçün modul texnologiyalarından istifadə etmək məqsədə 
uyğun ola bilər. Bu məqsədlə Sumqayıt Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələr arasında 
tədqiqat keçirdik. 

       Anahtar Kelimeler: fəaliyyətinin fundamental şəxsiyyət  keyfiyyətləri Sumqayıt  
 

                    INFLUENCE OF GENDER DIFFERENCES IN THE PERSONALITY QULALITY  
                                                              OF YOUNG PEOPLE  
                                                                ABSTRACT 
 

For having of social status each individual man and woman should obtain social 
environment, such as semantic, reproductive, complex of social and cultural manners of 
characteristics in the social environment. Individual should  follow by stereotypes, ethic 
norms in social plan based on man and woman roles. The content of  communication 
between the girls and boys in their student years based on their gender identity. Gender 
identification is explained as imitation of itself  to another one, identifying itself with the 
other group members. Such identification of students rise to the level of self-respect 
consciousness among young people that they can influence the formation of personality 
qualities. To study of effect the gender differences to the modern youngers personality 
quality we decided to conduct research among the students of Sumgayit State University. 

       Keywords: Kettle’s test, gender, youngers, indentification, masculinity  
 

Giriş 
Rusiyalı psixoloq V.A.Koryakov müasir tələbələrin ənənəvi üsullarla təhsil almalarına 

daha az maraq göstərmələrini qeyd etmiş və modul texnologiyalarla onların müstəqilliyini, 
fəallığını və özünü inkişaf imkanlarını artırmaqla təhsilə marağın  keyfiyyətini artırmağın 
mümkünlüyünü qeyd etir. Modul texnologiyalar özündə təlimin müxtəlif formalarını, o 
cümlədən  müəllim və tələbələrin birgə fəaliyyət şəraitinin imkanlarını əks etdirir.O, yazır: 
”Bu sistem proqram materialları və mütəxəssis  hazırlığı üzrə keyfiyyət artımını maksimum 
səviyyədə təmin etməyə imkan verir” (V.A.Koryakov,s.119.) V.A.Koryakov 
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mütəxəssislərin ənənəvi yollarla modul texnologiyaları arasındakı müqayisələrinə istinad 
edir və ikincinin hazırda daha çox əhəmiyyət daşıdığını bildirir.  

 Lakin, apardığımız təhlillər belə deməyə əsas verir ki, tələbələrin fəaliyyətinin 
əsasında fundamental məsələlər durur. Bu məsələlər içərisində fəaliyyətin motivi, məqsədi, 
dəyərləri, fərdi təlabatlar, sosial yönümlər və maraqlar əsas yer tutur. Bütün bunlar isə birgə 
fəaliyyət və ünsiyyət prosesndə dərk edilir. Ona görədə  tələbələrdə birgə fəaliyyət 
motivlərinin yaradılması əsas məsələ olmalıdır. Birgə fəaliyyət  və ünsiyyət prosesində 
onlarda şəxsiyyət keyfiyyətləri formalaşır. Bu keyfiyyətləri daha dərin  formalaşdırılması  
üçün tələbələrin birgə fəaliyyət prosesindəki ünsiyyət “mədəniyyətını” və ona təsir edən 
cinsi identifikasiyanı öyrənmək lazımdır.  Yalnız bundan sonra müxtəlif tələbə qrupları üçün 
modul texnologiyalarından istifadə etmək məqsədə uyğun ola bilər. Bu məqsədlə Sumqayıt 
Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələr arasında tədqiqat keçirdik. 

        Tədqiqatın məqsədi  cinsi identifikasiyanın  gənclərin  şəxsiyyət keyfiyyətlərinə 
və ünsiyyət tərzinə təsirini öyrənmək idi. Çünki   psixologiya lüğəti cinsi deferensasiyanı 
belə müəyyənləşdirir:  "Subyektin özünü digər obyektlərə  oxşatması prosesi, məsələn, 
qrupla eyniləşdirməsi" və ya " Fərdin kişi və ya qadın kişi sosial statusa malik olması üçün 
sematik,  reproduktiv, sosial - mədəni və davranış kimi xarakteristikalar kompleksini əldə  
etməsi vacibdir". Yəni, sosial planda fərd cəmiyyətin  şüurunda möhkəmlənmiş kişi və qadın 
rolları stereotiplərinə və davranışlarına riayət etməlidir, "Ümumi qəbul olunmuş" çərçivədən 
çıxma yaxşı qarşılanmır.  

     Bizim tərəfimizdən belə bir işçi hipoteza irəli sürülür ki, "kişi"  və "qadın" 
keyfiyyətləri və xüsusiyyətləri təkcə bir cinsə aid deyildir. Onlar tamamilə bir-birinə zidd 
xarakteristikalar deyildirlər ("Kişilik " xüsusiyyətləri nə qədər çox olarsa "qadınlıq" az 
olarsa, demək əsl "normal" kişidir prinsipi üzrə və əksinə).Hər bir xüsusiyyət bu və ya digər 
cinsin nümayəndələrinə mənsub ola bilər.Bu xüsusiyyətləri ailə tərbiyəsi, oğlan və qızların 
istənilən cinsin xüsusiyyətlərini mənimsəməsi və sosial mühitin təsiri formalaşdira bilər. 
Eyni zamanda  müasir ictimaiyyəti bu kateqoriyalarsız təsəvvür etmək mümkün deyil: cinsi 
identifikasiya  (fərqləndirmə), əməyin cinsi bölüşdürülməsi, cinsi strangiya, cinsi 
simvolizim,  stereotiplər, maskulinlik,  feminlik, cinsi sosiallaşdırma və digər terminlər 
sosial həyatımıza daxil olub. 
         Pedaqoji psixologiyanın yeniyetməlik və gənclik yaşında əsas fəaliyyətinin ünsiyyət 
olduğunu nəzərə alsaq və psixoloji ədəbiyyatlardakı ünsiyyətlə bağlı araşdırmalara 
əsaslansaq, onda cinsi identifikasiyanın şəxsiyyətin inkişafına təsirini  öyrənə  bilərik. Bu 
məqsədlə Tekstoloji hərəkətin liderlərindən biri Ceyms Kettelin metodikasından istifadə 
etmək məqsədə uyğundur. R.B.Kettelin metodikası 1949 - cu ildə çap olunmuş 105 sualdan 
ibarət çoxfaktorlu şəxsiyyət sorğusudur. Sorğunun əsas məqsədi cəmiyyətdə kişi və 
qadınların təhkim olunmuş rolları həqqındakı geniş yayılmış adi fikirlər istisna olmaqla,  
qadın və kişilərin şəxsi xarakteristikaları arasındakı fərqləri müəyyən etməkdir.  Bu 
metodikaya əsasən "kişilik- qadınlıq" (yumşaqlıq -sərtlik) adlanan I şkalanın  şərhi zamanı 
minimal miqdar (1-3) bal, maksimal miqdar (8-10) baldır götürülür. R.B.Kettelin 
metodikasında  kişilik göstericiləri (praktiklik, obyektivlik, emosional yetkinlik,  sərtlik, 
realistiklik,  müstəqillik, məsuliyyətlilik),   qadınlıq göstəriciləri isə  (həssaslıq,  narahatlıq,  
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emosional yetkinləşmə, zahiri komponentlərin əhəmiyyətliliyi,  mülayimlik,  asılılıq, 
tələskənlik, qərarsızlıq,  zəhlə tökənlik) hesab olunur.  Metodika   dörd  xüsusiyyəti müəyyən 
etdiyinə görə  tədqiqat üçün  əlverişlidir. (B.Kettelin şəxaiyyəti çoxfaktorlu analizi 
metodikası 16 şkaladan ibarətdir və bunlardan açıqlanmış xarakteristikalara əsasən 4 blokda 
qruplaşdırılmışdır: intellektual xüsusiyyətlər ( B, L, M, Q1),  emosional vəziyyət (C, O, F, Q 
), şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsir və kommunikativlik (E, A, H, F, N, Q2, L),sosial 
möhkəmlik (sadiqlik) (G, Q1, Q3, N)). 

Tədqiqat Sumqayıt Dövlət Universitetinin təlləbələri apasında aparılmışdır.Tədqiqata 
cəlb olunanlar müxtəlif ixtisaslar üzrə oxuyan 2 kurs tələbələridir. Onlar iqtisadiyyat, tarix,  
filologiya,  kimya-biologiya,  riyaziyyat,  psixologiya,   mühəndislik fakültəsinin 
tələbələridir. 90 nəfər iştirakçıdan 45 nəfəri oğlan 45 nəfəri isə  qız olmaqla orta yaş həddı 
18--20  götürülüb.  

  Tələbə oğlan və qızlara paylanmış 90 blankdan hər biri səmimilik və düzlük 
dərəcəsinə görə yoxlanmış, 54 blank seçilərək araşdırma üçün yararlı hesab edilmişdir. Yəni 
həm qızlara paylanmış 27 blank, həm də oğlanlara paylanan 27 blank tam səmimi 
cavablanmışdır.  Alınmış nəticələrin müqayisəsi üçün oğlan və qız qruplar üzrə hər qrup 
üçün orta "profil" düzəldilmişdir. Alınmış "profil"lərin tutuşdurulması göstərdi ki, fərq 
əmsalı 1-1 dır. 

 1. İntellektual xüsusiyyətlər 
 1.1. Qızların nəticələri  
  Tədqiqat bu qrupda nisbətən yüksək yaradıcı potensial olduğunu göstərdi, bu B, M, 

L, Q faktorları üzrə mənaların uyğunluğu ilə təsdiq olunur. Nisbətən yüksək intellektual 
inkişaf ( faktor B=7 bal)  yüksək şöhrətpərəstlik  (faktor L=9 bal ), həmçinin kifayət qədər 
inkişaf etmiş yaradıcı təxəyyül ( faktor  M=6 bal ) və yeniliklərə meyillilik  ( faktor Q1  = 6 
bal). Bu cür uyğunlaşma kifayət qədər yüksək imkanlardan və şüurun çevikliyindən xəbər 
verir.  

    1.2 Oğlanların nəticələri  
  Kifayət qədər intellektual inkişafın olması ( faktor B=6 bal), buna uyğun olaraq 

nisbətən yüksək şöhrətpərəstlik ( faktor L=7 bal ), yaradıcı təxəyyülün kifayət  qədər inkişafı  
( faktor M = 6 bal), həmçinin yeniliklərə yüksək meyillilik (faktor   Q1 = 7 bal) . Bu cür 
uyğunlaşma eksperimentlərə, həmçinin yeni ideyyalar axtarışına böyük həvəs olduğunu 
sübut edir.  

2. Emosional vəziyyət  
2.1. Qızların nəticələri  
Emosional vəziyyət nisbətən emosiyalara nail olmanın sabitliyi ilə xarakterizə olunur. 

Nisbətən yüksək emosional sabitlik (faktor C=7bal) optimizim, enerjililik (faktor F=7bal) 
bunlara müvafiq olaraq aşağı narahatlıq (faktor Q=5 bal) həmçinin aşağı psixi gərginlik 
(faktor Q4 =4 bal). Faktorların bu cür uyğunlaşması emosional vəziyyətin sabitliyini, 
həmçinin stress vəziyyətinə meyilliliyin olmamasını   göstərir. 

   2.2. Oğlanların nəticələri  
  Emosional vəziyyətin kifayət qədər sabitliyi (faktor C=6 bal), süstlük, bədbinlik  
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(faktor F=4 bal ) və buna müvafiq sakitlik,  dinclik, (faktor Q=4 bal), həmçinin taqətsizlik, 
aşağı motivasiya ( faktor Q4 =4 bal) . Faktorların bu cür uyğunlaşması sakitliyin sabitliyini, 
öz vəziyyətinə inamsızlıq, aktivliyin aşağı olmasını göstərir. Hər hansı fəaliyyət növünə 
motivasiyanın olmaması söz-süz ki, işin və müvaffəqiyyətin nəticələrində özünü biruzə 
verir.        

3. Şəxslərarası qarşılıqlı təsir və kommunikativlik xüsusiyyətləri. 
3.1. Qızların nəticələri  
  Ünsiyyətə yüksək meyillilik ( faktor A=7 bal) yüksək şöhrətpərəstlik (faktor L=9bal 

) dominantlıq, inadkarlıq (faktor E=8 bal ) buna müvafiq yüksək enerjilik ( faktor F =7 bal)  
emosiyaya kifayət qədər nəzarət, diplomatıklik  ( faktor N=6 bal) yüksək sosial cəsarət  ( 
faktor H=7 bal ) həmçinin kollektivdə kifayət qədər müstəqillik (faktor Q2 =6 bal ) və yüksək 
özünə nəzarət (özünükontrol ) (faktor Q3 = 7 bal ). Bütün bu   göstəricilər östərir gənclərdə 
ki, liderlik imkanları güclüdür. 

   3.2 Oğlanların nəticələri 
  Ünsiyyətə yüksək meyillilik (faktor A=7 bal), yüksək şöhrətpərəstlik (faktor L=7 bal) 

yüksək dominantlıq inadkarlıq (faktor E=7 bal ) yüksək özünə nəzarət ( faktor Q3 =7 bal ) 
və bunlara müvafiq emosiyalara kifayət qədər nəzarət ( faktor N=6 bal ) və sosial cəsarət 
(faktor H=6 bal). 

   Bu cür uyğunlaşma liderlik imkanlarının olmamasını göstərir, bununla yanaşı, 
enerjiliyin, optimizmin (faktor F= 4bal olması) həmçinin müstəqil qərar qəbul edilməsində 
kollektivdən bir qədər asılılıq üzündən oğlanların liderlik imkanları aşağı düşə bilər. 

4. Sosial möhkəmlik 
4.1. Qızların nəticələri 
    Davranışa mənəvi (əxlaqi) nəzarətin aşağı səviyyəsi (faktor G 1 =5 bal) müvafiq 

olaraq emosiyalara kifayət qədər nəzarət (faktor N=6bal), həmçinin özünənəzarətin 
yüksəkliyi (faktor Q3 =7bal) kifayət qədər radikallıq (faktor Q1 = 6 bal). Bu cür uyğunlaşma 
sosial möhkəmliyin kifayət qədər olmasını, həmçinin fəaliyyətdəki radikal dəyişikliklərə 
real baxışı və sosial adaptasiyanı göstərir. 

   4.2 Oğlanların nəticələri 
  Davranışa nəzarətin aşağı olması (faktor G=5bal). Buna müvafiq emosiyalara 

yetərincə nəzarət (faktor N=6bal) həmçinin özünənəzarətin yüksəkliyi (faktor Q3 = 7bal). 
Bu cür uyğunlaşma sosial möhkəmliyin kifayət qədər olmamasını göstərir, bununla yanaşı, 
yüksək radikallıq, eksperimentlərə meyillilik (faktor Q1 = 7bal) nəticəsində sosial 
möhkəmlik əsaslı şəkildə aşağı düşə bilər. 

    Beləliklə, testin nəticələrinin qrafikdəki təsvirindən aydın görünür ki, praktiki 
olaraq bütün xarakteristikalar üzrə qız qruplarının göstəriciləri yüksəkdir. Bu da, qızların 
intellektual bacarıqlarının oğlanlardan aşağı olması haqqındakı təsəvvürləri təkzib edir. 
"Kişilik-qadınlıq" adlanan I şkalaya ayrılıqda baxaq. Testləşdirmənin nəticələri göstərdi ki, 
qrup göstəriciləri bir-birindən o qədər də fərqlənmir, fərq 2 balddən ibarətdir. Oğlanlarda 
I=4bald olması metodikaya uyğun olaraq kişiliyin kifayət qədər olmaması, infantilizim 
deməkdir. Qızlarda isə I=5bald isə qadınlıqla yanaşı, kişilik xarakteristikalarının da olmasını 
göstərir. 
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  Deməli, bu bizim əvvəlki hipotezaları təsdiq edir. 
  Oğlan və ya qızlarda qarşı cinsə aid olan stereotip xüsusiyyət və keyfiyyətlərin 

olmamasını isə patologiya, "öz cinsinin qaydalarından" çıxmaq kimi izah etmək olmaz. 
Müasir psixologiyada özündə həm ənənəvi kişi, həm ənənəvi qadın xüsusiyyətlərini 
cəmləşdirilmiş insan keyfiyyətlərini izah edən yeni anlayış (məsələn androqoniya anlayışı) 
qəbul olunmuşdur. Hər bir insan kişi və ya qadın olmasından asılı olmayaraq aşağıdakı 
keyfiyyətlərdən hansılarasa malik ola bilər:  ya kişilərə aid olunan şöhrətpərəstlik və ya 
qətiyyətlilik keyfiyyətləri ya da ənənəvi olaraq qadınlara aid olunan mülayimlik, güzəştə 
getmə və şənlik və s.Keyfiyyətlərinə və yaxud özündə həm kişi həm də qadın 
xüsusiyyətlərini cəmləşdirmiş androgen ola bilər. Məhz axırıncı tip (androgen) daha çevikdir 
və dəyişən şəraitə uyğunlaşa bilər, bu da həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində 
müvəffəqiyyətlər əldə etməyə kömək edir. Bu isə əsas verir ki, həm kişilər, həm də qadınlar 
stereotiplərdən kənar inkişaf etməlidirlər ki, sosial və iqtisadi cəhətdən müstəqil şəxsiyyət 
ola bilsinlər. İnkişaf prosesinin təməli "kişilik yaxşıdır - qadınlıq pisdir" prinsipi əsasında 
qurulmamalıdır, yaxud əksinə, seçim çoxluğu və davranış stilinin qarşılıqlı zənginləşdirmə 
prinsipi əsasında qoyulmalıdır. 

Beləliklə,  " Tələbə gənclərin cinsi fərq xüsusiyyətlərinin onların ünsiyyətinə təsirini 
B.Kettelin şəxsiyyətin çoxfaktorlu analizi metodikası ilə 90 nəfər tələbə arasında keçirilən 
sorğunun nəticələrindən aydın oldu ki, qızlarda ünsiyyətçillik kimi xüsusiyyətlər oğlanlara 
nisbətən üstünlük təşkil edir. Bunun da səbəbini onların hələ uşaqlıqdan insanlara dərin 
maraq bəsləmələri, anaları ilə dərin və yaxından ünsiyyətdə olmaları ilə izah etmək olar. 
Bundan başqa diqqət mərkəzində olmağa çalışan gənc qızlar həm də nəzakətlilik, həlim və 
xoşxasiyyətlilik kimi keyfiyyətlərini nümayış etdirməyə çalışır, bununla da ünsiyyətçiliyə 
oğlanlara nisbətən daha çox meyilli olurlar. Tələbə- gənclik dövrü isə onların həyat seçimləri 
etmək üçün ən populyar dövrü olduğuna görə onların ünsiyyətçilik xüsusiyyətlərinin bu 
dövrdə daha qabarıq görsənməsi ədəbiyyatda göstərilənləri təsdiq edir.  

Sonuç  Sosial və iqtisadi cəhətdən müstəqil şəxsiyyət ola bilmələri üçün insanın həm 
kişi həm də qadın stereotiplərindən kənar inkişaf etməsi lazımdır. İnkişaf prosesinin təməli 
kişilik –yaxşıdır, qadınlıq pisdir, prinsipi əsasında deyil, seçim çoxluğu və davranış stilinin 
qarşılıqlı zənginləşdirilməsi prinsipi əsasında qoyulmalır. Bu şkala üzrə keçirilmiş 
testləşdirmələrin nəticələrinə  nəzər saldıqda  aydın oldu ki, testləşdirilənlər "öz cinsinə 
uyğun gəlməmə" nin onlarda kömpleks yaratması  ilə razılaşmırlar. Bu  fərdin daxili 
xüsusiyyətləri ilə    sosial  normalar arasındakı uyğunsuzluqdan qaynaqlanır.     
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ŞAGİRD QRUPLARI VƏ ONLARA RƏHBƏRLİYİN PEDAQOJİ 

MEXANİZMLƏRİ 

Şelale Adıgözova 
                                                      adıgozelshalala@gmail.com 

 
ÖZET  
Təhsil sistemində qrupların idarə olunmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Hər bir 

sosial qrupda idarəetmə fərqli üsullarla tənzimlənir. Burada sinif rəhbərinin şagirdlərlə mü-
nasibətlərində öndə duran sənəd məktəbdaxili nizamnamədir. İdarə edən və idarə olunanlar bu 
qaydalarla rəsmi əlaqələr qurur, birgə, razılaşdırılmış fəaliyyət göstərirlər. Sinif rəhbərinin 
təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə qarşılıqlı münasibətləri də  bu qaydalara və münasibətlər 
psixologiyasınna görə nizamlanır.Meqalede bir tərəfdən sinif rəhbərinin özünün pedaqoji-
psixoloji paradiqmasın, iş üsubu, digər tərəfdən, rəhbərlik üslubu öz t’hlil olunur.   

 
 
 
Anahtar Kelimeler: qruplarının ,özünəməxsus, Sinif rəhbərinin, rəhbərlik, pedaqoji. 

 
STUDENT GROUPS AND Their EDUCATIONAL LEADERSHIP 

 MECHANISMS 
 
ABSTRACT  
The article notes that not all teachers can currently lead student groups. They do not know 
deeply about the functions of the social facilitator. They can not cope with the requirements of 
the leader in this field. Although class leaders know the style of leadership, they are not 
interested in implementing it. For this reason, most students evaluate the style of leadership of 
their classmates as authoritarian or liberal. As a result, a number of inconsistencies arise in 
establishing favorable social relations between the class leader and the student in the 
pedagogical process. Its results areshown in students’ success in training. 
A positive understanding of class leader leadership is to help students understand, love and 
compassion. Students in the class should assure their success and properly master them.  
 

Keywords: class leader. student group. facilitation,collaboration 

 
Giriş 

Məlum olduğu kimi, məktəbdə idarəetmə təhsil sistemi üçün qəbul olunmuş qanunlar və 
d. direktiv sənədlərlə  yanaşı, onun daxili nizamnaməsi, tələb və qaydaları əsasında nizamlanır. 
Bu zaman təhsil sistemində idarəetmənin bir sıra formalarından istifadə edilir. İdarə edən və 
idarə olunanlar bu qaydalarla rəsmi əlaqələr qurur, birgə, razılaşdırılmış fəaliyyət göstərirlər. 
Sinif rəhbərinin təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə qarşılıqlı münasibətləri də  bu qaydalara 
və münasibətlər psixologiyasınna görə nizamlanır. 

Əslində, heç bir sənəddə, o cümlədən məktəb nizamnaməsində sinifə rəhbərliyi istiqamət-
ləndirən geniş şərhlər verilmir. Bu proses, bir tərəfdən sinif rəhbərinin özünün pedaqoji-
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psixoloji paradiqmasında, iş üsubunda, digər tərəfdən, rəhbərlik üslubunda öz əksini tapır.  
Sinifə rəhbərlik prosesi də buna uyğun şəkildə qurulur. Nəticədə bu qurulma bir sıra qeyri-
müəyyən, aydınlaşmamış təsirlər altında baş verir. 

Təhsil sistemində qruplarının idarə olunmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Hər bir 
sosial qrupda idarəetmə fərqli üsullarla tənzimlənir. Təhsil qruplarının idarə olunması da 
fərqlidir. Burada sinif rəhbərinin şagirdlərlə münasibətlərində öndə duran sənəd məktəbdaxili 
nizamnamədir. Ə.Ə.Əlizadə və H.Ə.Əlizadə yazırlar: “Müəllim də, şagird də konfensial roldur. 
Özlərinin rol repertuarlarına görə onlar müxtəlif adamlarla bağlıdırlar. Bu kökdə də müəlim və 
şagirdlərin münasibətləri şaxələnir” “müəllim-müəllim”, “müəllim-valideynlər”, “şagird-şagird”, 
“şagird-valideyn” və s. tipli münasibətlər şəbəkəsi nə qədər çoxcəhətli olursa, olsun, onların mü-
rəkkəb  kontiniumunda mərkəzi sistem, təşkiledici münasibətlər “müəlim-şagird” münasibətləri sa-
yılır” (1, s. 88). 

Sinfə rəhərlik müəllimdən şagird qruplarına rəhbərlik bacarıqları tələb edir. Qruplarla iş 
bir təlim forması kimi şagirdlərə əməkdaşlıq xüsusiyyətləri, keyfiyyətləri aşılayır. Kurikulum 
proqramı çərçivəsində təşkil olunan dərslərdə həmin keyfiyyətlər aşılamaq üçün kifayət qədər 
şərait yaratmaq mümkündür. Ancaq hələ də, təəssüf ki, məktəblərdə müəllimlər bu sahədə 
təcrübəzislik hiss edirlər.   

Məsələ bundadır ki, məktəbdə “subyekt-subyekt” münasibətlərinin psixoloji mahiyyəti 
hələ yetərincə aydınlaşdırılmayıb. Bu sahədə sistemli psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar aparılma-
yıb. Fasilitatorluq fəaliyyətinin praktik tərəfləri müəllimlər tərəfindən kürikulumun tələblərinə 
uyğun şəkildə mənimsənilməyib. Belə bir şəraitdə, deməli, şagird qruplarının müasir tələblər 
baxımından necə idarə edilməsi  məsələsi də aydınlaşmamış qalır. Ona görə də, hazırda sinifə 
rəhbərlik üslubunun hansı ölçülərə uyğun gəlməsi, təhslidə aparılan islahatlar baxımından hansı 
prinsiplərlə tənzimlənməsi, müxtəlif yaşlar üzrə qrup fəaliyyətinin təşkilində hansı üsullardan 
istifadə edilməsinin izahı zəruri məsələ kimi meydana çıxır.   

K.Levin tərəfindən yaradılmış sahə nəzəriyyəsinin əsas ideyasını sosial davranışın 
qanunlarını psixoloji və sosial enerji anlayışlarının dərk olunmasında, onun determinasiyasında 
axtarmağın lazım olması fikri təşkil edir. K.Levinin bu araşdırmalarının nəticələri “sahə 
nəzəriyyəsi”ndə ümumiləşir. Sahə nəzəriyyəsində öyrənilən digər əsas məsələlər: qrupun 
formalaşması şərtləri, digər qruplarla qarşılıqlı münasibətlər, qrup normalarının və məqsədlərin 
formalaşması, qrupda liderlik problemi və s. təşkil edir. 

İnsanların sosial davranışına hansı tələbatların təsir etdiyi sualına cavab axtaran qrup 
dinamikası məktəbinin nümayəndələri qrupdaxili münaqişələr problemini qrup şəklində 
fəaliyyətin səmərəliliyi, qrupdaxili rəqabət problemi ilə uyğun şəkildə araşdırmışlar. K.Levin 
hesab edir ki, biz hər hansı bir qrupu o, yalnız öz xüsusiyyətlərinə, əlamətlərinə malik olduqdan 
sonra qəbul edə bilərik. Onun fikrincə, qrupun xüsusiyyətləri onun elementlərinin (üzvlərinin) 
xüsusiyyətləri ilə deyil, elementlər arasındakı münasibətlər ilə şərtlənir. K.Levin bir neçə 
insanın bir yerdə fəaliyyətini heç də həmişə qrup olaraq qəbul etmir (2, s. 389). 

Qrup anlayışı haqqında daha aydın təsəvvür yaratmaq üçün psixologiya elmində kiçik 
qrupun araşdırılması tarixinə nəzər salmaq lazımdır. Bu sahədə ilk araşdırmalar XX əsrin 20-
ci illərində ABŞ-da aparılmışdır. Bu araşdırmalar zamanı psixoloqları maraqlandıran başlıca 
məsələ fərdin tək, yoxsa başqa insanların iştirakı zamanı fəaliyyətdə daha yüksək nəticə 
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göstərdiyini öyrənməkdən ibarət olmuşdur. Tədqiqatlarda insanlar qrup şəklində öyrənilməmiş, 
sadəcə insanların bir-birinin fəaliyyətinə təsiri araşdırılmışdır.  

Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, başqalarının iştirakı zamanı fəaliyyətdə 
sürət artır, lakin bu zaman keyfiyyət aşağı düşür. Elmdə bu effekt “sosial fasilitasiya” adı 
qazanmışdır. D.Mayers sosial fasilitasiyaya dair araşdırmaları nəzərdən keçirərək bu qənaətə 
gəlir ki, qrup insanlara oyadıcı, ehtiraslandırıcı, fallaşdırıcı təsir göstərə bilir. Eksperimentlər 
nəticəsində həmçinin əks effekt - başqa şəxslərin iştirakının fərdin fəaliyyətinə ləngidici təsiri 
də müəyyən olunmuşdur. Bu effekt öz növbəsində psixologiyada sosial inhibasiya adı almışdır. 
Qeyd olunmalıdır ki, psixologiyada daha çox sosial fasilitasiya fenomeni tətbiq olunmaqdadır 
və ümumiyyətlə bu araşdırmaların elmə verdiyi ən böyük nailiyyət məhz sosial fasilitasiya 
anlayışı hesab olunur (3, 186). 
Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə qrup münasibətlərində sosial fasilitasiya və onun önəmli 

tərəflərini vurğulayırlar: “Sosial fasilitasiya dedikdə insanların sosial təmas şəraitində biri-
birinə göstərdikləri müsbət təsir nəzərdə tutulur. Bu zaman onların fəallığı artır, reaksiyaları 
nisbətən asanlaşır, fəaliyyətin nəticəsi yaxşılaşır” (5, s. 116). Müəlliflər sosial fasilitasiyanın 
3 effektini ayırd edirlər (4, s. 116-117): 

a) kütləvi effekt - başqa adam sosial situasiyada ancaq tamaşaçı kimi iştirak edir və özünü 
passiv aparır; 

b) koaksiya effekti - adamlar birgə fəaliyyətdə iştirak edilər; 
c) interaksiya effekti - fərdlərin birgəfəaliyyətdə iştirakı əməkdaşlıq xarakteri kəsb edir 

(qarşılıqlı təsir). 
İkinci mərhələdə insanların sadəcə bir-birinə təsirinin öyrənilməsindən şəxslərin qrup 

tərkibində öyrənilməsinə keçilmişdir. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, eyni 
tapşırıqlar fərdi iş formasına nisbətən qrup daxilində daha tez, korrektiv və az səhvlər olmaqla 
həll olunur. Belə ki, eyni tapşırığın həm qrup, həm də fərdi formada həlli üçün orta vaxt 
müəyyən olunmuş, sərf edilən vaxtın müqayisəsi aparılmışdır. Əldə olunmuş nəticələr qrupla 
işin xeyrinə olmuşdur. Daha dəqiq təhlilində müəyyən olunmuşdur ki, nəticələr həm də 
fəaliyyətin xarakterindən asılıdır. Bu zaman, xüsusilə bir fakta diqqət yetirilməlidir: qrup 
fəaliyyətinin əsas parametri qrup üzvlərinin, sadəcə “iştirak”ı deyil, onların qarşılıqlı fəaliyyətdə 
olmasıdır. 

Üçüncü mərhələdə kiçik qrupların araşdırılması daha da şaxələnmişdir. Artıq yalnız 
qrupun fərdə təsiri deyil, eyni zamanda kiçik qrupun xarakterik xüsusiyyətləri: onun strukturu, 
qrup üzvlərinin qarşılıqlı münasibəti tipləri, qrupun ümumi fəaliyyəti öyrənilməyə 
başlanmışdır. 

Qrupların araşdırılmasına başlayarkən həll edilməli ilk suallardan biri belədir: kiçik qrup 
nədir, onun əlamətləri və sərhədləri necədir? Rusiya psixoloqu Q.Andreyevanın “Sosial 
psixologiya” kitabında bu anlayışın məzmunu aşağıdakı kimi açıqlanır: “Kiçik qrup dedikdə, 
tərkibi azsaylı olan qruplar nəzərdə tutulur. Onun üzvləri bir-birinə ümumi ictimai fəaliyyətlə 
bağlıdırlar. Bu da öz növbəsində qrup üzvləri arasında birbaşa emosional münasibətlərin 
yaranmasına səbəb olur”. Bu, qrup haqqında dəqiq ifadə olunmuş və tez bir zamanda təsəvvür 
yaradan fikirdir (5, s. 126). 
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Başlanğıc anlayışın “qarşılıqlı təsir” olduğu interaksionistik istiqamətdə kiçik qrup 
qarşılıqlı təsirlərin həyata keçirildiyi sistem kimi götürülür. Hər bir qrupda üzvlərin ümumi 
fəaliyyətdə və ya sadəcə qarşılıqlı təsir prosesində olmasından asılı olmayaraq onun müəyyən 
elementləri - qrup üçün ən vacib amillərdən olan norma və dəyərlər yaranır. Q.Andreyevanın 
kiçik qrup haqqındakı fikri sosial psixologiyada fərqli bir yanaşma idi. Belə ki, “ümumi ictimai 
fəaliyyət” anlayışının formalaşması qrupu əməyin bölüşdürülməsi kimi böyük sistemin bir 
hüceyrəsi olaraq qeyd edilirdi. 

Sinif rəhbəri şagirdlərlə işləyərkən bu amili həmişə diqqət mərkəzində saxlamalıdır ki, 
insan dünyanın ən dəyərli varlığıdır. Bu səbəbdən məktəbdə təhsil alan şagirdlərə onalrın 
fərdiliyi, özəlliyi baxımından yanaşılmalıdır.  Son dövrlərdə şagirdin sinif qrupunun üzvü kimi 
tədqiq olunmasına diqqət artmışdır. Deməli, sinif rəbəri şagirdlərə ilk növbədə özünü qrupda 
təsdiqetmə bacarıqları aşılamağa yönələn fəaliyyət göstərməlidir.   

Sinif rəhbəri məktəbin direktoru tərəfindən təyin edilir. Onun fəaliyyəti tədris işləri üzrə 
direktor müavini tərəfinən tənzimlənir. Bunlar, sinif rəhbərinin rəsmi səlahiyyətlərini 
tənzimləyən normativ tələblərdir.  

Əslində, sinif rəhbəri kimdir?  
Sinir rəhbərinin idarəetmə və rəhbərlik fəaliyyəti, ilk növbədə şagirdlərin mənəvi 

tələbatının ödənilməsinə xidmət etməlidir. O, bir tərəfdən şagirlərin potensial imkanlarını 
maksimum qaydada reallaşdırmağa kömək edirsə, digər tərəfdən fəaliyyət prosesində 
şəxsiyyətin formalaşması üçün mənəvi-psixoloji iqlim şəraitinin yaradılmasına, qarşılıqlı 
münasibətlərin tənzimlənməsinə istiqamət verir. Bu proses onun rəhbərlik üslubu, qarşılıqlı 
münasibətləri, şagirdlərlə bir-birini qavrama və anlamasının qarşılıqlı təsirində baş 
verir.A.N.Abbasov pedaqogikada sinif rəhbərinin statusu haqqında bunları qeyd edir: “Sinif 
rəhbəri, adətən bu sinifdə dərs aparan nümunəvi əxlaqa, təçkilatçılıq bacarığna malik, tərbiyə 
işinin metodikasına bələd olna, öz ixtisasına dərindən yiylənən, uşaqları sevən, fənn 
müəllimlərindən biri olur. Deməli, o, bir tərəfdən fənn müəllimi, difər tərəfdən tərbiyəçi-rəhbər 
funsiyasını öz üzərinə götürür” (6, s.320). 

“Sinif rəhbəri” anlayışının mahiyyəti məktəbdə təhsil alan və artıq almış hər bir kəsə 
aydındır. Bir çoxları onun simasını heç zaman unutmur, xoş hisslərlə yada salır, bəziləri isə 
təəssüf doğuracaq duyğularlaxatırlayırlar. Bu, əlbəttə ki, sinif rəhbərinin pedaqoji fəaliyyətində 
şagirdlərə necə münasibət göstərməsi ilə bağlı olur. 

Sinif rəhbərinin başlıca məqsədi - şagird şəxsiyyətinin inkişafı, onların özünüinkişaf və 
özünüreallaşdırması üçün əlverişli mühit yaratmaq, cəmiyyətdə uğurla sosiallaşmasına nail 
olmaqdır. Məqsəd  bir sıra vəzifələr əsasında reallaşdırılır. Bu vəzifələr 2 qrupa bölünür: ümumi 
və konkret vəzifələr(7, s. 120). 

Ümumi vəzifələrə bunlar daxildir. 
 Sinifdə təmsil olunan şagirdlərin hüquqlarını qorumaq, onların məktəb qaydalarına əməl 

etmələrini nəzarətdə saxlamaq.  
 Şagird, ailə və cəmiyyət arasındakı əlaqələrin qurulmasını təmin etmək. 
 Sinifdə fənn kurikulumlarının tətbiqini izləmək. 
 Şagirdlər tərəfindən mənsub oldquqları etnomədəniyyətin və submədəniyyətin 

mənimsənilməsindəmənəvi vasitəçi olmaq.  
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Şagirdlərdə fərdiyyətin və şəxsiyyətin formalaşması üçün müvafiq tədbirlər həyata 
keçirmək.  

Şagirdlərin yaşına uyğun olaraq mənəvi-psixoloji inkişafı üçün əlverişli mikromühit 
yaratmaq.  

 Şagirdlərdə koqnitiv bacarıqların, kommunikativ mədəniyyətin inkişafına nail olmaq.  
Şagirdlərin sinifdənxaric fəaliyyətini tənzimləmək. 
 Şagirdlərin fiziki inkişafını nəzarətdə saxlamaq.   
Sinifdə şagird özünüidarəetmə orqanının yaradılmasına, onun fəaliyyətini yaş imkanlarına 

uyğun tənzimlənməsinə nail olmaq. 
Şagirdləri məktəb, respublika və dünya miqyaslı tədbirlərdə, müsabiqə və olimpiadalarda 

iştiraka həvəsləndirmək, onlara mənəvi dəstək olmaq. 
Şagidlərin sosial-psixoloji və fizioloji inkişafı ilə bağlı olaraq fəaliyyət göstərən sosial 

institutlar - yaradıcılıq, idman-sağlamlıq, ekologiya mərkəzləri, QHT-lər və d. qurumlarla birgə 
fəaliyyət planı hazırlayaraq həyata keçirmək. 

 Ümumi və sinif valideyn yığıncaqlarının keçirilməsini təşkil etmək.  
Sinif rəhbərinin məktəbdəki konkret vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarətdir(http://nsportal.ru/shkola). 
1. Şagird şəxsiyyətini inkişaf etdirmək.  
-şagirdlərlə aparılan işdə onların fərdi xüsusiyyətlərini, qabiliyyət və maraqlarını nəzərə 

almaq; 
-sinifdə şagird şəxsiyyətinin inkişafı üçün əlverişli psixoloji-pedaqoji mühit yaratmaq, 

şagirdləri mənəvi aşınmalardan, təzyiq və sıxışdırılmalardan qorumaq, əxlaqi sabitliyinə nail 
olmaq; 
      - hər bir şagirdin özünütəsdiqini təmin etmək, onların potensial qabiliyyətlərini üzə 
çıxarmaqla təkrarsız fərdiliyini qorumaq və inkiaşf etdirmək;   
       -şagirdlərdə sağlam həyat tərzi haqqında təsəvvürlər formalaşdırmaq, adət və vərdişlərə 
yiyələnmə yollarını öyrətmək; 

- şagirdlərin hüquqlarını və maraqlarını qorumaq, vəzifələrini mənimsətmək;  
-şagirdlərin məktəb qaydalarına əməl etmələri üçün onlarla vaxtaşırı müzakirələr aparmaq, 

diskussiya və treninqlər təşkil etmək; 
-şagirdlərin tərbiyəsində müxtəlif metod, vasitə və priyomlardan istifadə edərək onlarda 

özünüinkişaf, özünüidarəetmə, özünüreallaşdırma və özünütərbiyə mədəniyyəti 
formalaşdırmaq;       

- şagirdlərin sosial əhəmiyyətli əxlaqi keyfiyyətlərə, mənəvi dəyərlərə, yaradıcı fəaliyyətə 
sahib olmalarını təmin etmək; 

- şagirdlərin sinifdənkənar fəaliyyətinin təşkilində fəal təşkilatçı və iştirakçı olmaq;  
- şagirdləri asudə vaxtın səmərəli təşkili ilə bağlı gərəkli informasiyalarla 

məlumatlandırmaq, tövsiyələr vermək, layihələr həyata keçirmək; 
- şagirdləri ictimai fəallığa ruhlandırmaq.    
2. Sinif kollektivini formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək:  
-sinif kollektivinin müxtəlif fəaliyyət növlərinə maraq göstərmələrinə nail olmaq; 
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- şagirdlərin birgə fəaliyyətinin tənzimlənməsində fəal iştirak etmək, yollar göstərmək, 
bunu üçün əməkdaşlıq mühiti yaratmaq; 

-sinif kollektivi ilə aparılan işdə tərbiyəedici fəaliyyət göstərmək, onlara şəxsi nümunə 
olmaq, ideallar formalaşdırmaq; 

- şagirdlərin bir-biri, eləcə də pedaqoji prosesin digər iştirakçıları ilə humanist, toleyrant 
münasibətlərinin qurulmasını təmin etmək; 

-digər sinif kollektivləri ilə birgə tədbirlər təşkil etmək və s. 
3. Digər personal və valideynlərlə iş:   
-şagirdlərin sosiallaşmasında valideyn, psixoloq və sosial pedaqoqla birgə tədbirlər həyata 

keçirmək;  
-şagirdlərdə yaradıcılığın inkişaf etdirilməsində uşaq birliyi rəhbəri ilə birgə tədbirlər, 

ekskursiya və gəzintilər  təşkil etmək;   
-valideyn və psixoloqla birgə sinifdəki şagirdlərin “Fərdi inkişaf xəritəsi”ni işləyib 

hazırlamaq; 
-valideynlərlə şagirdlərin inkişafı, davranışı, akademik uğurları və ya çətinlikləri barədə 

fərdi görüşlər keçirmək;  
- məktəb kollektivində sinifdəki şagirdlər haqqında müsbət təəssüratlar formalaşdırmaq; 
-şagirdlərin kitabxa ilə əlaqələrinin genişləndirilməsində təşəbbüskar olmaq. 
Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılması onun vəzifələrinə daxil olan başlıca məsələlərdən biri, 

həm də birincisidir. Bu işə məsuliyyətli münasibət sinif rəhbərinin öz işinə motivləşməsinə zəmin 
yaradır. Hər bir sinif rəhbəri bu işin əhəmiyyətini və vacibliyini dərk edir, lakin heç də hər kəs 
planlaşmanı könüllü  aparmır. Bu işə, sadəcə olaraq, adminstrativ funksiya kimi yanaşırlar. Təc-
rübədə planlaşdırma və onun icrasından sövq alan, məmnunluq duyan azsaylı pedaqoqla rastlaş-
maq olar.   

Sinif rəhbərini fəaliyyətinin məqsədi planlaşdırılmış, sistemli şəkildə həyata keçirilir. 
Məqsədin reallaşdırılması üçün illik iş planı tərtib edilərək məktəb rəhbərliyi tərəfindən 
təsdiqlənir.Planlaşdırılan tədbirlər şagirdlərin yaşa görə aparıcı fəaliyyəti ilə uzlaşdırılır.   

Əslində, planlaşma yaradıcı prosesdir. O, spontan, sistemli, fasiləsiz davam edən fəaliyyətin 
tənzimlənməsini nəzərdə tutan bir işdir. Burada nəyin daha vacib, nəyin ikincidərəcəli 
olmasına, fərqli tərzdə qurulmasına, sinifdəki şagirdləri, onların valideynlərini, məktəbin rəh-
bərliyini, nəhayət, sinif rəhbərinin özünü razı salmasına diqqət yetirmək lazım gəlir. Ona görə də 
planlaşdırmada hər kəsi təmin edən məsələləri əhatə etmək,  hansı formada və hansı işi təşkil 
etmək çox önəmlidir. 

Sinif rəhbəri öz fəaliyyətini iş rejimi əsasında tənzimləyir. Sinif rəhbərinin iş rejimi Təhsil 
Qanunu, məktəbin Əsasnaməsi və Nizamnaməsi, o cümlədən bu sənədlərdən irəli gələn digər 
normativ aktlar, fərman və qərarlar, əmrlər əsasında qurulur. Sinif rəhbəri həftədə 1 dəfə “Sinif 
saatı” üçün vaxt ayırır. Bu zaman müxtəlif tədbirlərin təşkilini təmin edir: 

ú ümumi və ya tematik sinif iclası; 
ú sinifdaxili və ya məktəbdaxili tədbirlərə hazırlığın müzakirəsi; 
úsinfin akademik nailiyyətləri və ya ayrı-ayrı şagirdlərin təlim fəaliyyətindəki uğur və 

uğursuzluqların səbəblərinin araşdırılması;   
ú ekskursiya, gəzinti və görüşə hazırlıq, yaxud nəticələrin müzakirəsi; 
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ú müxtəlif sahələr üzrə şagirdlərin təşəbbüslərini dinləmək, onların təhlili və 
reallaşdırılması yollarının axtarılması və s. 

 Sinif rəhbərinin iş rejimi bir sıra məsələlərin həlli, tədbirlərin təşkili üzrə hazırlanmış 
tematik plan əsasında tənzimlənir. Bunlara aşağıdakılar daxildir. 

ú  Məktəb və sinif valideyn iclaslarının təşkili.  
ú Məktəb rəhbərləri, məktəb psixoloqu, eləcə də fənn müəllimləri ilə vaideynlərin fərdi 

görüşlərinin təşkili. 
úTətillərdə şagirdlərin asudə vaxtının tənizmlənməsinə kömək. 
ú  Sinif rəhbərlərinin metodbirləşmələrində iştirak etmək və s.  
Sinif qrupu cəmiyyətin sosial strukturunun komponentidir. Sinif qrupu isə qrupun geniş 

yayılmış formalarındandır. Q.Y.Аbbаsоva., R.M.Mahmudova və H.Ə.Əlizаdə bildirirlər ki, 
“şagirdlərin birgəfəaliyyətinin qrup formasında təşkli prosesində şagirdlərdə sosial əməkdaşlıq 
motivinin formalaşdırılması üçün əlverişli şərait yaranır. Onlar eyni bir məkanda, sinif 
məkanıda artıq təlkikdə fəaliyyət gösətmir, bir-birilə qarşılıqlı surətdə kömək edir, bir-birilə 
məsləhətləşir, hər hansı bir tədris tapşırığı birlikdə müzakirə olunur. Şagirdlər bir-birilərinə 
qarşılıqlı surətdə nəzarət edirlər” (8, s. 170). 

Ümumi sosial fəaliyyətdə qrup şəklində iştirak bu qrupu həmin fəaliyyətin subyekti kimi 
təfsir etməyə imkan verir. Bu təfsirə kifayət qədər aydınlıq gətirilməsi üçün yuxarıda göstərilən 
fikirdə ən əsas və dəyərli hissə seçilməlidir: sinif qrupu-ictimai münasibələrin birbaşa şəxsi 
əlaqələr şəklində özünü göstərdiyi qrupdur. Bu fikirdəşagirdlərdən təmsil olunan qrupun əsas 
əlamətləri özünü göstərir. Belə ki, sinif qrupu ictimai münasibətləri vakuumda deyil, müəyyən 
sistemdə real şəkildə fəaliyyət göstərən insanalrdan ibarətdir. Sinif qrupu konkret ictimai 
fəaliyyətin subyekti rolunda çıxış edir və məktəbin strukturunun bir hissəsidir.  

Bundan başqa, sinif qruplarında ictimai münasibətlər bilavasitə şəxsiyyətlərarası 
münasibətlər formasında özünü göstərir. Bu,şagirdlər arasında sadəcə əlaqələr deyil, birgə 
fəaliyyətə əsaslanan ictimai əlaqələrin reallaşdığı qrupdur. Məhz belə qrupla işləmək üçün mü-
аsir təlim tехnоlоgiyаlаrı yaradılmışdır. Həmin texnologiyaların tətəbiqi sinif rəhbəridən yа-
rаdıcılıq bаcаrığı tələb еdir. Təlim tехnоlоgiyаlаrının psiхоlоji məzmunu özündə mənimsəmə 
prоsеsi ilə bаğlı оlаnlаrı birləşdirir. Burаdа iki tеzis önə çəkilir: 

� Sinif rəhbərinin ən yüksək pеşəkаrlığı məhz dünyаdа bаş vеrən yеnilikləri, tеstоlоji 
məlumаtlаrı şаgirdlərə səmərəli yоllаrlа çаtdırmаq, mənimsətməkdir.  

� Bu prоsеsdə mənimsəmə yоllаrını şаgirdlər özləri irəli sürür, təklif еdir, öz fərdiyyətinə 
münаsib inikşаfеtdirici yоllаr müəyyənləşdirirlər. Burаdа bаşlıcаprоblеm şаgirdlərdə təlim 
mоtivаsiyаsının yаrаdılmаsıməqsədilə pedaqoji situasiyaların düzgün tənzimlənməsidir.Bu 
prоblеmlərin həllində məsuliyyət sinif rəhbərinin üzərinə düşür. Оnlаrın bilməli оlduğu məsələlərin 
əhаtə dаirəsi isə həm gеniş, həm də mürəkkəbdir. 

� Əlverişli pedaqoji situasiyaların yaradılması, bunun üçün münаsib təlim mеtоdlаrının 
sеçilməsi.    

� Problem-situasiyaları ədalətli və əlverişli qaydada həll etmək üçün hissi və məntiqi 
idrаka, mücərrəd təfəkkürə, sеçici hаfizəyə, təxəyyül və fantaziyaya, bir sözlə, situasiyaların 
baş verməsi ilə bağlı səbəb-nəticə əlaqələri qurmaq, situasiyaları proqnozlaşdırmaq imkanlarına 
malik olmaq.   
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� Təlim fəаliyyətinin şəхsiyyətyönümlü məzmunlu yеni quruluşunun müəyyənləşdirilmə-
si üçün sinfin təlim mаrаqlаrı, kоqnitiv imkаnlаrı kоntеkstində qrup difеrеnsiаllаşdırmаsı аpаr-
mаq, hər bir yаrımqrupа münаsib fəаliyyət istiqаməti sеçməklə iş qurmаq. 

Bütün bunlаr təhsil pаrаdiqmаlаrındа birləşərək оnun kоnsеptuаl əsаslаrını əmələ gətirir. 
Yеni mоdеllər də bеlə tutаrlı, еlmi-təcrübi bаzаyа mаlik оlаn təhsil pаrаdiqmаlаrı əsаsındа 
həyаtа kеçirilir. Bunun üçün sinif rəhbəri, ilk növbədə özünün fərdi iş üslubunа uyğun 
idarəetmə pаrаdiqmаsı müəyyənləşdirməlidir.  

Metin içinde APA 6 uygun olarak referans verilmelidir. Kaynakçada yine APA 6’ya 
uygun olarak alfabetik şekilde düzenlenmelidir. 
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ÖZET  
İstənilən problem insanı normal psixoloji vəziyyətindən çıxarır. Daimi stress normal həyata mane olan 

müxtəlif psixi pozuntuların yaranmasına səbəb olur. Praktik olaraq bütün psixi pozuntular bu və ya digər 
şəkildə biri digəri ilə qarşılıqlı əlaqədardır. Lakin müxtəlif psixi pozuntuların basilıca əlaqəsi və oxşarlığı 
ondan ibarətdir ki, onların kökləri insandan gəlir, onun aləmə fərdi qavrayışından, xarici təsirlərə 
meylliliyindən asılıdır. Yəni bütün psixi proseslər bir-biri ilə qırılmaz əlaqədədir və insanın vahid psixi 
vəziyyətinin müxtəlif tərəflərini ifadə edir. Ekstremal şəraitlər dedikdə də gözlənilmədən baş verən, insanın 
həyatını təhlükə altına alan gərgin situasiya nəzərdə tutulur. Bu şəraitlərdə insanda yaranan emosional 
halətlərin təzahür xüsusiyyətləri insanın vahid psixi vəziyyətinin müxtəlif tərəflərinin düzgün idarə 
olunmasından asılıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: stress, emosional halətlər, ekstremal şərait, təhlükə, qorxu,  

 
FEATURES OF EMOTIONAL STATES IN EXTREME CONDITIONS 

 
ABSTRACT  

   Any problem leads a person out of a normal psychological state. Constant stress causes various mental 
disorders that interfere with normal functioning. Virtually all mental disorders are interdependent to one degree 
or another. But the main relationship and similarity of various mental disorders is that their root lies within the 
person himself, depends on his personal perception of the world around him and the level of external influences 
exerted on him. That is, all mental processes are inextricably linked and reflect the different aspects of a single 
mental state of a person. Under extreme conditions are understood tense situations, which suddenly put a 
person's life in danger. The peculiarities of the manifestations of emotional states appearing in these conditions 
depend on the correct management of various aspects of the single mental state of a person. 

Keywords: stress, emotional states, extreme conditions, danger, fear,  

 
 

Giriş 
İnsanlar daima müxtəlif şəraitlərlə üzləşirlər. Bunlar müxtəlif təhlükələr, fövqəladə 

hallar və ekstremal şəraitlərdir. remal şərait anlayışına aydınlıq verməmişdən öncə, təhlükə 
və fövqəladə hal anlayışlarına aydınlıq gətirək. İnsan hətta ana bətnində olarkən müxtəlif 
təhlükələrlə rastlaşır.Təhlükə-insanda psixi və fizioloji pozuntulara yol açan, müxtəlif 
amillərdən yaranan və müxtəlif xarakterlidir.Təhlükələr təbiətə, maddi ehtiyatlara, insanlara 
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zərər vuran müxtəlif elementlər toplusudur ki, bunlar da iki yerə ayrılır: zədələyici və 
zərərverici amillər.Zərərverici amillər insanda əhval dəyişilmələrinə səbəb olur, 
uzunmüddət davam etdikdə isə orqanizmdə müxtəlif cür xəstəliklər yaradır. Zərərverici 
amillərə misal olaraq havada, suda, qidalardakı müxtəlif zərərli maddələri göstərmək olar. 
Zədələyici amillər isə zərərverici amillərdən fərqli olaraq daha ağır fəsadlara yol aça, 
həmçinin də insan ölümünə gətirib çıxara bilər. Ekstremal şərait-insanın həyatla ölüm 
arasında qaldığı situasiyadır. Bu vəziyyətdə insanı yalnız düşündürən sağ qalmağıdır, bunun 
üçün isə o, bütün var gücünü səfərbər edir [1, 254]. Dünyadakı milyonlarla insanın hər biri 
müəyyən ekstremal şərait ilə rastlaşmışdır. Lakin hamının bu situasiyadan çıxa bildiyini 
demək yalnışlıq olar, çünki insanların çoxu təhlükə ilə üzləşmədikləri müddətdə, təhlükə 
onların bir addımlığında olsa belə də, sanki onu görmürlər və ya görsələr də gələcəkdə baş 
verəcək ekstrimal şəraitr üçün demək olar heç bir qabaqlayıcı tədbirlər düşünmürlər. 
Ekstremal hal eyni zamanda bir çox insanın həyatını əhatə edərsə, bu zaman o fövqəladə 
hadisəyə çevrilir, hansi ki, bu hadisələr insanlar üçün daha ağır nəticələr yaradır. Ekstremal 
şəraitlər insanların həyatı üçün təhlükəli olan situasiyalardır. Belə situasiyalar təbiət 
hadisələri zamanı və insanların öz fəaliyyətlərindən yaranır.Yəni insan o zaman ekstremal 
şəraitə düşür ki, onun həyatı üçün təhlükəli antropogen və təbii hadisələr baş versin. 
Psixoloji ədəbiyyatlara nəzər yetirsək görərik ki, ekstremal şəraiti yaradan təbii və 
antropogen amillərin öz növləri də vardır. Ekstremal situasiyalardan ən çətini və ən təhlükəli 
olan təbii fəlakətlərdir, çünki müasir dövrdə qlobal iqlim dəyişilmələri, texnologiyaların 
inkişafı ilə əlaqədar qəzalar böyük insan itkisinə səbəb olur. Təbii fəlakətlər zamanı həmin 
yerdə yaşayan əhaliyə kömək lazım olur. Təcrübə göstərir ki, əksər hallarda hamını eyni 
vaxtda xilas etmək üçün xilasedicilər və xüsusi texnika çatışmır. Ona görə də belə 
vəziyyətlərdə ekstremal şəraitlə üzləşən insanın əsas vəzifəsi öz-özünü xilas etmək və ya 
xilasedicilər gələnədək sağ qalmaqdır. Amma özünə və eləcə də başqalarına kömək etmək 
üçün baş vermiş təhlükəli hadisəyə hazır olmaq lazımdır. Bunun üçün öncə hər kəs yaşadığı 
yerdə mövcud ola biləcək mümkün təhlükəli və böhranlı situasiyalarda özünü necə aparmaq 
haqqında zəruri biliklərə malik olmalıdır. Çünki insan belə ekstremal şəraitlər haqqında 
məlumatlı olmadıqda tez bir zamanda qərar qəbul etmək imkanları da məhdudlaşır. Mütə-
xəssislərin fikrincə, müxtəlif xarakterli ekstremal şəraitlərə hazır olmaqla, əsas amil məhz 
hadisə ilə bağlı məlumatlı olmaqdır. Hətta bu amilin ekstremal şəraitlərə hazırlığın 80 faizini 
təşkil etdiyini də qeyd edirlər. Yəni insanlar müxtəlif tipli fəlakətlər, onların hər birinin tə-
biəti, başvermə səbəbləri, əsas xarakter xüsusiyyətləri, mümkün qədər çalışıb zədə almamaq 
üçün necə davranmaq, hansı hərəkətləri etmək haqqında lazımi biliklərə malik olmalıdırlar 
[2, 79].  

Müxtəlif xarakterli hadisələrin baş verməsi səbəbindən dünyasını dəyişən və ya 
xəsarət alan insanların sayı ildən-ilə artır.Təbii və antropogen xarakterli fəlakətlər zamanı 
baş verən maddi itkilər, insan tələfatları və s. yeni ekstremal şəraitlər dalğası yaradır. Belə 
ki, fəlakətdən xilas olunmuş insan yaşayış yerinin dağılması və ya yaxın insanların itkisi və 
s. ilə bağlı yeni ekstremal şəraitlə üzləşir. Bu vəziyyətlərdə psixi fəaliyyətin və davranışın 
təşkil olunmasına kömək edə biləcək "psixoloji müdafiə"nin olmasına baxmayaraq, belə 
vəziyyət insanları rasional davranış nümayiş etdirmək və fəaliyyət göstərmək 
qabiliyyətindən uzun müddətə məhrum edə bilər. Belə məhrumetmənin ağırlıq dərəcəsi çox 
vaxt insanın hadisəni necə qəbul etməsi və ya onu necə qiymətləndirməsi ilə bağlı olur. Belə 
vəziyyətin aradan qaldırılması isə səriştəli mütəxəssis köməyi olmadan mümkün deyildir. 
Bu məqsədlə həyata keçirilən profilaktika işi mobil qruplarda fəaliyyət göstərəcək 
insanlarda psixi möhkəmlik, yəni onlarda cəsarət, iradə, soyuqqanlıq, dözüm, qorxu hissinə 
üstün gəlməyə qabillik tərbiyə edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əhali ilə də bu 
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istiqamətdə müvafiq iş aparılmalıdır. Belə ki, insanın ekstremal situasiyalara mümkün 
reaksiyaları haqqında əhaliyə doğru və kifayət qədər tam və dolğun informasiya verilməsi 
ilk zəruri profilaktik tədbir hesab olunur. 

Ekstremal şəraitlər baş verməzdən əvvəl əhalinin vaxtında belə şəraitlər haqqında mə-
lumatlandırılması da vacib profilaktik tədbirlərdəndir. Digər tərəfdən, bu istiqamətdə apa-
rılmalı olan tədbirlərdən biri də öncədən müdafiə tədbirlərinin operativ və fəal surətdə yerinə 
yetirilməsi ilə bağlıdır. Ekstremal amillərin təsiri kəsildikdən sonra ekstremal şəraiti doğuran 
hadisə nəticəsində insanların məruz qaldığı, sinir-psixi pozulmaların və onların nəticəsində 
somatik pozulmaların inkişafının profilaktikası istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata 
keçirilməlidir. 

Ekstremal şəraitlərin doğurduğu qorxu hissi insanın həmin ekstremal şərait barədə 
informasiyasının azlığı və ya yoxluğu, onu əhatə edən mühitə nabələdliyi, öz şəxsi zəifliyi, 
fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Qorxu – təhlükəyə qarşı təbii reaksiyadır. O, hər 
bir normal adama xasdır. Psixi cəhətdən elə bir normal insan yoxdur ki, o, qorxu hissi 
keçirməsin. Qorxunun iki növünü ayırd edirlər: nəzarət olunan və nəzarət olunmayan. İnsan 
öz qorxusuna nəzarət edirsə, deməli,  qarşısına çıxa biləcək təhlükələri dərk edir. Elə hallar 
olur ki, ekstremal şərait zamanı insanın gücü birə on artır, o, adi şəraitdə edə bilmədiyi işləri 
yerinə yetirməyi bacarır. 

Psixoloqların fikrincə, bizim qorxuya münasibətimizdən çox şey asılıdır. Nəzarət edil-
məyən qorxu stress vəziyyətinə - düşüncə və hərəkətlərdə ləngiməyə, yaranmış şərait 
nəticəsində insan iradəsinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Yaranmış və möhkəmlənmiş 
qorxunu aradan qaldırmaq çox çətindir. Çünki hər dəfə insan qorxunu yaradan situasiyaya 
düşəndə, bu qorxu yenidən yaranır [3, 569]. 

İnsan dövrünün və yaradılışının ən kamil varlığı olmasına, bu qədər inkişaf etməsinə 
baxmayaraq yenə də bu çətin situasiyalar öncədən ya hazırlıq görmür, hazırlıq görsə də 
həmin tədbirlərdən istifadə edə bilmir, bu isə keçmiş təcrübədə bu situasiya ilə rastlaş-
madığını göstərsə də, təfəkkürün yüksək inkişafı müasir insana imkan verir ki, o, istənilən 
çətin situasiyadan adaptiv və effektiv çıxış yolu tapa bilsin. Ekstremal şəraiti yaradan digər 
amil elə insanın özüdür desək yanılmarıq, müharibələr kifayət qədər insan tələfatına yol açır, 
müharibə heç də bütün fəlakətlərdən arxada qalmır, əksinə fəlakətlərdə baş verən bütün 
psixotravmatik amilləri özündə ehtiva edir. İnsan itkiləri, epidemiyalar, şüalanmalar 
müharibələrin ziyanlarıdır, müharibələrin maddi, təbii, psixoloji ziyanları bəşəriyyətin digər 
fəlakətlərindən daha çoxdur, səbəb isə ayrı-ayrı fəlakətlərdəki əlamətlərin eyni zamanda 
təzahür etməsidir.  

Həyat üçün təhlükəli olan şəraitdə yaranan müxtəlif arzuolunmaz amillərin insanın 
psixikasına göstərdiyi zədələyici təsiri qiymətləndirərkən insanların ekstremal şəraitə ver-
diyi qeyri-patoloji psixoemosional reaksiyaları pataloji hallardan fərqləndirmək lazımdır. 
Birincilər üçün reaksiyaların psixoloji baxımdan anlaşıqlı olması, onun situasiyadan birbaşa 
asılılığı və bir qayda olaraq uzun sürməyən davamlılığa malik olması xarakterikdir. Qeyri-
patoloji reaksiyalarda adətən iş qabiliyyəti, ətrafdakılarla ünsiyyət imkanı və öz 
davranışlarını təhlil etmək bacarığı saxlanılır. Patoloji psixogen pozulmalar zamanı isə insan 
digər insanlarla ünsiyyətdə olmaq və məqsədyönlü davranış imkanlarından məhrum olur. 

Emosiyalar - insan təcrübəsinin hissi fundamenti hesab olunur. Onlar ətraf aləmlə, 
cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətləri zənginləşdirir və xatirələrə dinamiklik verir. Əksər 
hallarda emosiyalar insanın indiki anda nəyəsə və ya kiməsə münasibəti ilə əlaqədar 
keçirdiyi yaşantılar kimi anlaşılır. 
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Emosiyalar yaranma sürətinə, qüvvəsinə və davamlılığına görə müxtəlif şəkildə keçirilə 
bilər. Bunları insanın emosional haləti də adlandırırlar. Bunların bir neçəsinə nəzər salaq: 
əhvallar, affektlər, stress, frustrasiya. 

Ekstremal şəraitlər çox vaxt frustrasiya vəziyyəti yaradır. Frustrasiya latın sözü olub, 
aldanma, nahaq gözləmə, əhval pozğunluğu mənasını verir. Frustrasiyanın daha geniş 
yayılmış iki tərifindən istifadə olunur. Birincisi,  frustrasiya hansısa maneə səbəbindən artıq 
aktivləşmiş tələbatın ödənilməsinin qeyri-mümkünlüyü kimi; ikincisi, tələbatın 
ödənilməsini blokadaya alan əks amillər nəticəsində meydana gələn psixi vəziyyət kimi 
müəyyən olunur. Hər iki halda frustrasiya situativ hadisələrə aid edilir. Lakin bəzən 
frustrasiya şəxsiyyətin az və ya çox dərəcədə davamlı kimi başa düşülür. Bəzi müəlliflər 
belə hesab edirlər ki, frustrasiyanı situasiya ilə eyniləşdirmək olar. Situasiya adı altında təkcə 
xarici şərait deyil, həm də daxili proseslər başa düşülür [4, 98]. 

Frustrasiya anlayışını konkretləşdirmək üçün həmin anlayışı dəqiqləşdirməyə imkan 
verən bir sıra xarici meyarlar daxil edilir: 

1.Frustrasiya yaradan situasiya artıq məqsədə yönəlmiş forma almış aktivləşdirilmiş 
tələbatı blokadaya alır; 

2. Frustrasiya yaradan situasiya bilavasitə sosial nəzarətə malikdir; 
3. Frustrasiya yaradan situasiya sürətli deyil; 
4. Frustrasiya yaradan situasiya frustrasiya ilə deprivasiya arasında sərhəd qoyur. 
Deprivasiya psixi vəziyyətindən fərqli olaraq frustrasiya az davamlılığa, ətalətə ma-

likdir. Lakin onlar arasında prinsipial fərq yoxdur. Frustatorun nisbətən uzun müddət təsiri 
zamanı frustrasiya deprivasiyaya keçir. 

Stress- insanın fəaliyyət və ünsiyyət prosesində çətin və mürəkkəb fiziki, zehni işlər 
görərkən, eləcə də təhlükə zamanı təcili və məsuliyyətli qərar qəbul etmək zərurəti qar-
şısında qaldıqda keçirdiyi psixi vəziyyətdir. 

Müasir dördə fərd həddindən artıq enerji sərf etməkdə və tükənməkdədir. Həll yolu, hər 
fərdin öhdəsindən gələ biləcəyi ölçüdə (optimal) stress ilə dolğun və müsbət bir həyat 
yaşamağı davam etdirə bilməsidir. Stress həyatın bir gerçəyidir. Stressi həmişə pis hal kimi 
qiymətləndiririk. Əslində isə belə deyil. İki növ stress var. "Müsbət stress" (yaxşı stress) 
fərdin hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün özünə verdiyi müsbət enerji, sevincdən 
qaynaqlanır və fərd bunları yönləndirə bilir. Bu cür stress fərdi təkmilləşdirir. Müəyyən 
dozada stress davamlı və inamla  irəliləmək, uğur qazanmaq üçün lazımdır. "Mənfi stress" 
(pis stress) isə fərdin özünə olan inamının itirilməsinə, xəyallarının puça çıxmasına, 
ümidsizliyə düçar olmasına səbəb olan stressdir. Həddindən artıq stress insanı iş görə 
bilməyəcək bir vəziyyətə gətirib, ciddi problemlər də yarada bilər. Pis stressin öldürücü 
təsirləri var. Stress insan mövcudluğunun tərkib hissəsidir. 

Psixoloqlara görə stress, onu zehnində daşıyan insana aiddir. Stressə cavab vermə fərdin 
psixoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir. Eyni bir hadisəyə iki şəxs fərqli yanaşa və 
fərqli reaksiya göstərə bilər. Bəziləri stressə reaksiya kimi geri çəkilər, içinə qapanar, 
passivləşər, problemləri ilə üz-üzə gəlməkdən qaçar, bəziləri həddindən artıq reaksiya verər, 
bəziləri stress qarşısında heç bir reaksiya verməyib yaşanan çətinliyi daxilinə atar. Sürətlə 
dəyişən dünyamızda stressdən şikayət edənlərin də sayı durmadan artmaqdadır.  

Stress zamanı bədənimizdə bir çox dəyişikliklər yaranır. Adrenalin və kortizol 
hormonlarının tarazlığı dəyişir. Stress immunitet sistemini zəiflədərək, hətta çökdürərək 
asanlıqla xəstəliklərə tutulmağa gətirib çıxarır. Hər bir insan stressə fərqli reaksiya verir. 
Ovqatının pis olması insanı özünə qapadır, nəticədə asılılığı olanları spirtli içki, narkotika 
düşgününə çevirir. Belələri boşalmağın və rahatlamağın yolunu içkidə, narkotikada tapır. 
Stress sağlam həyatın düşmənidir [4, 123]. 
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Stressin təzahür xüsusiyyətlərinə aşağıdakı kimi nəzər salaq. Stressdən danışarkən ilk 
öncə qeyd edək ki, ingilis mənşəli bu sözün tərcüməsi təzyiq, sıxışdırma, gərginlikdir). 
Stress mənfi və hətta dezorqanizasion təsir göstərə bildiyi kimi, fəaliyyətdə və sağlamlıqda 
stimuləedici rolunda da çıxış edə bilər. Bəzi alimlər dezorqanızasion stressi distress kimi 
qəbul etsələr də, bəzi alimlər stressi, şok və ya birlikdə ekstremal hal kimi qəbul 
edirlər.Ümumilikdə desək psixoloji stress daxili və xarici qıcıqlara emosional reaksiyadır. 

Stressə aid nəzəriyyənin banisi Hans Selye hesab olunur. O, travma, qıcıqlar, infeksiya 
və s. kimi patogen faktorları stressor və bu reaksiyanın  özünü stress reaksiyası kimi 
adlandırmışdır. Stress heç də qeyd etdiyimiz kimi patoloji xarakter daşımır, hər fəaliyyət 
demək olar ki, stresslə müşahidə olunur. 

Qiymətləndirmə stressin özəyini təşkil edir, təhlükənin obyektivliyinin qiymətləndiril-
məsi burada əsas deyil, əsas bu təhlükəni necə qiymətləndirməsidir. Çox zaman hadisəyə 
səhv qiymətləndirmə edilir ki, bu da şəxsin keçmiş təcrübəsində oxşar hadisədə yaşadığı 
müvəffəqiyyətsizlikdir, məhz buna görə də şəxs yenə də gözləyir ki, həmin uğursuzluğu bir 
daha yaşayacaq və buna görə də hazırki situasiyanı səhv qiymətləndirir. Beləliklə şəxsin 
hadisəyə qarşı verdiyi stress reaksiyası səhv qiymətləndirmənin nəticəsidir və bu 
qiymətləndirmə orqanizmin deyil, şəxsiyyətin reaksiyasıdır.  

Qadınlarda və kişilərdə yaş artdıqca stress səviyyəsi artır, yaş artdıqca ailə mənsubiy-
yəti,  irəliləyən karyerada olan addımlar və onların doğurduğu məsuliyyət buna gətirib 
çıxarır. Əgər ailəli kişilərdə stress səviyyəsi azdırsa, ailəli qadınlarda bu əksinədir, çox 
güman bu qadınların məsələyə daha emosional yanaşmaları ilə bağlıdır. 

Dini inancdan asılı olaraq stress səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə gəldikdə isə əgər 
tədqiq olunanları iki qrupa ayırsaq və onların dini inancı olmayan qrupunda daha az stress 
səviyyəsi və daha çox iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşacağına ümid etdiklərini görmüş olarıq. 
Dini inanclı insanlarda isə bu əksinədir, yəni onlarda daha çox stress haləti olur və onların 
iqtisadi vəziyyətin normallaşacağına ümidləri daha azdır. 

İtirilən biznes plana görə isə kişilərdə bu amilin daha çox stress yaratdığı məlum 
olmuşdur. Bu kişilərin daha çox sahibkarlıqla məşqul olduqları müəyyən olunmuşdur. 
Qadınlarda biznes planla bağlı yaranan stress səviyyəsi isə daha aşağı olmuşdur, bu isə 
onların sahibkar olmamasından irəli gəlir və digər fərdi səbəblərdən,yəni ailənin iqtisadi 
təminatı kişilərin üzərinə daha çox düşdüyündən onlarda stress səviyyəsinin orta olması 
normaldır [5, 94]. 

Sonda deyə bilərik ki, ölkədəki iqtisadi vəziyyət, devalivasiya hadisəsi insanlarda 
xüsusən də sahibkarlarda, satıcılarda daha çox stress yaradır. İnsanlarda devalivasiyadan 
sonra cinsi, dini inanc və s kimi amillər təsirindən stress səviyyəsində dəyişilmələr müşahidə 
olunur. Həmçinin bu stress səviyyəsi aparılan münasibət sorğusunda da özünü göstərir, yəni 
ölkənin iqtisadi durumundakı hadisələr birbaşa olaraq insanların  şəxsi həyatlarının, həyat 
tərzlərinin, inanclarının da dəyişilməsinə səbəb olur. 

Bizim bu tədqiqatı aparmaqda məqsədimiz ekstremal şəraitlərdə insan  davranışının  
idarə olunması baxımından emosional halətlərin təzahür xüsusiyyətlərini öyrənmək ol-
muşdur. Tədqiqatın gedişində Ç.D.Spilberqin “Həyəcanlılıq səviyyəsinin müəyyənləşdi-
rilməsi” metodikasından, Y.İ.Roqovun “Qorxu hissinin diaqnostikası” metodikasından və 
E.Bekin “Depresiya şkalası” metodikasından istifadə olunmuşdur. Apardığımız tədqiqat  
bizi belə nəticəyə gətidi ki, emosional halətlərin və onların təzahür xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi ekstremal şəraitlərdə insanın davranışının  düzgün idarə edilməsinə zəmin 
yaradır. Bu da psixoloji tarazlıq şəraitinin yaranması ilə xarakterizə olunur. Faydalı işlə 
məşğul olmaq, fiziki və ruhi kamilliyə çalışmaq psixoloji tarazlığın yaradılmasının əsas 
şərtidir. 
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 Emosional halətlərin öyrənilməsi ekstremal şəraitlərdə insan  davranışının  idarə 
olunması  baxımından  çox əhəmiyyətlidir. 
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ÖZ 
Bu araştırma sosyo-demografik özelliklere göre Kanadalı ve Türk üniversite öğrencilerinin öz anlayış, 
duygusal zeka ve merhamet duygularının arasında fark olup olmadığını araştırmaktadır. Araştırma 10 
yıldan fazla süredir eğitim gördükleri ülkede yaşamak koşuluna bakılarak; Kanada’da ve Türkiye’de 
eğitim gören  üniversite  öğrencileri arasında yapılmıştır. Araştırmada Kanadalı öğrencilere uygulama 
yapılırken Öz Anlayış ölçeği, Duygusal Zeka Ölçeği, Merhamet ölçeklerinin yabancı versiyonları 
kullanılmıştır. Türkiye’de ise Tükçeye adapte edilmiş, geçerliliği ve güvenirliği yapılmış ölçeklerin 
Türkçe versiyonları kullanılmıştır. Araştırma analizlerinde T-testi, Korelasyon analizi, Çok yönlü 
varyans analizi ve Manova yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları Türk üniversite öğrencilerinin öz 
anlayış düzeylerinin, Kanadalı üniversite öğrencilerinin öz anlayış düzeylerinden daha yüksek olduğu 
yönündedir. Aralarındaki fark istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin duygusal 
zeka ölçeği alt ölçeği olan sosyallik ülkeye göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan katılımcıların 
puan ortalaması Kanada’da yaşayan katılımcıların puan ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. 
Merhamet Ölçeğinin alt ölçekleri; sevecenlik, umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme yaşanılan 
ülkeye göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan katılımcıların sevecenlik alt ölçeği puan ortalaması 
Kanada’da yaşayan katılımcıların sevecenlik alt ölçeği puan ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. 
Kanada’da yaşayan katılımcıların umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt ölçekleri puan 
ortalaması Türkiye’de yaşayan katılımcıların umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt ölçekleri 
ortalamasından anlamlı derecede yüksektir.  
Anahtar Kelime: Duygusal Zeka, Öz Anlayış, Merhamet 

COMPRESSION BETWEEN; CANADIAN AND TURKISH  
STUDENTS, SELF COMPASSION, COMPASSION, EMOTINAL 

INTELLIGENCE 

Abstract 

This research examines; Canadian and Turkish university students’ differences in self-compassion, 
emotional intelligence and the level of compassion, due to their socio-demographic characteristics. Field 
research is made with students who are studying in Canada and Turkey with the required condition of 
more than 10 years living in the country that they are studying. The research used; Self-Compassion 
Scale, Emotional Intelligence Scale and Compassion Scale for Canadian students. While in Turkey, the 
Turkish adapted versions of same scales, with proven validity and reliability were used. in the analysis; 
T-Test, Correlation Analysis, Versatile Variants Analysis and Manova methods were used. The research 
shows that Turkish university students has higher level of self-compassion than Canadian university 
students. The difference between them are found statistically reasonable. The social sub-scale of 
emotional intelligence scale of university students differs by Country. The participants live in Turkey have 
significantly higher average points than the participants living in Canada. The sub-scales of Compassion 
Scale, namely kindness, recklessness, irritation and disengagement differs by Country. Average kindness 
sub-scale points of Turkish participants are significantly higher than Canadian participants. The 
participants from Canada have significantly higher points in; recklessness, irrelation and disengagement 
sub-scales than participants from Turkey.  

Key Words:  Compassion, Emotional Intelligence, Self Compassion 
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GİRİŞ 

Kültür bir nesilden diğerine aktarılan, yaşanılan toplumda kabul edilen, 
paylaşılan, kendilerinden önceki nesillerden miras kalan, değerler, inançlar, normlar ve 
kurallar bütünüdür. Zaman zaman azda olsa nesilden nesle aktarılırken değişime 
uğrayabilmektedir.( Nişancı, 2012).  

Markus ve Kityama (1991)’ göre bireyci ve toplulukçu toplumlarda yetişen 
bireylerin benlik yapıları çoğunlukla farklıdır.  Bireyci toplumlarda yetişen bireyler 
daha fazla özerk benlik yapısına sahiptirler. Toplulukçu toplumlarda yetişen bireyler ise 
çoğunlukla ilişkisel benlik yapısına sahiplerdir.  Özerk benlik yapısına sahip kişiler için 
özgünlük, farklı olma, kendi kişisel amaçları önemlidir. Bu nedenle özerk benlik 
yapısına sahip kişiler duygularını, düşünce yapılarını ve bireysel ihtiyaçlarını kendileri 
belirlemektedir. İlişkisel benlik yapısına sahip kişiler ise başkalarının duyguları, 
düşünce yapıları, beklentileri ve tercihlerine göre sosyal davranışlarını ve ihtiyaçlarını 
belirleyebilmektedir. Bununla beraber daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde ve ABD‘ de 
görülen bireyci kültürler, bireysel gereksinim ve başarıya önem vermektedir. Bu 
kültürlerdeki insanlar kendilerini bağımsız ve eşsiz olarak görürler. Bu durumun tam 
tersi olan kollektif, toplulukçu kültürlerde insanlar; aile, ulus gibi daha büyük bir gruba 
ait olma isteğindedirler. Bu insanlar rekabetten çok işbirliğine önem verirler. Bireysel 
başarıdan çok grup başarısı önemlidir. Pek çok Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika 
ülkeleri kollektif, toplulukçu kültür tanımına uymaktadır. (Burger, 2006). 

Bireylerin sağlıklı bir kişilik yapılanması oluşturabilmesi karşısındakinin duygu 
ve düşüncelerini anlayabilmesi, ona duyarlı bir şekilde yaklaşabilme becerisinden geçer. 
Bu da kişilerin karşısındakini sadece dinlemesi değil, aynı zamanda karşısındakinin fark 
etmediği duyguları anlayabilmesi ve farklı bakış açılarını kavrayabilmesiyle mümkün 
olmaktadır. Sağlıklı ilişkiler kurabilmek için empati becerisine sahip olabilmek gerekir. 
Empati, bireyin kişiler arası ilişkilerinde karşısındakinin duygu ve düşüncelerini 
anlayabilmesi ve duyarlı bir yaklaşım içerisinde olmasını sağlayan duygusal zeka 
kapasitesidir.(Çetin 2008’den akt. Özden, 2015)  Duygusal zeka bireyin kendisinin ve 
başkalarını duygularını algılayabilmesi, bunları birbirinde ayırt edebilmesi ve duyguları 
yönetebilme becerisidir.(Yaşlıoğlu ve ark., 2013: 193). Bu kişilerin merhamet duyguları 
da daha gelişmiştir. Ebeveynlerin destekleyici, koşulsuz kabul edici davranışları 
çocuklarında davranışları ile doğrudan ilişkilidir. Saldırgan ebeveynlerin çocukları da 
kendileri olumsuz davranışlar sergilemektedir. Özellikle anne çocuk ilişkisi çocukların 
akranlarıyla ilişkilerini, sosyal beceri gelişimlerini etkilemektedir(Özden, 2015). 
Ailelerin çocukları yetiştirme aşamalarındaki tutumları, çocukların yetişkinlik 
yaşlarında kendilerini seven, değer veren, kendilerine karşı öz saygısı olan kişiler olup 
olamayacağını belirlemektedir. Çocuk yaşta aileleri ile sıcak ve destekleyici ilişkiler 
deneyimleyen çocuklar, yetişkin yaşlarında daha fazla kendilerini seven, ilişkilerinde 
daha fazla anlayışlı olan kişiler olmaktadır. Aile ilişkileri olumsuz olan, sürekli eleştiriye 
maruz kalan çocuklar ise kendilerine karşı anlayışsız, öz anlayışları düşük kişiler 
olmaktadır. (Sümer,2008; Neff 2003a ‘den akt. Bolat,2013). Bu araştırmada kültürel 
faktörlerden etkilenen farklı aile yapılarında yetişmiş üniversite öğrencilerinin öz 
anlayış, duygusal zeka ve merhamet düzeylerinin ne yönde farklılaştığını görerek, hangi 
kültürde yetişmiş üniversite öğrencilerinin kendilerini seven, değer veren, empatik ilişki 
kurabilen ve sosyal bireyler olduğu incelenmiştir. 
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Öz-anlayış son yıllarda, stres, tükenmişlik ve duygusal yorgunluk gibi 
durumlarda kişilere direnç ve zorluklara başa çıkma gücü sağlaması nedeniyle oldukça 
dikkat çekmektedir. Temelini Budizm ve Sufizm öğretilerinden alsa da Batı 
psikolojisindeki öz-anlayış çalışmalarının kökenini sosyal psikoloji alanında Kristin 
Neff (2003a, 2003b, 2004) ile evrimsel nörobilim alanında Paul Gilbert (2005a, 2006) 
ve çalışmaları oluşturur. 

Öz-anlayış, ‘anlayışlı olma’ ile yakından ilintilidir. Anlayışlı olma, bir diğerinin 
acısından etkilenmeyi, diğerinin ıstırabının farkında olmaya kendini açmayı, bundan 
kaçınmaya çalışmamayı ve sevecenlik hisleriyle diğerinin acısını yatıştırma arzusu 
duymayı anlatır (Wispe, 1991). Öz-anlayış kuramcılarının öncüsü olan Neff’e göre, 
birçok psikoloji kuramı bireylerin öncelikli ilgilerinin kendilerine yönelik olduğunu öne 
sürse de kişiler hata veya başarısızlık durumunda kendilerine karşı, sevdikleri kişilere 
ve hatta yabancılara olduklarından çok daha acımasız ve nezaketsiz olabilmektedirler 
(Neff, 2003a). Öz- anlayış ise bireyin kendi deneyiminin bütün insanların paylaştığı 
ortak bir deneyim olduğunu, ıstırabın, başarısızlığın ve yetersizliklerin insan olmanın 
bir gereği olduğunu ve bireyin kendisi dahil tüm insanların anlayışlı olmaya değer 
olduğunu ifade eder. Kendini daha az yargılama, diğerlerini de daha az yargılamayı 
getirir (Neff, 2003a; 2003b). 

Öz-anlayışa sosyal zihniyet kuramının evrimsel merceğinden bakan Gilbert’e 
göre bireyin öz-anlayış kapasitesi, diğerlerine şefkatli olmasını sağlayan güdüsel, 
duygusal ve bilişsel-davranışsal yeteneklerine bağlıdır ve böylece birey, hayatta kalma 
olasılığını arttırır (Gilbert, 2005a). Gilbert’e göre “bir diğerinin iyi olma halini 
önemseme arzusu’ ile “strese hassasiyet/stresi tanıma’’ güdüsel yeteneklerdir ve bireyin 
sıkıntılı durumu inkâr etmesi veya durumdan çözülmesi yerine sıkıntıyı tanımasını ve 
işlemesini sağlar. Duygusal yetenekler olan “sempati”, sıkıntıdan duygusal olarak 
etkilenmeyi; “strese tahammül", bir diğerinin sıkıntı ve acı verici duygularından kaçmak 
yerine bu duygulara tahammül etmeyi anlatır. Bilişsel yetenekler ise sıkıntının kaynağını 
anlamak ve bunu gidermek için gerekli olan “empati” ile bir diğerinin durumuna veya 
davranışlarına eleştirisiz yaklaşmayı sağlayan “yargılamama”dır. (Gilbert 2005a). Öz- 
anlayış, bu altı anlayış boyutunu bireyin kendiyle bağlantı kurmak için kullanması ve 
bunu “şefkatle” yapmasıdır (Gilbert, 2005a; Gilbert ve Procter, 2006). 

Öz-anlayışın ölçümü ile ilgili kavramlaştırmayı ilk geliştiren ise Nefftir (2003a, 
2003b). Dünyada ve Türkiye’de yapılan öz-anlayış araştırmalarının büyük bölümünde 
Neff’in tanımladığı öz-anlayış öğeleri üzerinden geliştirdiği Öz-anlayış Ölçeği 
kullanılmaktadır. Neff, öz-anlayışın üç temel öğesini (1) öz- sevecenlik, (2) 
paylaşımların bilincinde olma ve (3) bilinçlilik olarak belirtmiştir. Bu üç öğe, birlikte ve 
birbirleriyle etkileşerek öz anlayış durumunu oluştururlar. Öz-anlayış; bireyin kişisel 
yetersizlikleri, hataları, başarısızlıkları ile ruhsal, duygusal veya fiziksel acı çektiği 
genel yaşam olaylarında uygulanabilir (Neff, 2003a, 2003b). 

Öz-sevecenlik, bireyin kendisine yargılayıcı ve eleştirel bir tutum takınmak 
yerine destekleyici ve anlayışlı davranması anlamına gelir. Öz-sevecenliğin karşıt 
kavramı öz- yargılamadır (Neff, 2003a). Gerek Batı gerekse Doğu kültürlerinde bireyin 
başkalarına nazik ve sevecen davranmasının önemi üzerinde durulur, ancak bu tutumu 
bireyin kendisine göstermesi beklenmez. Doğrudan sorulduğunda, çoğu kişi diğerlerine 
kendilerine olduklarından daha nazik ve sevecen davrandıklarını söylemişlerdir (Neff, 
2003a). Başkalarına çok sevecen ve anlayışlı davranan birçok kişi kendileri için aynı 
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tutumu benimsemediklerini belirtmişlerdir (Neff, 2003a). Öz-sevecenliğin gerek 
yetişkinlerde gerekse gençlerde depresyonun özellikleri olan yetersizlik ve başarısızlık 
düşüncelerini, öz-eleştiriyi, kendini ayıplamayı, kınamayı ve ruminasyonu azalttığı 
görülmüştür (Neff ve McGeehee, 2010; Neff, 2011; Neff ve Germer, 2012). 

Paylaşımların bilincinde olma, bireyin kendi deneyimlerini yalnızlaştırıcı ve 
diğer insanlardan ayrıştırıcı değil, aksine tüm insanların ortak deneyimi olarak 
görmesidir (Neff, 2003a). Dünyadaki insanların tümünün başarısız olabildiğini, hata 
yapabildiğini ve hiçbir bireyin kusursuz olmadığının, bunun insanların ortak paydası 
olduğunu fark etmektir. Bireyler hatalarında kendilerini yalnız hissettiklerinde acıları 
daha da artar (Neff, 2011). Paylaşımların farkında olmanın karşıt öğesi “izolasyonudur. 
Kusurların ortak insanlık deneyimleri olduğunu hatırlamak kişiyi daha az yalnız ve izole 
hissettirir (Neff, 2003a). 

Bilinçlilik, kişinin acı dolu düşüncelerini ve duygularını dengeli bir farkındalıkla 
gözlemlemesi, onlarla özdeşleşmemesi, şimdiki ana dikkat etmesi ve kabullenmesidir 
(Hayes, Strosahl ve Wilson, 1999). Bilinçliliğin karşıt öğesi “aşırı özdeşleşmesidir 
(Neff, 2003a). Birey bilinçli olduğunda yargılama, kaçınma veya bastırma yapmaksızın 
şimdiki anın gerçekliğini deneyimlemeye kendini açar (Bishop vd., 2004). Bilinçlilik 
sadece bilişsel bir dikkat değil, aynı zamanda kişinin şimdiki andaki deneyimine sevgi 
dolu, arkadaşça bir merakla yaklaşmasıdır (Kabat-Zinn, 2003). Bilinçli dikkat sayesinde 
kişi, şimdiki anı derinden yaşar ve geçmişle ilgili değerlendirmelere veya gelecekle ilgili 
endişelere kendini kaptırmaz (Neff, 2003a). Bireyin olumsuz duygularının ve 
düşüncelerinin bilincinde olması, onlarla aşırı özdeşleşip tepkisel davranmaması 
anlamına gelir (Kabat-Zinn, 2003; Neff, 2003b). 

Duygusal zeka en genel haliyle bireyin kendisinin ve başkalarını duygularını 
algılayabilme, bunları birbirinde ayırabilme becerisi ve duyguları yönetme potansiyel 
ve kapasitesidir. Bu bağlamda duyguların ifade edilmesi, düzenlenmesi ve sorunların 
çözümünde kullanılması gibi kavramları içerisine alan bir kavramdır (Yaşlıoğlu ve ark., 
2013: 193). Duygusal zekanın altında yatan temel düşünce ise duyguların insanları daha 
zeki kıldığıdır. Kişiyi akılcı olan düşünce yolundan uzaklaştırmaktansa onu 
şekillendirmeye yardımcı olur (Caruso ve Salovey, 2007: 62). Goleman’a (1999) göre 
duygusal zeka, kişinin kendini harekete geçirebilme, karşı karşıya kaldığı zorlu 
durumlara rağmen yoluna devam edebilme, dürtülerini kontrol etmek suretiyle 
isteklerini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, karşı karşıya kaldığı sıkıntılı 
durumların öğrenmeyi engellemesine müsaade etmeme, kendini karşı tarafın yerine 
koyabilme ve umut beslemedir. Kendisinin ve başkalarının duygularını anlama ve 
kontrol etme konusunda iyi ve yüksek duygusal zekaya sahip olanlar profesyonel 
bireyler kişisel hayatlarında birçok açıdan avantajlı olmanın yanında diğerlerine göre 
daha mutlu ve üretkendirler (Karabulutlu ve ark., 2011). 

Merhamet kavramı, tüm dinlerde önemli bir yere sahip olmuştur ve bu önemini 
uzun yıllar boyunca sürdürmüştür. Psikoloji biliminde merhamet kavramının 
incelenmesiyse henüz çok yenidir. 2000’li yıllara kadar bu kavramın üzerinde, başlı 
başına bir tutum ya da duygu olarak durulmamıştır (Davidson ve Harrington, 2002; 
Goleman, 2003; Pommier, 2011). Batı psikolojisine bakıldığı zaman merhamet 
kavramını yerine sempati ve empati temelli, bağlanma, prososyal davranış gibi çeşitli 
kavramlar üzerinde durulduğu görülmektedir (Gilbert, 2005). Pozitif psikolojinin 



 
 

 479 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

gelişmesinde, Seligman öncü olmuştur. Bu alanın gelişimiyle beraber sosyal bir duygu 
olarak görülmeye başlanan merhamet de psikoloji alanında ilgi çekmeye başlamıştır 

2009’da bir yapılan bir psikoloji kongresinde bilgelik ve merhametin 
psikoterapiyle bütünleşmesi amaçlanmıştır. Dinler arasında özellikle Budizm’de büyük 
bir öneme sahip olan merhamet kavramını anlamak için batıda kullanılan psikoterapi 
yöntemleri kullanılmış, merhametin travma, depresyon, iyi oluş hali, psikoterapideki 
yeri gibi durumlarla olan ilişkisi üzerinde konuşulmuştur (Germer ve Siegel, 2012). 

Gilbert’in tanımına göre merhamet, başka insanların ya da kendisinin içerisinde 
bulunduğu problemli durumlarda, o problemi giderme çabası, yardım etme isteğidir 
(Gilbert, 2009a). Merhamet kavramını sempati ve empati gibi kavramlarla 
karıştırmamak gerekir. Merhametin ayırt edici özelliği, merhamet etme sürecinde 
problemi çözme isteği, bilişsel süreç ve eylemde bulunma süreçlerinin hepsini 
içermesidir. Merhamette yalnızca düşünce değil, aynı zamanda davranış da vardır 
(Gilbert, 2005).Bazı çalışmalarda merhamet ya da başka bir kullanımıyla merhametli 
sevgi, çevresindeki insanlar sıkıntı içerisinde olduğu zaman destek verme isteği 
uyandıran duygusal, bilişsel ve davranışsal bir tutum şeklinde açıklanmıştır. Sprecher 
ve Fehr, merhametli sevgi kavramını kullanarak soyut bir yönü ön plana çıkarmıştır. 
Kullanılan ölçüye ise merhamet ölçeği ya da alturistik sevgi ismini vermişlerdir 
(Sprecher ve Fehr, 2005). 

2002 senesinde Cassel, literatürde merhametle ilgili olan tanımları inceleyerek, 
merhameti üç aşamaya ayırmıştır. Bu aşamaları şöyle sıralamak mümkündür: Birey, 
başka bir insanın problemine ya da acısına şahit olmalıdır; içerisinde bulunulan bu kötü 
durumu kişi kendi kendisine yapmış olmamalıdır; kişi, bu kötü durum karşısında 
kendisini kötü durumda olan kişinin yerine koyabilmelidir. Pommier’in (2011) 
merhamet ölçeğinde merhamet, bilinçli farkındalık, paylaşımların bilincinde olma ve 
sevecenlik olmak üzere üç faktörü temel alarak ortaya çıkar. Sevecenlik, kişinin hem 
başkalarına hem de kendisine karşı ilgili ve anlayışlı olmasıdır. Yakınlık duygusu 
oluşturan anlayışlılık, bireyle diğer insanlar arasındaki farklılaşmanın azalmasını sağlar 
(Akdeniz2014). İnsanlar, başkalarına veya kendilerine merhamet göstererek, tüm 
insanların acı çekebileceği gerçeğini kavramakta ve acı içerisinde olan kişileri, ortak 
hayatın bir parçası şeklinde görmektedirler. Başkalarını ortak hayatın bir parçası 
şeklinde göremeyince de kişi uzaklaşır ve diğer insanların çektiği acıyı görmezden 
gelme eğilimi gösterir (Neff, 2003b).Üçüncü faktör olan bilinçli farkındalıksa kişinin, 
negatif duygular karşısında dengeli bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Kişi, başka birisinin 
acısıyla gereğinden fazla özdeşleşirse kendisi de sıkıntı yaşar. Dengeli bir yaklaşım 
göstererek başkalarının acısının kendisini olumsuz yönde etkilemesine izin vermez 
(Neff, 2003b). 

YÖNTEM 
Çalışmanın bu kısmında araştırmanın modeli, katılımcıları, veri toplama araçları ile 
toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel tekniklere değinilmiştir. 
1. Araştırmanın Modeli 
Türkiye ve Kanada’da yaşayan üniversite öğrencilerinin öz-anlayış, duygusal zeka ve 
merhamet düzeylerinin yaşanan yere göre farklılaşmasını ortaya koymak amacıyla 
yapılan bu çalışma; genel tarama modellerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. 
Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
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betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan şey, birey ya 
da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi 
bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar 2016). 
2. Çalışma Grubu 
Bu araştırma Türkiye’den üç vakıf üniversitesi, Kanada’dan ise iki özel üniversitede 
öğrenim gören öğrenciler arasından kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 230 
öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 18-30 yaş aralığındaki üniversite 
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi olarak kolayda örnekleme tekniği ile 
Türkiye’den toplam 115 öğrenci, Kanada’dan ise toplam 115 öğrenci belirlenmiştir. 
Türkiye örnekleminin yaş ortalaması 22,11±1,85 ve Kanada örnekleminin ise 
20,88±3,53’dir. Katılımcıların eğitim gördüğü bölümlere ilişkin geniş bir yelpazede 
çalışılmıştır.  Üniversitelerin psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 
mühendislik, hukuk ve işletme programlarından katılımcılar çalışmaya dahil edilmiştir.  

3. Veri Toplama Araçları 
Araştırma verilerinin toplanmasından anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket 
formunda 4 bölüm yer almaktadır. Bu bölümler kişisel bilgi formu, Öz-anlayış Ölçeği, 
Duygusal Zeka Ölçeği ve Merhamet Ölçeği’dir. Veri toplama araçlarına ilişkin detaylı 
bilgiler aşağıda alt başlıklar halinde verilmiştir. 
BULGULAR 
Çalışmanın bu kısmında araştırma sorularına göre gerçekleştirilen analizlerin ayrıntılı 
bulgularına yer verilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın araştırma sorularına yönelik elde 
edilen bulgular sırasıyla ele alınacaktır: 
1. Betimleyici İstatistikler 

Tablo 1. Araştırma Örneklemine Ait Özellikler 

 Türkiye (n=115) Kanada (n=115) 
 Kişi Sayısı 

(n) Yüzde Kişi 
Sayısı (n) Yüzde 

Cinsiyet    
Kadın  89 77.4 63 54.8 
Erkek 26 22.6 52 45.2 
Gelir durumu  
1000-2000 TL (CAD) 9 7.8 (23) (20.0) 
2001-5000 TL (CAD) 52 45.2 (32) (27.8) 
5001 TL (CAD) ve üstü  54 47.0 (60) (52.2) 
Sınıf düzeyi     
1 8 6.9 23 20.0 
2 26 22.6 29 25.2 
3 7 6.1 25 21.7 
4 74 64.4 38 33.1 
Yaş     
18-19 yaş 10 8.7 45 39.1 
20-21 yaş 36 31.3 38 33.1 
22 yaş ve üzeri 69 60.0 32 27.8 
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Araştırmada, Türkiye’deki katılımcıların çoğunluğu kadınlardan (%77,4) 
oluşmaktayken; katılımcıların çoğunluğu 5001 TL ve üzeri (%47,0) gelir durumuna 
sahiptir. Bu katılımcıların çoğunluğu 4. sınıf düzeyindedir (%64,4) ve yaş aralığı 22 yaş 
ve üzeridir. (%60,0).  

Araştırmada, Kanada’daki katılımcıların çoğunluğu kadınlardan (%54,8) 
oluşmaktayken; katılımcıların çoğunluğu 5001 CAD ve üzeri (%52,2) gelir durUmuna 
sahiptir. Bu katılımcıların çoğunluğu 4. sınıf düzeyindedir (%33,1) ve yaş aralığı 18-19 
yaş aralığıdır. (%39,1).  
1.2. Öz-anlayış, Duygusal Zeka ve Merhamet Düzeylerinin Türkiye ve Kanada 
Karşılaştırması  
Tablo 2. Türkiye ve Kanada’da Yaşayanların Öz Anlayış Düzeylerinin 
Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

 N X SS t P 
Öz anlayış    
Türkiye 115 3.32 .52   
Kanada 115 3.01 .55 4.40 .00 
 

Öz anlayış yaşanılan ülkeye göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan 
katılımcıların ortalaması Kanada’da yaşayan katılımcıların ortalamasından anlamlı 
biçimde yüksektir.  
Tablo 3. Türkiye ve Kanada’da Yaşayanların Duygusal Zeka Düzeylerinin 
Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

 N X SS t P 
İyi oluş    
Türkiye 115 5.04 .97   
Kanada 115 5.10 1.13 -.42 .67 
Öz kontrol      
Türkiye 115 4.26 1.04   
Kanada 115 4.24 .94 .19 .84 
Duygusallık     
Türkiye 115 4.78 .93   
Kanada 115 4.86 1.26 -.53 .59 
Sosyallik     
Türkiye 115 5.13 1.07   
Kanada 115 4.85 .95 2.06 .04 
Duygusal zeka genel      
Türkiye 115 4.76 1.05   
Kanada 115 4.83 1.07 -.54 .58 

 
Duygusal Zeka Ölçeği’nin sadece Sosyallik faktörü, yaşanılan ülkeye göre 

farklılaşmaktadır. Sosyallikte Türkiye’de yaşayan katılımcıların ortalaması Kanada’da 
yaşayan katılımcıların ortalamasından anlamlı biçimde yüksektir.  
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Tablo 4. Türkiye ve Kanada’da Yaşayanların Merhamet Düzeylerinin 
Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

 N X SS T P 
Sevecenlik    
Türkiye 115 4.31 .69   
Kanada 115 4.00 .76 3.17 .00 
Umursamazlık      
Türkiye 115 1.81 .81   
Kanada 115 2.40 .76 -5.72 ,00 
Paylaşımların bilincinde olma     
Türkiye 115 4.04 .77   
Kanada 115 4.10 .80 -.62 .53 
Bağlantısızlık     
Türkiye 115 1.80 .71   
Kanada 115 2.14 .77 -3.49 .00 
Bilinçli farkındalık      
Türkiye 115 4.06 .72   
Kanada 115 3.93 .64 1.48 .13 
İlişki kesme      
Türkiye 115 1.76 .71   
Kanada 115 2.17 .77 -4.13 .00 

 
Merhamet Ölçeği’nin; sevecenlik, umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme 

alt ölçekleri yaşanılan ülkeye göre farklılaşmaktadır. Sevecenlik alt ölçeği ise 
Türkiye’de yaşayan katılımcıların ortalaması Kanada’da yaşayan katılımcıların 
ortalamasından anlamlı biçimde yüksektir. Umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme 
alt ölçekleri, Kanada’da yaşayan katılımcıların ortalaması Türkiye’de yaşayan 
katılımcıların ortalamasından anlamlı biçimde yüksektir. 
1.3. Sosyodemografik Özelliklere Göre Öz-anlayış, Duygusal Zeka ve Merhamet 
Düzeyinin Ülkeler Arasında Karşılaştırılması 
Tablo 5. Ülke ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre -Öz Anlayış, Merhamet ve Duygusal 
Zeka Ölçeklerinin Çok Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 𝜆 F Denence 
sd Hata sd p η2 

Ülke .72 6.84 12 215 .00 .27 
Cinsiyet .84 3.37 12 215 .00 .15 
Ülke * Cinsiyet .93 1.27 12 215 .23 .06 

 
Çok boyutlu varyans analizi sonucunda, bağımlı değişkenlerdeki popülasyon 

ortalamalarının ülke*cinsiyet değişkeninde anlamlı olmadığı saptanmıştır 
(p=0,238>0,05). 
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Tablo 6. Ülke ve Yaş Değişkenlerine Göre -Öz Anlayış, Merhamet ve Duygusal 
Zeka Ölçeklerinin Çok Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 𝜆 F Denence 
sd Hata sd p η2 

Ülke .75 5.70 12 213 .00 .24 
Yaş .85 1.47 24 426 .06 .07 
Ülke * Yaş .857 1.42 24 426 .08 .07 

 
Çok boyutlu varyans analizi sonucunda, bağımlı değişkenlerdeki popülasyon 

ortalamalarının ülke*yaş değişkeninde anlamlı olmadığı saptanmıştır (p=0.08>0.05). 
Tablo 7. Ülke ve Gelir Durumu Değişkenlerine Göre -Öz Anlayış, Merhamet ve 
Duygusal Zeka Ölçeklerinin Çok Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 𝜆 F Denence 
sd Hata sd p η2 

Ülke .82 3.78 12 213 .00 .17 
Gelir durumu .90 .88 24 426 .62 .04 
Ülke * Gelir durumu .88 1.13 24 426 .30 .06 

 
Çok boyutlu varyans analizi sonucunda, bağımlı değişkenlerdeki popülasyon 

ortalamalarının ülke*gelir durumu değişkeninde anlamlı olmadığı saptanmıştır 
(p=0,30>0,05). 

 
Tablo 9. Ülke ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre -Öz Anlayış, Merhamet ve 
Duygusal Zeka Ölçeklerinin Çok Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 𝜆 F Denence 
sd Hata sd p η2 

Ülke .77 5.12 12 211 .00 .22 
Sınıf düzeyi .85 .96 36 624.15 .52 .05 
Ülke * Sınıf düzeyi .73 1.90 36 624.15 .00 .09 

 
Çok boyutlu varyans analizi sonucunda, bağımlı değişkenlerdeki popülasyon 

ortalamalarının ülke*sınıf düzeyi değişkeninde anlamlı olduğu saptanmıştır 
(p=0,00<0,05). Ülke*sınıf düzeyi değişkeni bağımlı değişkenlerin (multivariate) 
varyanslarının %9,8’ini (η2=0,098) açıklamaktadır. MANOVA sonucunda ülke*sınıf 
düzeyi değişkeninin önemli bulunması nedeniyle izleme analizi (Multivariate Anova) 
yapılmıştır. 
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Tablo 8. Ülke ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre -Öz Anlayış, Merhamet ve 
Duygusal Ölçeklerinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Bağımlı 
değişkenler 

Kareler 
Toplamı sd Ortalama 

Kareler F p η2 

 
 
 
 
 
Ülke * sınıf 
düzeyi 

Öz anlayış .29 3 .09 .33 .79 .00 
İyi oluş 6.14 3 2.04 1.86 .13 .02 
Öz kontrol 6.23 3 2.07 2.09 .10 .02 
Duygusallık 4.13 3 1.37 1.12 .34 .01 
Sosyallik 15.25 3 5.08 5.23 .00 .06 
Duygusal 
zeka genel 

10.92 3 3.64 3.28 .02 .04 

Sevecenlik 1.78 3 .59 1.10 .34 .01 
Umursamazlı
k 

2.42 3 .80 1.27 .28 .01 

Paylaşımların 
bilincinde 
olma 

3.25 3 1.08 1.74 .15 .02 

Bağlantısızlık 1.26 3 .42 .76 .51 .01 
Bilinçli 
farkındalık 

.57 3 .19 .40 .75 .00 

İlişki kesme 5.73 3 1.91 3.52 .01 .04 
 

Ülke*sınıf düzeyi değişkenine ilişkin sosyallik, duygusal zeka genel ve ilişki 
kesme alt ölçeklerinin arasındaki farkın önemli, diğer bağımlı değişkenlerde gözlenen 
farkların istatistiksel açıdan önemsiz olduğu görülmektedir. Puan ortalamalarına 
bakıldığında ise ülke*sınıf düzeyi değişkeninin sosyallik üzerindeki etkisinin daha 
büyük olduğu görülebilir. 
Tablo 10. Kanada Örneklemi İçin Öz-anlayış, Duygusal Zeka ve Merhamet 
Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılaşması 

 N X SS T P 
Öz anlayış    -.98 .32 
Kadın 63 2.96 .57   
Erkek 52 3.06 .51   
İyi oluş    .19 .84 
Kadın 63 5.12 1.16   
Erkek 52 5.08 1.11   
Öz kontrol    -1.59 .11 
Kadın 63 4.11 1.02   
Erkek 52 4.39 .83   
Duygusallık    2.33 .02 
Kadın 63 5.10 1.42   
Erkek 52 4.56 .98   
Sosyallik    .26 .79 
Kadın 63 4.88 .97   
Erkek 52 4.83 .92   
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Duygusal zeka genel   .41 .68 
Kadın 63 4.87 1.14   
Erkek 52 4.79 1.00   
Sevecenlik    3.24 .00 
Kadın 63 4.20 .66   
Erkek 52 3.75 .81   
Umursamazlık    -3.95 .00 
Kadın 63 2.16 .67   
Erkek 52 2.70 .77   
Paylaşımların bilincinde olma  .96 .33 
Kadın 63 4.17 .66   
Erkek 52 4.02 .94   
Bağlantısızlık    -2.11 .037 
Kadın 63 2.00 .74   
Erkek 52 2.30 .78   
Bilinçli farkındalık   2.24 .027 
Kadın 63 4.05 .58   
Erkek 52 3.78 .68   
İlişki kesme    -3.70 .000 
Kadın 63 1.94 .73   
Erkek 52 2.45 .73   

 
Duygusallık, sevecenlik, umursamazlık, bağlantısızlık, bilinçli farkındalık ve 

ilişki kesme cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Duygusallık, sevecenlik ve bilinçli 
farkındalıkta, kadın katılımcıların ortalaması, erkek katılımcıların ortalamasından 
anlamlı şekilde yüksektir. Umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesmede, erkek 
katılımcıların ortalaması, kadın katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. 
Tablo 11. Türkiye Örneklemi İçin Öz-anlayış, Duygusal Zeka ve Merhamet 
Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılaşması 

 N X SS T P 
Öz anlayış    -1.21 22 
Kadın 89 3.29 .49   
Erkek 26 3.43 .59   
İyi oluş    -1.44 .15 
Kadın 89 4.97 .93   
Erkek 26 5.28 1.08   
Öz kontrol    -.90 .37 
Kadın 89 4.22 1.03   
Erkek 26 4.43 1.09   
Duygusallık    1.17 .24 
Kadın 89 4.83 .93   
Erkek 26 4.59 .92   
Sosyallik    -2.90 .00 
Kadın 89 4.98 1.07   
Erkek 26 5.65 .88   
Duygusal zeka genel   -1.96 .05 
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Kadın 89 4.66 1.01   
Erkek 26 5.11 1.11   
Sevecenlik    1.02 .31 
Kadın 89 4.35 .61   
Erkek 26 4.16 .90   
Umursamazlık    -1.51 .13 
Kadın 89 1.75 .75   
Erkek 26 2.02 .97   
Paylaşımların bilincinde olma  1.84 .06 
Kadın 89 4.11 .75   
Erkek 26 3.79 .81   
Bağlantısızlık    -2.24 .03 
Kadın 89 1.71 .66   
Erkek 26 2.10 .82   
Bilinçli farkındalık   1.15 .25 
Kadın 89 4.12 .65   
Erkek 26 3.89 .93   
İlişki kesme    -2.65 .00 
Kadın 89 1.67 .63   
Erkek 26 2.08 .88   

 

Sosyallik, bağlantısızlık ve ilişki kesme cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Tüm 
anlamlı değişkenlerde, erkek katılımcıların ortalaması, kadın katılımcıların 
ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir.                              
TARTIŞMA  

Öz anlayış yaşanılan ülkeye göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de yaşayan 
katılımcıların ortalaması Kanada’da yaşayan katılımcıların ortalamasından anlamlı 
biçimde yüksektir.  Yapılan araştırmayla benzer sonuçlar göstermekte olan, Deniz ve 
arkadaşları (2012) yapmış oldukları kültürler arası araştırmada Türkiye’deki 
öğrencilerin öz anlayış puan ortalaması ile diğer ülkede yaşayan üniversite 
öğrencilerinin öz anlayış puan ortalaması arasında anlamlı derecede fark bulmuşlardır. 
Türkiye’de yaşayan üniversite öğrencilerinin öz anlayış puan ortalaması, diğer ülkede 
yaşayan üniversite öğrencilerinin öz anlayış puan ortalamasından yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Tayland, Tayvan ve Amerika’da öğrenim gören üniversite 
öğrencilerinin öz anlayış düzeyleri karşılaştırılmıştır. Tayland ülkesinde Budist kültür 
yaygındır. Taylandlı üniversite öğrencilerinin öz anlayış puan ortalamaları, Amerikan 
ve Tayvanlı üniversite öğrencilerinden yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Daha 
sonrasında Amerika’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin öz anlayış puan 
ortalamaları, Tayvanlı öğrencilerinin öz anlayış puan ortalamalarından yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu durumunun Budist kültürlere de kendilerine yönelik öz 
saygının ve kendine değer vermenin yaygın olmasından kaynaklı olduğu söylenebilir. 
(Akt. Deniz ve arkadaşları, 2012). Öz anlayışın temeli empati becerilerinin gelişmiş 
olması ve ortak paylaşım içerisinde kendine ve diğerine anlayışlı olmasıdır. Ortak 
paydaşım içerisinde olabilen bireyler, adalet, eşitlik, kültürel değerlere önem verirler. 
Bu bağlamda ilişkilerinde hoşgörülü olabilirler. (Neff, & Harter, 2002a; Neff,  & Harter, 
2002b; Neff, 2003; Neff, & Harter, 2003). Bu araştırmada ise Türk Kültürü toplulukçu 
kültür olarak ele alınmıştır. Kanada’da öğrenim gören üniversite öğrencileri ise bireysel 
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kültürde yetişmişlerdir. Türk kültüründe yetişmiş olan üniversite öğrencilerinin öz 
anlayış puan ortalamalarının yüksek bulunması geçmişten bu yana gelen kendilerine 
yönelik anlayışlı olma anlayışının yansıması olabilir. ( Deniz ve arkadaşları, 2012). 

Yapılan araştırmada Kanadalı ve Türk üniversite öğrencilerinin öz anlayış puan 
ortalaması cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Öz anlayış 
ve cinsiyet arasında fark olasılığı üzerine birbirinin karşıtı varsayımlar olagelmiştir. 
Örneğin Neff’in (2003a) ilk varsayımına göre, kadınlar, erkeklere oranla ortak 
paylaşımların daha fazla farkındadırlar. İkinci varsayım ise, kadınlarda öz- yargılama ve 
aşırı özdeşleşmenin daha fazla olacağı yönündedir. Bunun nedeni kadınların özeleştiriye 
ve ruminasyona daha yatkın olmaları gösterilebilir. (Neff, 2003a). Alt öğelerin cinsiyet 
ekseninde karşılaştırıldığı çalışma sayısı ise çok azdır. Ergenler arasında yapılan bir 
araştırmada erkeklerde izolasyon faktörü kızlara göre yüksek bulunmuş, diğer faktörler 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Sun; Chan ve Chan., 2016). Cinsiyetler 
arasında toplam öz-anlayış karşılaştırmalarında edinilen bulgular ise tutarsızdır. 
Birtakım çalışmalar üniversite öğrencisi erkeklerin kadınlara nazaran öz-anlayış puan 
ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. (Neff vd., 2005; Neff vd., 2008; 
Neff ve Vonk, 2009; Raes, 2010). Yakın zamanda ABD örneklemi üzerinden yapılan 
bir meta analizde de erkeklerin kadınlara göre daha öz- anlayışlı olduğu görülmektedir 
(Yarnell vd., 2015). Deniz ve arkadaşları (2012)’nın yaptıkları kültürler arası 
araştırmada ise Türkiye’deki kız öğrencilerin öz anlayış puan ortalamalarının, diğer 
ülkelerdeki erkek öğrencilerinin puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olduğu 
bulunmuştur. ABD (Neff, Kirkpatrick ve Rude, 2007a), Tayland (Neff vd., 2008) ve 
Türkiye’de (İskender, 2009) yapılan ayrı ayrı çalışmalarda ise öz anlayış ile cinsiyet 
değişkenleri arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır.  

Kanadalı ve Türk üniversite öğrencilerinin öz anlayış, merhamet ve duygusal 
zeka puan ortalamaları yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Öz-
anlayış ve yaş değişkeni arasındaki ilişkisi de araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 
Bireyler, farklı yaş dönemlerinde farklı psikolojik stratejilere ihtiyaç duyarlar. Genç 
yetişkinler, iş ve ilişki alanlarında yeni fırsatlar arama gibi gelişimsel ihtiyaçlarını 
gidermek için hayatlarını düzenlemeye çalışırken, orta yaştaki bireyler kariyer, aile gibi 
mevcut hayat düzenlerine uyum göstermeye çalışırlar. Öz-anlayışın desteklediği sağlıklı 
kabul, orta yaştaki yetişkinlerde daha önemli bir tutum olabilir (Neff, 2003a). Yapılan 
çalışmalarda öz-anlayış ve yaş arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür (Neff ve Vonk, 
2009; Potter, Yar, Francis, ve Schuster, 2014). Neff’e göre bu durum, öz-anlayışın 
yansıtıcı bilgelikle ilişkisini göstermektedir (Neff, Rude vd., 2007; Neff ve Vonk, 2009). 

Duygusal Zeka Ölçeği’nin sadece Sosyallik faktörü, yaşanılan ülkeye göre 
farklılaşmaktadır. Sosyallikte Türkiye’de yaşayan katılımcıların ortalaması Kanada’da 
yaşayan katılımcıların ortalamasından anlamlı biçimde yüksektir. Duygusal zekanın 
sosyallik alt boyutu duyguları yönetebilmeyi, girişken olmayı ve sosyal yeterliliği 
kapsamaktadır. Sosyallik alt boyutundan yüksek puan alan kişilerin çoğunlukla sosyal 
becerilerinin yüksek olduğu ve başka kişileri etkileme becerinin kuvvetli olduğu 
görülmektedir. ( Gilbert, 2009 akt. Akdeniz, 2014). 

Yapılan araştırmada Türkiye’den ve Kanada’dan katılan katılımcıların öz anlayış 
puan ortalamaları ile duygusal zeka puan ortalamaları arasında anlamlı, pozitif yönde 
ilişki vardır. Bununla birlikte öz anlayış ile sosyallik, öz kontrol, bilinçli farkındalık alt 
boyutları arasında anlamlı, pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Duygusal zeka ile öz 
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anlayış arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki sonucuna varılan çokça araştırmalar 
mevcuttur. ( Akdeniz,2014). Neff(2003b) öz anlayışın duygusal zeka, sosyal bağlılık ve 
empati ile pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkisi olduğu sonucuna varmıştır. Bir diğer 
araştırma olan Heffernan, Quinn Griffin, McNulty ve Fitzpatrick (2010) hemşireler 
üzerine yaptıkları araştırmada öz anlayış ile duygusal zeka arasında pozitif yönde ve 
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. (Akt. Akdeniz, 2014). 

Merhamet Ölçeği’nin; sevecenlik, umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme 
alt ölçekleri yaşanılan ülkeye göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Umursamazlık, 
bağlantısızlık ve ilişki kesme alt ölçekleri, Kanada’da yaşayan katılımcıların ortalaması 
Türkiye’de yaşayan katılımcılarından ortalamasından anlamlı biçimde yüksektir. 
Sevecenlik alt ölçeği ise Türkiye’de yaşayan katılımcıların ortalaması Kanada’da 
yaşayan katılımcıların ortalamasından ortalamasından anlamlı biçimde yüksektir.  
Burger (2004) ‘e göre, Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Abd’de görülen bireysel 
kültürlerde bireyler daha özerktirler. Bu kültürdeki insanlar kendilerini bağımsız ve 
eşsiz görmektedirler. Toplulukçu kültürlerin yaygın olduğu Asya, Afrika, Orta ve Güney 
Amerika ülkelerinde ise gruba ait olma, birlikte hareket etme anlayışı ön plandadır. Bu 
kişiler iş birliğini önemsemektedirler. Ayrıca Asya gibi toplulukçu kültürlerde Budizm 
etkisiyle birlikte kendilerine karşı daha anlayışlı oldukları ve sevecen oldukları 
görülmektedir. ( Neff, 2003a akt. Bolat, 2013). Toplulukçu kültürlerde bireylerin 
birbirlerine karşın daha anlayışlı olmaları, sevecenliğin ön planda olması bununla 
beraber bireysel kültürlerde ise, bağımsız hareket etme anlayışının ön planda olması, 
bireyselliğin önemi ve ilişkilerin daha kopuk olması yapılan araştırma sonuçlarıyla 
benzerlik göstermektedir.  

Ülke ve sınıf düzeyi değişkenine ilişkin sosyallik, duygusal zeka genel ve ilişki 
kesme alt ölçeklerinin arasında anlamlı derecede fark bulunmuştur. Özellikle ülke ve 
sınıf düzeyi değişkeninin sosyallik üzerindeki etkisinin daha etkili olduğu 
görülmektedir.  

Kanada da öğrenim gören bireylerin duygusallık, sevecenlik, umursamazlık, 
bağlantısızlık, bilinçli farkındalık ve ilişki kesme alt boyutlarından aldıkları puan 
ortalamaları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Duygusallık, sevecenlik ve bilinçli 
farkındalık alt boyutlarında, kadın katılımcıların ortalaması, erkek katılımcıların 
ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. Umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme 
alt boyutlarında, erkek katılımcıların ortalaması, kadın katılımcıların ortalamasından 
anlamlı derecede yüksektir. Türk katılımcılarda sosyallik, bağlantısızlık ve ilişki kesme 
alt boyutları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Tüm anlamlı değişkenlerde, erkek 
katılımcıların ortalaması, kadın katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir 

Erginsoy (2002), üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada 
duygusal zekayla kişiler arası ilişki tarzları arasındaki ilişkiyi inceleyerek çeşitli 
değişkenlere göre duygusal zekanın değişip değişmediğini tespit etmeye çalışmıştır. 
Yapılan çalışmada duygusal zeka düzeyi ile kişiler arası ilişki düzeyleri arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada öğrencilerin bulunduğu sınıfın 
duygusal zekayı kısmen etkilediği, öğrencilerin cinsiyetine ve okudukları bölüme göre 
duygusal zeka düzeylerinde farklılaşma görüldüğü ve yaşın duygusal zeka üzerinde 
etkili olmadığı saptanmıştır. Erdoğdu (2008) duygusal zeka üzerinde etkili olan 
faktörleri tespit etmek amacıyla üniversite öğrencileriyle yapmış olduğu çalışma ile kız 
öğrencilerin duygusal zeka puanlarının erkek öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek 
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olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kızıl (2014) duygusal zeka ile örgütsel adanmışlık 
arasındaki ilişkiyi incelemek için öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada 
duygusal zekanın yaş, cinsiyet, kıdem, okul kademesi ve branş değişkenlerine göre 
anlamlı şekilde farklılıklar gösterdiğini tespit etmiştir. Akdeniz (2014)’ün yaptığı 
araştırma da duygusal zeka alt boyutlarından olan öz kontrol alt boyutunun erkek 
katılımcılarda daha yüksek olduğu, iyi oluş, sosyallik ve duygusallık alt boyutlarının 
puan ortalamalarında ise kadın ve erkek katılımcılarda fark görülmediği 
gözlemlenmiştir. Duygusal zeka alt boyutunun ise kadınların puan ortalamalarının, 
erkeklerden yüksek olduğu görülmüştür. Sánchez-Ruiz, Perez- Gonzales ve Petrides 
(2010) yapmış oldukları araştırmada sosyallik, iyi oluş ve ilişki kesme alt boyutları, 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, öz kontrol alt boyutunun, erkek 
katılımcıların puan ortalamasında anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 
(Akt. Akdeniz 2014). Fransa’da Mikolajczak ve ark. (2007) tarafından yapılan 
araştırma, bu araştırma sonuçlarıyla benzer sonuçlar göstermektedir. Duygusallık alt 
boyutu puan ortalaması kadın katılımcılarda, erkek katılımcılara oranla anlamlı derecede 
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda öz kontrol ve sosyallik alt 
boyutlarında ise erkek katılımcıların puan ortalamaları, kadın katılımcıların puan 
ortalamalarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sosyallik boyutunun erkek 
katılımcılarda anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna varılması, bununla beraber 
duygusallık alt boyutunun kadın katılımcılarda yüksek görülesi yapılan araştırma 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Brody ve Hall (1993) duygusal zekanın, ailelerin 
kadın ve erkeklere karşın eğitim yaklaşımları ile doğrudan ilişkili olduğunu 
söylemektedir. 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sonuç olarak; yapılan araştırma da öz anlayış puan ortalaması kültürler arası 

yapılmış diğer araştırmalarla benzer olarak Türk katılımcılarda diğer ülkede yaşayan 
katılımcılara oranla anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Duygusal 
zeka alt boyutlarına göre değerlendirildiğinde sosyallik alt boyutu Türk katılımcılarda, 
Kanadalı katılımcılara oranla anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. 

Merhamet Ölçeği’nde ise; sevecenlik alt ölçeği Türkiye’de yaşayan 
katılımcıların ortalaması Kanada’da yaşayan katılımcıların ortalamasından anlamlı 
biçimde yüksektir. Umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme alt ölçekleri, 
Kanada’da yaşayan katılımcıların ortalaması Türkiye’de yaşayan katılımcıların 
ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Burger (2004) ve Neff 2003a akt. 
Blot (2013) ‘ e göre toplulukçu ve Budizm etkisinin yaygın olduğu Asya kültüründe, 
kendine olan öz saygının daha fazla olduğu, Abd, Avrupa ülkelerinde yaygın görülen 
bireysel kültürlerde ise, bağımsızlığın ve gruba ait olamama anlayışının araştırma 
sonuçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

Akdeniz (2014) ve Mikolajczak ve ark. (2007)’nin yapmış oldukları araştırma 
sonuçlarına benzer olarak, Kanadalı üniversite öğrencilerinin duygusallık, sevecenlik ve 
bilinçli farkındalıkta, kadın katılımcıların ortalaması, erkek katılımcıların 
ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. Umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki 
kesmede, erkek katılımcıların ortalaması, kadın katılımcıların ortalamasından anlamlı 
derecede yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda Mikolajczak ve ark. (2007)’nın yapmış 
oldukları araştırma sonucu ile benzer olarak, Türk üniversite öğrencilerinin sosyallik, 
bağlantısızlık ve ilişki kesme alt boyutlarında erkek katılımcıların ortalaması, kadın 
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katılımcıların ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. Kanadalı ve Türk 
katılımcıların sosyallik, duygusal zeka genel, ilişki kesme alt boyutlarının sınıf 
değişkenine göre anlamlı derecede farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Sınıf değişkeni ile 
ilgili çıkan sonuç yapılan diğer araştırmalarla benzer sonuçlar göstermektedir.  

Bu araştırmanın;  kültürler arası yapılan bir araştırma olması, merhamet 
değişkenin alt boyutlarına göre kültürler arası farklılaşmalar göstermesi, öz anlayış 
değişkenin de ise Türklerin öz anlayış puan ortalamalarının, Kanadalı katılımcılardan 
yüksek olması sonucuna varılması, bununla beraber duygusal zeka alt boyutlarından 
olan sosyallik alt boyutunun Türklerde yüksek olduğu sonucuna varılması nedeniyle 
literatüre katkısı olmuştur. Ayrıca demografik değişkenlerin göz önüne alınarak 
yapılması araştırmanın çok boyutlu değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Ancak 
üniversite öğrencileri arasında, kısıtlı örneklem ile yapılması araştırmanın geliştirilmesi 
gereken yönüdür. Kültürler arası yapılacak araştırmalarda daha fazla katılımcı sayısı ve 
yaş aralığı ile araştırmanın yapılması önerilmektedir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda Türkçe bilen Afgan 

öğrencilerinin, öznel iyi oluşları ile yaşam amaçlar için mücadele etme arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. 
Çalışma, bir kamu üniversitesinde öğrenim gören, 96 erkek ve 26 kadın toplam 122 öğrenci yer almaktadır. 
Çalışmada yer alanların yaş aralığı 18-38 arasındadır. Çalışmada Amaçlar İçin Mücadele Etme ve Yaşam 
Doyumu, Olumlu ve Olumsuz Duygu Ölçekleri ve Demografik bilgi formu kullanılarak veriler toplanmıştır. 
Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin 
amaçlar için mücadele etmeleri onların öznel iyi oluşlarını anlamlı bir şekilde (R=0.28; R2=0.08; F=10.425; 
p<.001)  açıklamaktadır. Öğrencilerin öznel iyi oluşlarını artırmak için öğrencilere amaçlar için mücadele etme 
programlarının uygulanması faydalı olabilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Afgan Öğrenci, Öznel İyi Oluş, Amaçlar İçin Mücadele Etme 

 
INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİPS BETWEEN AFGHANİS 

STUDENTS’ SUBJECTİVE WELL-BEİNG AND STRİVİNG FOR 
GOALS 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the relationship between the subjective wellbeing and goal striving 
on college enrolment in Turkey and also Turkish-speaking Afghan students.  The study included 122 students, 96 
male and 26 female, studying at a public university. The age range of the participants was between 18-38 years. 
In this study, data were collected by using Striving for Life Goals, Satisfaction with Life, Positive-Negative Affect 
Scale and Demographic Information Form. Basic regression analysis was used to analyse the data. According to 
the results of the research, the students' striving for the goals explained their subjective well-being in a meaningful 
way (R = 0.28; R2 = 0.08; F = 10.425; p <.001). It may be useful to implement programs to fight students for 
goals in order to increase their subjective well-being.  

Keywords: Afghan Student, Subjective Well-Being, Struggling for Purposes  

 

 
Giriş 

Yükseköğretim bir ülkenin gerek duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, 
bilginin üretilmesinde ve topluma hizmette önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Erdem, 2006). Günümüzde birçok ülke bu sorunu özellikle büyük ölçüde kendi ülke sınırları 
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içinde çözüm yollarını bulmaya çalışırken bazı ülkeler ise bu sorunun çözümünü ülke dışında 
aramaktadır. Bu ülkelerden bir de Afganistan’dır.  Afganistan ülke olarak yıllardır savaşla 
boğuşmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülke yönetimi gençlerine yeterli eğitim hizmeti 
ve imkânı sunamadığından bu gençler daha iyi eğitim alabilmek ve meslek sahibi olabilmek 
için genellikle yurt dışına açılmaktalar. Afgan gençlerin yurt dışı eğitim açısından tercihlerine 
bakıldığında Türkiye ilk sırada yer aldığını görüyoruz (Bek, 2018). 

Bireylerin ruh sağlıklarının olumlu yönlerini ifade eden pek çok kavram bulunmaktadır 
ve öznel iyi oluş da bu kavramlardan birdir. Öznel iyi oluşun tanımlamasına yönelik pek çok 
çalışma gerçekleştirilmiştir (Argyle, Martin ve Crossland, 1989; Lyubomirsky, 2007).  Öznel 
iyi oluş, bireylerin olumlu duyguları sıklıkla deneyimlemelerinin yanında olumsuz duyguları 
da çok az deneyimlemeleri bu arada da yaşamlarından yüksek düzeyde doyum almaları 
anlamına gelmektedir  (Diener, 1984, 2000; Myers ve Diener 1995; Tuzgöl Dost, 2010).  

Farklı kültürlerden gelen bireyler üzerinde öznel iyi oluşun incelendiği çalışmaların 
literatürde ele alındığı görülmektedir (Young, Miller, Norton ve Hill, 1995; Moller, 1996). Bu 
çalışmalarda özellikle yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin maddi sorunlar 
yaşamalarının onların öznel iyi oluşlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur (Chow, 2007; 
Paolini, Yanez ve Kelly, 2006). Yabancı uyruklu öğrencilerin öznel iyi oluşu etkileyen 
faktörlerden biri de amaçlar için mücadele etmedir.  

Amaçlar için mücadele de öznel iyi oluşla ilişkili bir diğer önemli etkendir. Amaçlar 
için mücadele, niyetlerin eyleme dökülmesi olarak kabul edilmektedir (Gollwitzer  & Sheeran, 
2006). Amaçlar için mücadele etmenin üç önemli boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki amaca 
bağlanma, ikincisi ise mücadeleye devam etmedir. Son boyut ise mücadeleyi bırakmaktadır 
(Eryılmaz, 2015).  Literatürde amaçlar için mücadele etme arttıkça bireylerin öznel iyi oluş 
düzeylerinin de yükseldiği belirtilmektedir (Eryılmaz & Kara, 2019). Ancak Afgan öğrencileri 
üzerinde bu iki değişken arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar bulunmamaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, amaçlar için mücadele etme ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri Afgan 
öğrencileri üzerinde incelemektir. 

 
Yöntem 

Araştırma Deseni  

Çalışmanın Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı 
zamanda Türkçe bilen Afgan öğrencilerinin, öznel iyi oluşları ile amaçlar için mücadele 
etmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu çalışma, ilişkisel tarama modelinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni öznel iyi oluştur. Çalışmanın bağımsız 
değişkeni ise, amaçlar için mücadele etmedir. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiler basit 
regresyon analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada öznel iyi oluş; olumlu duygu ve yaşam 
doyumu puanlarının toplanıp; bu toplamdan olumsuz duygunun çıkarılması yoluyla 
hesaplanmıştır. 

Çalışma Grubu  

Bu çalışmanın örneklemini Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda 
Türkçe bilen Afgan öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada, bir kamu üniversitesinde öğrenim 
gören, 96 erkek ve 26 kadın toplam 122 öğrenci yer almaktadır. Çalışmada yer alanların yaş 
aralığı 18-38 arasındadır. 
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Veri Toplama Araçlar 

Çalışmada Amaçlar İçin Mücadele Etme ve Yaşam Doyumu, Pozitif-Negatif Duygu 
Ölçekleri ve Demografik bilgi formu kullanılarak veriler toplanmıştır. 

Amaçlar İçin Mücadele Etme Ölçeği: Amaçlar İçin Mücadele Etme Ölçeği, Eryılmaz 
(2015) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin üç boyutu vardır. Bu boyutlar; Amaca Bağlanma, 
Mücadeleye Devam Etme ve Mücadeleyi Bırakmadır. Ölçeğin puanlanması; amaca bağlanma 
ile amaçlar için mücadeleye devam etmenin toplanıp, amacı bırakmanın bu toplamdan 
çıkartılması ile gerçekleştirilmektedir. Ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

Yaşam Doyumu Ölçeği: Yaşam Doyumu Ölçeği, 5 maddeden oluşan 7’li 
derecelendirmeli bir ölçektir. Ölçek Diener ve arkadaşları tarafından (1985) geliştirilmiştir. 
Ölçek Yetim (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.  

Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği (PANAS): PANAS, 10 olumlu ve 10 olumsuz duyguyu 
içeren bir ölçektir. Bu ölçek Watson ve arkadaşları (1988) tarafında geliştirilmiştir. Ölçek 
Türkçe’ye Gençöz (2000) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek güvenilir bir ölçme aracı olarak kabul 
edilmektedir. 

 
Bulgular 

Betimsel istatistikler  

Çalışmada katılımcıların Öznel İyi Oluş ile Amaçlar İçin Mücadele Etmeden aldıkları 
toplam puanların betimsel açıdan incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizde ortalama 
ve standart sapma puan değerlerine yer verilmiştir. Bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. 
Tablo 1 

Betimsel İstatistikler  

 Değerler  
  
Ölçekler ve Alt Boyutları Ortalama Standart Sapma 
Öznel İyi Oluş 28,95 11,79 
Amaçlar İçin Mücadele Etme 12,97 7,74 

 
Tablo 2 

Regresyon Analizi Sonuçları  

Ölçek Alt Boyutları  1 2 
   

1. Öznel İyi Oluş 1,00 ,283** 
2. Amaçlar İçin Mücadele 

Etme 
 1.00 

*p<0.05; **p<0.01 
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Tablo 3 
Tablo-3 Regresyon Analizi Sonuçları 

 B Std. Error Beta t 
Sabit 23,36 2,01  11,61** 
Amaçlar İçin Mücadele 
Etme ,43 ,13 ,28 3,22** 

*p<0.05; **p<0.01 
Araştırma sonuçlarına göre, Afgan Öğrencilerinin amaçlar için mücadele etmeleri, 

onların öznel iyi oluşlarını anlamlı ve önemli düzeyde açıklamaktadır (R=0.28, R2=0.08, 
F=10.475, p<0.001). Amaçlar için mücadele etmedeki bir birim artış onların öznel iyi oluşlarını 
0.28 birim artırmaktadır (β=0.283; p<0.001). 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışma, Afgan öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile amaçlar için mücadele etmeleri 
arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Afgan 
öğrencilerinin amaçlar için mücadele düzeyleri arttıkça onların öznel iyi oluş düzeylerinin de 
yükseldiği bulunmuştur. Bu noktada amaçlar için mücadele etme, öznel iyi oluşun 
yükselmesinde önemli bir işlevi görmektedir denilebilir.  

Bireylerin öznel iyi oluşlarını açıklayan yaklaşımlardan biri de erek kuramıdır 
(Emmons, 1999). Bu kurama göre bireylerin amaçlar belirlemeleri onların öznel iyi oluşlarını 
olumlu olarak etkilemektedir (Austin ve Vancouver, 1996; Emmons, 1986). Yapılan 
çalışmalarda amaçlar içsel ve dışsal olmak üzere iki bağlamda ele alınarak incelenmektedir 
(Kasser ve Ryan, 1993, 1996; Sheldon ve Kasser, 1995; Casas ve ark., 2004). İçsel amaçlara 
sahip olanların öznel açıdan daha iyi oldukları bulunmuştur (Kasser ve Ryan, 2001). Bu 
çalışmada seçilen amaçların içsel olup olmadığına bakılmaksızın, amaçlar için  mücadele etme 
ile öznel iyi oluş ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca tüm bu bulgular genel olarak amaçlar için 
geçerlidir. Ancak amaçlar için mücadele noktasında bu konuda, farklı bir örneklem olan Afgan 
öğrenciler üzerinde çalışmaların yapılmadığı görülür. İki değişken arasındaki ilişkilerin yönünü 
Afgan örneklemi üzerinde göstermesi açısından bu çalışma literatüre katkı sağlamıştır 
denilebilir.  

Literatürde yapılan çalışmalar, öznel iyi oluş ve amaçlar için mücadele etme arasındaki 
ilişkilerin yönünü ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalara göre, amaçlar için mücadele düzeyi 
arttıkça bireylerin öznel iyi oluş düzeyleri de yükselmiştir (Green, Oades & Grant, 2006; 
Sheldon & Elliot, 1999). Bu yönüyle bu çalışma sonuçları literatürde anılan çalışma sonuçları 
ile benzerlik göstermektedir. Ancak bu çalışmada iki değişken arasındaki ilişkilerin diğer 
çalışmalardaki ilişkilerden daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu durumun nedeni kültür olabilir. 
İlerleyen süreçte kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir.  

Çalışma sonuçlarına göre çeşitli öneriler geliştirilebilir. Öncelikle üniversite psikolojik 
danışma merkezleri, bu araştırma sonuçlarından yararlanabilir. Öznel iyi oluş düzeyleri düşük 
olan Afgan öğrencilerine psikolojik destek sunmada, amaçlar için mücadele konusuna 
değinilebilir. Bu bağlamda amaçlar için mücadele etme konusunda psiko-eğitim çalışmaları 
yapılabilir. 
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RİYAZİYYAT VƏ POZİTİV DÜŞÜNMƏK 20 

 
                                                Doç. Dr. Məlahət ABDULLAYEVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 
Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi, azeriteacher@yahoo.com 

 
 ÖZET 
Cəmiyyətin inkişafında riyazi elmlərin tətbiqinin böyük rolu var. Məlumdur ki, riyazi 

elmlərin bünövrəsi ümumtəhsil məktəblərində qoyulur və sonrakı dövrlərdə davam etdirilir. 
Riyazi təhsil ümumi təhsilin zəruri və mühüm hissəsini təşkil edir. Buna görə də şagirdlərin 
riyazi hazırlığının gücləndirilməsi ümumtəhsil məktəbləri qarşısında duran ən mühüm vəzifə 
hesab olunur.  

Riyaziyyat fənni ümumtəhsil məktəblərinin hər bir təhsil səviyyəsində geniş proqram 
üzrə tədris olunur. Amma buna baxmayaraq, bütün şagirdlər tərəfindən eyni şəkildə 
qavranılmır. Bunun bir neçə səbəbi vardır: ibtidai siniflərdən riyazi anlayışların zəif 
mənimsənilməsi, genetik təsirlər, şagirdin müstəqil çalışmaması, yaş səviyyəsi, ətraf mühit və 
s. Nəzərə alsaq ki, riyaziyyatı bilmədən həyatda, cəmiyyətdə uğur qazanmaq mümkün deyil, o 
halda səbəbi axtarmağa və onu aradan qaldırmağa çalışarıq.    
  Riyazi məsələlərin həllində şagirdlərdə pozitiv düşüncə yarada biləcək bütün didaktik 
imkanları müəyyənləşdirmək və tədris prosesində nəzərə almaq lazımdır. Ancaq müsbət 
düşünəcəyik, müsbət eşidəcəyik, müsbət hərəkət edəcəyik, yalnız bu halda şagirdlərdə idrak 
fəallığı yaratmaq və təfəkkür əməliyyatlarını inkişaf etdirmək olar.  

Qavranılması çətin olan tapşırıqların həllində belə şagirdlərdə özünəgüvən hissi 
yaratmaqla  nəinki güclü şagirdlərin, hətta zəif şagirdlərin də təfəkkürünü inkişaf etdirmək 
mümkündür. Tanınmış pedaqoq V.A.Suxomlinski deyirdi: “Yeniyetmə bir çiçəkdir, onun 
gözəlliyi bitkiyə necə qulluq edilməsindən asılıdır.”    

Riyaziyyatın tədrisində pozitiv düşünmək verilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün çox 
önəmlidir. Bu bir tərəfdən şagirdin daxilində motivasiya yaradır, bu anda beyin fəallaşır, beyin 
gücünün təsiri çətinlikləri aradan qaldırmağa yardımçı olur. Diğər tərəfdən, şagird bildiklərini 
sərbəst şəkildə ifadə etməkdən çəkinmir, yoldaşlarıyla bərabər həll yolları axtarır, müstəqil fikir 
yürüdür, təhlil edir, proqnoz verir, mühakimə aparır, müqayisə edir və doğru nəticəni almağa 
çalışır. Ən çətin tapşırığın belə onun yerinə yetirə biləcəyi tapşırıq olduğunu düşünür, 
özünəgüvən yaranır. Deməli, riyaziyyatın tədrisində pozitiv düşünmək uğur qazanmağın ən 
yaxşı yoludur.   

Açar sözlər: Riyaziyyat, pozitiv düşünmək, şagird   
  

GİRİŞ 
Cəmiyyətin inkişafında riyazi elmlərin tətbiqinin böyük rolu var. Məlumdur ki, riyazi 

elmlərin bünövrəsi ümumtəhsil məktəblərində qoyulur və sonrakı dövrlərdə davam etdirilir.  
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Riyazi təhsil ümumi təhsilin zəruri və mühüm hissəsini təşkil edir. Buna görə də şagirdlərin 
riyazi hazırlığının gücləndirilməsi ümumtəhsil məktəbləri qarşısında duran ən mühüm vəzifə 
hesab olunur. Riyaziyyat təlimi şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü, yaddaşını, diqqətini, 
təxəyyülünü, müşahidəçiliyini, iradəsini, müstəqillik və yaradıcı təşəbbüskarlığını inkişaf 
etdirir.  

Tədris prosesində şagirdlər öyrənirlər ki, riyaziyyatın obyektləri, real aləmin fəza 
formaları ilə miqdari münasibətləridir və riyazi anlayışlar həyatdan götürülmüşdür. İlk təhsil 
illərindən başlayaraq, şagirdlərdə konkretlikdən mücərrədliyə keçmə bacarığı yaranır və 
bununla da mücərrəd təfəkkürün inkişafının əsasını qoyulur. Düzgün ümumiləşdirmələr 
aparmaq, verilmiş təklifdən məntiqi nəticə çıxarmaq, nəzəri mühakimələrdən alınmış nəticələri 
praktikaya tətbiq etmək kimi vərdişlər formalaşır. Riyaziyyat dərsləri şagirdlərdə fikir 
aydınlığı, nitqin dəqiqliyinin əsaslandırılması, lakoniklik kimi keyfiyyətlərin qazanılması üçün 
böyük imkanlar açır. Bütün bu keyfiyyətlər isə riyazi təlimdə müsbət psixoloji mühit olduğu 
halda yaranır və formalaşır.    
Məlumdur ki, riyaziyyat fənni ümumtəhsil məktəblərində hər bir təhsil səviyyəsində geniş 
proqram üzrə tədris olunur. Amma buna baxmayaraq, bütün şagirdlər tərəfindən eyni şəkildə 
qavranılmır. Bunun bir neçə səbəbi vardır: ibtidai siniflərdən riyazi anlayışların zəif 
mənimsənilməsi, genetik təsirlər, şagirdin müstəqil 
çalışmaması, yaş səviyyəsi, ətraf mühit və s.  Digər tərəfdən isə, 
ümumtəhsil məktəblərində sinifdən-sinfə keçdikcə tədris 
olunan fənlərin sayı artır, peşə seçimi və bu istiqamətdəki 
hazırlıqlar riyaziyyatı öyrənən şagirdlərin sayının  azalmasına 
səbəb olur. Riyaziyyatı bilmədən həyatda, cəmiyyətdə uğur 
qazanmaq mümkün deyil. Bu tədqiqatın məqsədi ümumtəhsil 
məktəblərində riyaziyyat dərslərinin gedişi zamanı şagirdlərin 
düşünmə qabiliyyətini araşdırmaqdır. 

 
 
ARAŞTIRMA  
 VII sinifdə 21 şagird təhsil alır. Şagirdlərə belə bir məsələni həll etməyi təklif edirəm.  
Çalışma 1: Dörd düz xətt cüt-cüt kəsişir (Şəkil 1).  
∠1 + ∠2 + ∠3 + ∠4 = 360° olarsa, alınan dördbucaqlının təpələrindən xaricdə əmələ gələn bütün 
bucaqların ümumi cəmini tapın.  
 Məsələnin həll etmək üçün verilən vaxt bitdikdən sonra şagirdlərin cavablarını alıram. Dörd 
şagird məsələni həll etməkdən imtina etmiş, on üç şagird səhv (yalnış) cavab vermiş, dörd 
şagird isə doğru həll etmişdir. Məsələni doğru həll etmək üçün şagirdlərə yenidən vaxt 
verilməsini təklif edirəm. Lakin onlar məsələni həll etməkdən imtina edirlər. Niyə həll etmək 
istəmirsən? – sualına isə belə cavablar oldu. Çox çətin məsələdir; mən həndəsə məsələsi həll 
edə bilmirəm; belə məsələ həll etməmişəm, o üzdən bunu da həll edə bilmərəm; məndə 
riyaziyyat alınmır və s. Səbəb çox sadədir – riyaziyyat dərslərində şagirdlərın əksəriyyəti 
neqativ düşünməyə köklənir.  
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“Sən hamıdan güclüsən”, “sən bu tapşırığı həll edə 
bilərsən”, “nəzəri materialı təkrarlasan asanlıqla həll 
edəcəksən”, “inanıram ki, sən bacararsan”, “sənin gücün 
çatacaq tapşırıqdır”, “yoldaşlarınla bərabər həll et”, “şəkil 
çəkməyi bacarırsan, həll etməyi də bacaracaqsan”, nə qədər 
bacarırsansa, o qədərini yaz”, “fikirlər söyləməkdən 
çəkinmə” və s. kimi ifadələr işlətməklə şagirdləri pozitiv 
düşünməyə yönəltmək mümkündür.  

Şagirdlərlə onlarda pozitiv düşüncə yarada biləcək 
söhbət aparıldıqdan sonra çalışmanı yenidən təkrar həll etməyi qərara aldılar. Riyazi qavraması 
zəif, orta və güclü şagirdlərdən ibarət qruplar təşkil olundu. Qrup üzvləri əməkdaşlıq şəraitində 
verilən tapşırıqları həll etdilər. Yoxlamanın nəticəsi əvvəlkindən fərqli oldu. Çalışma hər bir 
qrupda həll olunmuşdu. Nəticələr dəyişmişdi: doğru həll edənlərin sayı səkkiz, köməkliklə həll 
edənlərin sayı on, zəif həll edənlərin sayı isə üç idi.  

Şagirdlər yeni çalışmalarla özlərini yoxlamaq istəyirdilər. Qruplara işçi vərəqələrdə 
ikinci tapşırıq təqdim olundu. Çalışmanın həlli üçün vaxt müəyyənləşdirildi.  
  Çalışma 2: ∠ABC = 72°, ∠ACD = ∠BAD = 36°, 
 AB = x, BD = y olarsa, AC-ni x və y-lə ifadə edin (Şəkil 2).  
Çalışma həll olunduğu andan qrupların işini müşahidə edirəm. Şagirdlər nəzakətlə bir-birilərini 
dinləyir, çalışmanı həll edə bilən şagirdlər ehtiyac hiss edənə kömək edir, çalışmanın həllində 
çətinlik çəkən şagirdlər isə dəftərlərində qeydlər edir, nəzəri materialı öyrənir, nəyi isə başa 
düşməyə çalışırlar. Vaxt bitdikdə tapşırığın tam həlli yazılmış  iş vərəqələrini hər bir qrup  
təqdim edir. Şagirdlərin üzündəki sevinc hissi aydın hiss edilir.  

Məlumdur ki, verilən tapşırığı 100% hər kəs həll etmədi, amma tapşırığın həllində hər 
bir şagirdin payı var idi. Qruplarda tapşırığı sərbəst həll edən şagirdlər, kömək edən şagirdlər 
və həll edə bilməyən və ya çətinliklə həll edən şagirdlərin olduğunu nəzərə alsaq, tapşırığın 
həllinin bu üç növ şagirdin müsbət emosiyalarından alındığını demək qənaətinə gəlirik.   
 
  BULGULAR  
  Riyazi məsələlərin həllində şagirdlərdə pozitiv düşüncə yarada biləcək bütün didaktik 
imkanları müəyyənləşdirmək və tədris prosesində nəzərə almaq lazımdır. Ancaq müsbət 
düşünəcəyik, müsbət eşidəcəyik, müsbət hərəkət edəcəyik, yalnız bu halda şagirdlərdə idrak 
fəallığı yaratmaq və təfəkkür əməliyyatlarını inkişaf etdirmək olar.  

Qavranılması çətin olan tapşırıqların həllində belə şagirdlərdə özünəgüvən hissi 
yaratmaqla  nəinki güclü şagirdlərin, hətta zəif şagirdlərin də təfəkkürünü inkişaf etdirmək 
mümkündür. Tanınmış pedaqoq V.A.Suxomlinski deyirdi: “Yeniyetmə bir çiçəkdir, onun 
gözəlliyi bitkiyə necə qulluq edilməsindən asılıdır.”   

İnsan beyni ona dediyimizi sorğu-sualsız qəbul edən orqandır. Ona nəyi yükləsək, onu 
etməyə çalışacaq. Odur ki, beynimizi müsbət düşüncəyə kökləməliyik. Şagirdlərin maraq və 
meylləri nəzərə alınmalı, uğur qazanmaqları üçün şərait yaratmalıyıq.  

Psixoloji xidmət müasir təhsil sisteminin üzvi komponentlərindən biridir. Onun tətbiqi 
uşaqların intellektual imkanlarının, şəxsiyyətyönümlü potensiallarının, təbii imkan və 
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qabiliyyətlərinin, maraq və meyillərinin vaxtında aşkara çıxarılmasını, təlim və tərbiyə 
prosesləri vasitəsilə maksimum inkişaf etdirilməsini təmin edir.   

Şagirdlərin fəal idraki mövqeyinin lazımi səviyyədə qalması üçün müəllimin hər bir 
şagirdə mərhəmətli, hörmətcil, fərdi münasibət bəsləməsi, sinifdəki mühiti xüsusi həssaslıqla 
duyması zəruridir. Şagirdə hörmətlə yanaşmaq, ona etibar etmək, onun cavablarını pis 
qiymətləndirməkdən imtina etmək onda həm özünə inam, həm də müəllimə hörmət və etibar 
hissini daha da artırır. 
 

SONUÇ 
Təcrübə göstərir ki, riyaziyyatın tədrisində pozitiv düşünmək verilən tapşırığı yerinə 

yetirmək üçün çox önəmlidir. Bu bir tərəfdən şagirdin daxilində motivasiya yaradır, bu anda 
beyin fəallaşır, beyin gücünün təsiri çətinlikləri aradan qaldırmağa yardımçı olur. Diğər 
tərəfdən, şagird bildiklərini sərbəst şəkildə ifadə etməkdən çəkinmir, yoldaşlarıyla bərabər həll 
yolları axtarır, müstəqil fikir yürüdür, təhlil edir, proqnoz verir, mühakimə aparır, müqayisə 
aparır və doğru nəticəni almağa çalışır. Pozitiv düşünmək şagird ilə riyazi çalışma arasında bir 
asılılıq, bağlılıq yaradır. Tapşırıq yerinə yetirilməyənə qədər şagird ondan əl çəkmir. Ən çətin 
tapşırığın belə onun yerinə yetirə biləcəyi tapşırıq  olduğunu düşünür, özünəgüvən yaranır. 
Tapşırığın həlli hədəfə çevrilir. Şagird cəsarətli olur, qərar verir və beləliklə, yaradıcı gücə sahib 
olur. Düşünəndə ki, öz gücünə doğru nəticə almış, o zaman bu onları daha çox sevincli edir. 
Xəyallar qurur və xəyallarını gerçəkləşdirir. Belə şagirdlərin pozitiv enerjisi ətrafdakılara da 
müsbət təsir edir. Riyaziyyatın tədrisində pozitiv düşünmək uğur qazanmağın ən yaxşı yoludur.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda Türkçe bilen Afgan 

öğrencilerinin, kariyer uyumlulukları ile yaşam amaçları belirlemeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. 
Çalışma, bir kamu üniversitesinde öğrenim gören, 96 erkek ve 26 kadın toplam 122 öğrenci yer almaktadır. 
Çalışmada yer alanların yaş aralığı 18-38 arasındadır. Çalışmada Kariyer Uyumluluğu ve Yaşam Amaçları 
Ölçekleri ve Demografik bilgi formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi 
tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin beden-duyum, ilişki ve kariyer amaçlarına sahip 
olmaları onların kariyer uyumluluklarını anlamlı bir şekilde  (R=0.54; R2=0.29; F=15.971; p<.001) 
açıklamaktadır. Öğrencilerin kariyer uyumluluklarını artırmak için öğrencilere yaşam amaçları belirleme 
programlarının uygulanması faydalı olabilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Afgan Öğrenci, Kariyer Uyumluluğu, Yaşam Amaçları 

 
INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİPS BETWEEN CAREER 

ADAPTABİLİTY AND LİFE GOALS OF AFGHANİ STUDENTS 
ABSTRACT 

The purpose of this study to examine the relationship between life goals and career adaptability on college 
enrolment in Turkey and also Turkish-speaking Afghan students.  The study included 122 students, 96 male and 
26 female, studying at a public university. The age range of the participants was between 18-38 years. Data were 
collected by using Career Adaptability and Life Goals Scales and Demographic Information Form. Multiple 
regression analysis was used to analyse the data. According to the results of the research, students' body-
sensation, relationship and career goals have meaningful effect on career adaptability (R = 0.54; R2 = 0.29; F = 
15.971; p <.001). In order to improve students' career adaptation, it may be beneficial to apply life-setting 
programs to students. 

Keywords: Afghan Student, Career Compliance, Life Goals 

 
Giriş 

Kariyer gelişimi, doğumla başlayıp ölene kadar süren bir süreçtir (Super, 1980). Bu 
süreçte bireyler pek çok basamaktan geçerler. İlgi ve yeteneklerine uygun okullar seçerek 
ilerler. Bu noktada genellikle ortaokul ya da lise eğitiminin sonucuna bireyler meslek seçimi 
durumu ile karşı karşıyadırlar (Kuzgun, 2014). Kariyer gelişim sürecinde önemli faktörlerden 
biri kariyer uyumluluğudur (Yeşilyaprak, 2016).  

Kariyer uyumluğu, değişen koşular karşısında bireylerin başa çıkma durumları 
temelinde ele alınmaktadır  (Savickas, 2012). Bireyler, kariyerlerini çevreyle etkileşime 
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geçerek yapılandırırlar. Bu süreçte bireyler iki önemli gerçekle karşı karşıyadırlar. Bunlardan 
biri gerek kendileri gerekse yaptıkları işeler ya da meslekler hakkında keşifler yaşamaktır. Bu 
süreçte bir takım yeteneklerini kullanarak, kariyer uyumluluklarını yüksek düzeye 
çıkarmaktadırlar  (Savickas, 2005).  

Kariyer gelişiminin bireylerin yaşamları üzerinde önemli etkileri olduğu 
belirtilmektedir. Bu gelişimin yönün sağlıklı olması durumunda, bireylerin yaşama uyumları 
kolaylaşmaktadırlar ve bireyler üretken hale gelmektedirler  (Arık ve Seyhan, 2016; Arthur ve 
Rousseau, 2004; Ayas ve ark., 2010; Serinkan ve Barutçu, 2006; Super, 1980; Yeşilyaprak, 
2014; Zel, 2000). Bu noktada kariyer gelişiminin bir mesleğe yöneldikten sonra merkezi 
boyutunun kariyer uyumluluğu oluşturmaktadır (Savickas, 2005, 2012). Kariyer uyumluluğunu 
etkileyen faktörlerden biri de yaşam amaçları olabilir.  

Yaşam amaçları çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Beden, başarı, ilişki ve Maneviyat 
boyutlarında bireylerin yaşam amaçları belirledikleri bilinmektedir (Peseschkian, 2012). 
Bireylerin yaşam amaçları belirlemeleri onların ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumlu olarak 
etkilemektedir (Eryılmaz, 2012). Yaşam amaçlarının etkilediği alanlardan biri de kariyer 
uyumluluğudur. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların sayısının sınırlı olduğu görülmektedir.  

Ülke ekonomilerinin gelişmesinde ve toplumların kalkınmalarında girişimcilik 
yadsınamaz bir öneme sahiptir. Genellikle insanların girişimcilik ruhu, doğuştan kişilik 
özellikleriyle ilgili olarak ve sonradan çevresel bir takım etkileşimler sonucunda ortaya 
çıkmakta ve kazanılmaktadır. Afganistan ülke olarak yıllardır savaşla boğuşmakta olan bir ülke 
olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gerek ülke yönetimi gençlerine yönelik gerekse Afgan 
gençlerin yeterli eğitim imkânına sahip olmadıklarından dolayı daha iyi eğitim alabilmek ve 
meslek sahibi olabilmek için genellikle yurt dışına açılmaktalar. Afgan gençlerin yurt dışı 
eğitim açısından tercihlerine bakıldığında Türkiye ilk sırada yer aldığını görüyoruz. MEB’in 
yayınladığı 2016-17 yılı yurt dışından burslu yabancı uyruklu öğrenci raporuna göre 2 223 
kadın, 721 erkek toplamda 944 Afganistan uyruklu öğrencinin burslu olarak Türkiye’de farklı 
üniversitelerde dil hazırlığı, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi farklı alanlarda 2016-17 
öğretim yılında devam etmiştir. 

Türkiye’de okumakta olan Türk öğrencilerin kariyer ve meslek seçimi konusunda 
araştırmalar olduğu kanısıyla Afganistan’dan yükseköğrenim görmek amacıyla gelen üniversite 
öğrencilerinin kariyer uyumlulukları ve yaşam amaçları arasındaki ilişkilerinin incelenmesi bu 
araştırmada amaçlanmıştır. Bu kapsamda “Afgan öğrencilerinin kariyer uyumlulukları ve 
yaşam amaçları arasındaki ilişkisi nedir sorusuna yanıt aranmıştır. 

 
Yöntem 

Araştırma Deseni 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda Türkçe 

bilen Afgan öğrencilerinin, kariyer uyumlulukları ile yaşam amaçları belirlemeleri arasındaki 
ilişkilerin incelenmesidir. Bu çalışma, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın bağımlı değişkeni kariyer uyumluluğudur. Çalışmanın bağımsız değişkeni ise, 
yaşam amaçlarıdır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiler çoklu regresyon analizi tekniği 
ile analiz edilmiştir.  

 

Çalışma Grubu   
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Bu çalışmanın örneklemini Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda 
Türkçe bilen Afgan öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada, bir kamu üniversitesinde öğrenim 
gören, 96 erkek ve 26 kadın toplam 122 öğrenci yer almaktadır. Çalışmada yer alanların yaş 
aralığı 18-38 arasındadır. 

Veri Toplama Araçlar 
Çalışmada Kariyer Uyumluluğu ve Yaşam Amaçları Ölçekleri ve Demografik bilgi 

formu kullanılarak veriler toplanmıştır.  
Kariyer Uyumluğu Ölçeği:  Eryılmaz ve Kara (2016) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 

iki boyutludur. Ölçeğin boyutlarından biri kariyer keşfi iken bir diğeri kariyer planıdır. Ölçeğin 
yüksek düzeyde güvenirlik değerinin olduğu bulunmuştur.  

Yaşama Amaçları Ölçeği: Yaşam Amaçları Ölçeği Eryılmaz (2012) tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçek üç boyutludur. Ölçeğin ilk boyutu, kariyer amaçlarıdır. İkinci boyutunun 
ismi ise ilişki amaçlarıdır. Ölçeğin üçüncü boyutu ise beden-duyum amaçları ismini almaktadır. 
Ölçeğin güvenilir olduğu bulunmuştur. 

Bulgular 

Betimsel istatistikler 
Çalışmada katılımcıların Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ile Yaşam Amaçları Ölçeğinden 

aldıkları puanların betimsel açıdan incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizde ortalama 
ve standart sapma puan değerlerine yer verilmiştir. Bulgular Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1 
Betimsel İstatistikler 

 Değerler  
Ölçekler ve Alt Boyutları Ortalama  Standart Sapma  
Kariyer Uyum Ölçeği  33,8689 5,93484 
Kariyer Amaçları 8,8443 1,87202 
İlişki Amaçları 8,5820 1,83105 
Beden-Duyum Amaçları 8,2131 2,01330 

 

Regresyon Analizi Sonuçları 
Tablo-2 

 Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Değerler  
Ölçek Alt Boyutları  1 2 3 4 

1. Kariyer uyumu  1,00 ,386** ,441** ,372** 
2. Kariyer Amaçları  1,00 ,434** ,244** 
3. İlişki Amaçları 
4. Beden-Duyum Amaçları 

  1,000 ,318** 

    1,000 
*p<0.05; **p<0.01 
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Tablo-3  
Regresyon Analizi Sonuçları 

 B Std. Error Beta t 
Sabit  14,691 2,823  5,204** 
Kariyer Amaçları ,664 ,275 ,209 2,410** 
İlişki Amaçları  ,893 ,288 ,276 3,102** 
Beden-Duyum Amaçları  ,687 ,243 ,233 2,825** 

 
Araştırma sonuçlarına göre, Afgan Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarına sahip olmaları, onların 
kariyer uyumluluklarını anlamlı ve önemli düzeyde açıklamaktadır (R=0.54, R2=0.29, 
F=15.971, p<0.001). Regresyon eşitliğinde en yüksek etkiye sahip boyut ilişki amaçları 
boyutudur (β=0.276; p<0.001). İkinci yordayıcı ise beden-duyum amaçlarıdır (β=0.233; 
p=0.01). Son yordayıcı ise kariyer amaçlarıdır (β=0.209; p=0.01). 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu çalışma, Türkiye’de üniversite öğrenimi gören ve aynı zamanda Türkçe bilen Afgan 

öğrencilerinin, kariyer uyumlulukları ile yaşam amaçları belirlemeleri arasındaki ilişkilerin 
incelenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Afgan öğrencilerinin 
yaşam amaçlarına sahip olmaları onların kariyer uyumluluklarını olumlu olarak etkilemektedir. 
Yaşam amaçları arasında, ilişki amaçları boyutunun en yüksek ilişkiyi verdiği görülmektedir.  

Serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu bir çağda yaşanmaktadır. Ayrıca teknolojik 
gelişmelerin çok hızlı olduğu da bu dönemde bilinen bir gerçektir. Bu hızlı değişimler, 
bireylerin iş yaşamlarına uyumlarını etkilemektedir  (Cairo, Kritis ve Mayer, 1996). İş 
yaşamının değişen koşulları ile başa çıkabilmede bireylerin bir takım araçlara ihtiyaçları vardır. 
Bu araçlardan biri de kariyer uyumluluğu olabilir. Bu doğrultuda Afgan öğrencilerinin de 
kariyer uyumluluklarını artırmak önemlidir. Bu noktada bu çalışma farklı bir kültürel ortamda 
öğrenim gören öğrencilerin kariyer uyumluluklarını incelediği için literatüre katkı sağlamıştır 
denilebilir.  

Çalışma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, yaşam amaçlarına sahip olmak 
kariyer uyumluluğunu etkilemektedir. Bu durumun nedeni yaşam amaçlarının motivasyonel 
doğasının olmasında aranabilir. Literatürde yapılan çalışmalar, amaçlar belirleyenlerin 
belirlemeyenlere oranla herhangi bir işe ya da faaliyete yönelik olarak daha yüksek düzeyde 
motivasyona sahip olduklarını göstermiştir (Latham & Brown, 2006; Latham & Saari, 1979). 
Ayrıca araştırmalar, amaçların ruhsal ve bedensel sağlığı koruyucu önemli bir işlevinin 
olduğunu ortaya koymuştur (Eryılmaz, 2012). Bu noktada amaçların koruyuculuk işlevinin 
kariyer uyumluluğuna da yansıdığı düşünülebilir.  

Çalışmada, kariyer uyumunu ilişki amaçlarının en yüksek düzeyde yordadığı 
görülmektedir. Mantıksal açıdan kariyer amaçlarının kariyer uyumluluğunu en çok yordaması 
beklenmekteydi. Bu noktada Afgan öğrencileri için ilişkinin başarıdan daha önde geldiği 
düşünülebilir. Böyle bir olgunun arkasında bireyci-toplulukçu kültür özellikleri yatabilir. 
İlerleyen süreçte bu konuda çalışmalar yapılabilir.  

Çalışma sonuçlarına göre çeşitli öneriler geliştirilebilir. Öncelikle üniversite psikolojik 
danışma merkezleri, bu araştırma sonuçlarından yararlanabilir. Kariyerleri ile ilgili sorunlar 
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yaşayan Afgan öğrencilerine psikolojik destek sunmada, yaşam amaçları konusuna 
değinilebilir. Bu bağlamda amaç belirleme çalışmaları yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırma 2005, 2013 yıllarında uygulanan ve 2018 yılında uygulamaya giren Fen 
bilimleri programlarının ölçme-değerlendirme ve uygulamalarının nasıl ele alındığını tespit 
etmek amacıyla yapılmıştır.  Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi 
tekniği ile yapılandırılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak incelemeler yapılmış olup, 
Millî Eğitim Bakanlığının 2005, 2013 ve 2018 yıllarında uygulayama koyduğu öğretim 
programlarının orijinal hali incelenmiş, amaca uygun olan kısımları seçilmiş ve detayları analiz 
edilmiştir. Metinlere farklı sorular sorularak cevapları aranmış ve tespit edilen bulgular ışığında 
Ölçme-değerlendirme uygulamalarının önemi araştırıldığında 2005 yıllındaki Fen bilimleri 
öğretimi programında öğrenci, veli ve öğrenme programları açısından önemi geniş şekilde ifade 
edilirken 2013 yıllında izlenmesi ve yönlendirilmesi, 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi 
programında ise eğitim bir parçası olduğu ve süreç boyunca yapılması gerektiğini gibi genel 
ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Ölçme-değerlendirme hem öğrenci hem veli hem de öğrenme 
programları hakkında dönüt ve düzeltme imkânı vermektedir. Bir programdaki ölçme 
değerlendirmenin önem verilmesi bu kavramların alınan dönütle düzeltilmesini ve ilerleyen 
yıllarda eğitim öğretimin daha nitelikli olmasına katkı sağlayacaktır. Eğitim programlarında 
bazı kavramlar ve durumlar açıklanmamıştır. Bu durum ve kavramların öğrenme, öğretmen 
etkinliğini ve verimliliğini düşüreceği için daha açık ve net ifadeler kullanılarak hazırlanması 
gerektiği ifade edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fen bilimleri programı, öğretim programı, ölçme değerlendirme, 
2005 Fen bilimleri programı, 2013 Fen bilimleri programı, 2018 Fen bilimleri programı 

ZUSAMMENFASSUNG 
In dieser Studie sollte untersucht werden, wie die Bewertung der 2005, 2013 und 2018 

durchgeführten Wissenschaftsprogramme gehandhabt wurde. Es sollte untersucht werden, wie 
die Bewertung der 2005, 2013 und 2018 durchgeführten Wissenschaftsprogramme gehandhabt 
wurde. Bei der Untersuchung der Wichtigkeit von Mess- und Auswertungsanwendungen 
wurden die Antworten gesucht, indem unterschiedliche Fragen zu den Texten gestellt wurden 
und es wurde die Wichtigkeit der Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lernprogramme, im 
Jahr 2005 im naturwissenschaftlichen Lehrprogramm, zum Ausdruck gebracht, welches im Jahr 
2013 beobachtet und aufgezeigt wurde. Im naturwissenschaftlichen Unterrichtsprogramm von 
2018 ist erkennen, dass allgemeine Ausdrücke als Teil der Bildung und während des gesamten 
Prozesses verwendet werden sollten. Die Messbewertung liefert Feedback und Korrekturen 
sowohl zu Schüler- als auch zu Eltern- und Lernprogrammen. Die Wichtigkeit der Bewertung 
und Bewertung in einem Programm wird dazu beitragen, diese Konzepte anhand der erhaltenen 
Rückmeldungen zu korrigieren und die Qualität der Ausbildung in den folgenden Jahren zu 
verbessern. Einige Konzepte und Situationen werden in den Schulungsprogrammen nicht 
erläutert. Es wurde festgestellt, dass diese Situationen und Konzepte durch immer klarere 
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Ausdrücke vorbereitet werden sollten, da das Lernen die Effektivität und Effizienz der Lehrer 
verringert. 

Schlüsselbegriffe: Wissenschaftliches Programm, Lehrplan, Messauswertung, 2005 
Wissenschaftsprogramm, 2013 Wissenschaftsprogramm, 2018 Wissenschaftsprogramm 

  1.GİRİŞ 
İnsanoğlu dünyada mevcudiyetinden bugüne, etrafından meydana gelen olayları 

anlamaya, tanımlamaya, onun arkasında yatan nedenleri ve doğanın gücünü kontrol etmeye 
çalışmıştır. Böylece hayatlarını daha güvenli, daha rahat ve daha sağlıklı bir hayat iademe 
ettirmeyi istemişlerdir. Bu isteklerini gerçekleştirmek için sürdürülen sistemli çalışmalar 
bilimin doğmasına neden olmuştur. Bilim ilerleyen yıllarda gelişmesiyle birlikte daha alt 
dallara ayrılmaya ihtiyaç duyulmuş ve buna bağlı olarak birçok farklı dallara ayrılmıştır. Bu 
dallardan bir tanesi de fen bilimleridir. Fen bilimleri insan ırkının etrafında gerçekleşen doğal 
olayları belirli sistemlerle düzenli ve detaylı bir şekilde anlama, araştırma, inceleme, 
gözlemleme ve araştırmalara dayanarak gelecekte olabilecek olayları yordama veya yordamaya 
dair araştırmalar için sarf edilen çabalar olarak tanımlanabilir (Kaptan, 1999).  Fen bilimleri, 
ülkelerin ilerlemesinde, gelişmesinde hem ekonomik hem sosyal olarak dünyada yerini 
almasında önemli bilimsel yere sahiptir. Tüm ülkeler bilimsel ve teknolojik gelişmelerden 
gerekli payı almak için bilgiyi ve teknolojiyi üretebilen vatandaş üretebilmek amacıyla fen 
bilimleri eğitimine büyük bir önem ve özen göstermektedirler (Ayas, 1995; Çepni, Bacanak ve 
Küçük, 2003; Matthews, 2017; Mody, 2015; Ünal, Coştu ve Karataş, 2004; Ünal, 2003). Fen 
bilimleri toplumların gelişmeyi, büyümeyi ve ilerlemeyi sağlamaya çalışması için gerekli olan 
en önemli etken olan insanların gücünün üretilmesinde kullanılmasında ve aktarılmasında 
yadsınamaz bir öneme sahiptir. Kalifiye insanlar olan ihtiyaçların arttığı ülkemizde bu ihtiyacın 
karşılanması da fen bilimlerin artırılmasının önemli bir yeri bulunmaktadır (Korkmaz, 2002). 
Fen bilimleri öğretiminin en temel amacı öğrenciye mevcut bilgileri aktarılması yerine bu 
bilgileri elde etmede gerekli düşünme kabiliyeti kazandırmaktır (V. Aktepe ve L. Aktepe, 
2009). 

Toplumlar ilerlemelerini sağlamak fen eğitimi üzerine çalışmalar yapmakta ve fen 
eğitimin öğretimlerin sağlamak için programlar geliştirmektedir, fen bilimleri öğretmenlerinin 
mevcut kalitesinin artırmaya çalışmakta ve eğitim ortamlarında kullanılması gereken araç ve 
gereçlerinin kalitesi artana kadar çalışmaktadırlar (Ayas, Çepni ve Akdeniz, 1993). Fen 
bilimleri eğitiminin planlanması toplumun ve devletlerin istekleri doğrultusundan ifa 
edilebilmesi ve istenilen amaçlara ulaşılabilmesi için yapılan faaliyetlerin etkinliği 
vatandaşların, kurum ve kuruluşların belirli bir düzen ve plan çerçevesi içerisinde, belirlenen 
görevlerin farkında ve görevlere uygun davranış sergilemeleri bu durumun göstergelerinden 
biridir (Abazaoğlu ve Taşar, 2016; Karakuş, Kartal ve Çağlayan, 2016; Yakar, 2017).  

Öğretim programı öğretme etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan ürünleri ve program 
sonunda öğrencini neleri bilmesi, sahip olması gereken tutumları ve sahip olması gereken 
beceriler hakkında bilgileri ortaya koyar (Brooks ve diğerleri, 2013; Meda ve Swart 2018). 
Öğretim programları toplumun ve devletlerin istekleri, beklentileri ve ihtiyaçlarıyla aynı 
doğrultuda geliştirilerek, kişilerin istenen doğrultuda yetiştirilmesi için eğitimin gerçekleştiği 
ortamda etkin bir yol göstericidir (Baş, 2017; Benli Özdemir ve Arık, 2017; Yangın, 2004). Bu 
durumla ilişkili olarak fen bilimleri eğitiminin kalitesini artırmak için yeni öğretim programları 
geliştirilmiştir (Ayas, 1995; Ayas, Çepni, Akdeniz, 1993). İçinde bulunduğumuz zamanda 
bilim ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde değişmesi ve gelişmesi ülkelerin bilimsel gelişime ve 
değişime yetişebilmesi için eğitim programlarını sürekli olarak güncellemelerini kaçınılmaz 
kılmıştır (Kaptan ve Kuşakcı 2002). 
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Öğretim program geliştirme işlemi durmaksızın beklemeksizin yapılması gereken 
çalışma olduğundan dolayı, bireyde istenen davranış değişikliğini sağlamak üzere, eğitim 
etkinliği faaliyetleri içindeki bütün etkenlerin, bireylerin, ders kitapları ve ders ile ilgili bütün 
araç ve gereçlerin sürekli bir biçimde geliştirilmedir (Erden, 1993; Varış, 1996).  

Turgut (1989) 1960'lı yıllardan önce Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi 
tarafından hazırlandığını okullarda okutulan her dersin amaçlarının çok genel ifadeler halinde 
tespit ettiğini ve derslerin içeriklerinin ise konu başlıkları halinde ifade edildiğini, 1960’lı 
yıllardan sonraki yıllarda ortaokul uygulanmakta olan fen bilimleri dersinin öğretim 
programının sadece bir ders kitabından oluştuğunu ifade etmiştir. Ülkemizde eğitim 
programlarında yapılan köklü değişiklik faaliyetleri 2005 yılından itibaren şiddetini artırmıştır.  

Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye’de 2004-2005 öğretim yılında isim değişikliğine 
giderek Fen Bilgisi dersinin adını Fen ve Teknoloji dersi olarak değiştirmiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı Türkiye’de yeni ilköğretim müfredatını 2005-2006 öğretim yılında tüm okullarda 
uygulanmaya sürmüştür. Bu yeni öğretim programına göre tekrar oluşturulan ders kitapları da 
etkin bir şekilde okutulmaya başlanmıştır. 

MEB (2014) Fen Bilimleri dersi öğretim programının temel amaçları şu şekilde ifade etmiştir: 
 

1. Fen ve teknolojinin doğasını, ikisi arasındaki ilişkiyi, bunların toplum ve çevreyle 
etkileşimlerini anlar,  

2. Fen ve teknoloji ile ilgili meselelerde araçları, süreçleri ve stratejileri uygular, 
3. Yeniliklere karşı eleştirel ve sorumlu tutumlar geliştirmek için gerekli bilgi ve becerileri 

geliştirir,  
4. Çeşitli bireysel ve sosyal bağlamlarda bilimsel keşfin gelişimini, teknolojik değişimi, 

geçmişten günümüze insanların bilgi ve anlayışlarında meydana gelen değişimleri anlar,  
5. Fen ve teknoloji ile ilgili meselelerde çeşitli değerlerin, bakış açılarının ve kararların 

farkında olur ve sorumlu bir şekilde hareket eder,  
6. Bilimsel süreçleri ve teknolojik çözümleri sorgulayarak araştırır.   

  

30 Mart 2012 tarihli 6287 sayılı yasa ile birlikte 4+4+4 eğitim sisteminin okullarda 
uygulanmaya başlamasıyla ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte, fen eğitimi 
programı tekrar güncellenmiş ayrıca ders ismini değiştirmiş ve “Fen Bilimleri” şekilde ifade 
edilmiştir (Karatay, Timur, Timur, 2013). MEB (2013) Fen Bilimleri dersi öğretim programının 
temel amaçları şunlardır:  

1. Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler 
hakkında temel bilgiler kazandırmak,  

2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, 
bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara 
çözüm üretmek,  

3. Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine 
ilişkin farkındalık geliştirmek,  

4. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmek ve toplum, 
ekonomi, doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,  

5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci geliştirmek,  
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6. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen 
bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını 
sağlamak,  

7. Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği 
süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,  

8. Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini 
anlamaya katkı sağlamak ve bilimsel çalışmaları takdir etme duygusunu geliştirmek,  

9. Bilimin, teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki 
ilişkilerin anlaşılmasına olan katkısını takdir etmeyi sağlamak,     

10. Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirmek,  
11. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirmek ve uygulamaya katkı 

sağlamak,  
12. Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştirmektir. 

 
 MEB (2018) eğitim programların temel amacının değerlerimiz ve yetkinliklerle 

bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek olduğunu ifade ederek fen 
bilimleri programını değiştirilmiştir. MEB (2018) Fen Bilimleri dersi öğretim programının 
temel amaçları şu şekilde ifade etmiştir. 

1. Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik 
uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,  

2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, 
bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan 
sorunlara çözüm üretmek,  

3. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi 
ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,  

4. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen 
bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını 
sağlamak,  

5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,  
6. Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin 

geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak, 7. 
Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum 
geliştirmek,  

8. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci 
oluşturmak,  

9. Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme 
alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek,  

10. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin 
benimsenmesini sağlamak. 
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Programların geliştirilmesinden en mühim etkenlerden biride, halihazırda kullanılan 
programın ve daha önceden kullanımda olan programların etkin ve aksayan yönlerinin tespit 
edilmesidir (Ayas, 1995). 

Alan yazındaki fen bilimleri dersi öğretim programı hakkında yapılan araştırmalar 
incelendiğinde öğretim programı hakkında araştırmaların olduğu bu araştırmaların; öğretmen 
ve öğrenci görüşlerin görüşleri açısından (Akpınar, Günay ve Hamurcu, 2005; Aydın ve 
Çakıroğlu, 2010; Aydın, 2007; Benli Özdemir ve Arık, 2017; Boyacı, 2010; Böyük, 2017; 
Erdoğan, 2007; Karaman ve Karaman, 2016; Önal, 2013; Sülün ve Kılıç, 2013; Tosun ve Çevik, 
2011; Yangın, 2004), programda belirtilen beceriler açısından (Başdağ, 2006; Kılıç, Haymana 
ve Bozyılmaz, 2010; Saban, Aydoğdu ve Elmas, 2014; Şahin, Aydın ve Yurdakul, 2016), farklı 
anlayış ve genel özellikler boyutundan (Ayas, 1995; Çakıcı ve Ilgaz, 2011; Çakıcı, 2009; Çepni, 
Küçük, Ayvacı, 2014; Demirci Güler, 2013; Gibson ve Chase, 2002; Gücüm ve Kaptan, 1992; 
Oğuz Haçat ve Aşkın Tekkol, 2017; Ünal, Coştu ve Karataş, 2004; Ünder, 2010) incelendiği 
tespit edilmiştir. Araştırmaların güncel olan 2005, 2013 yıllarında uygulanan öğretim 
programlarıyla ve 2018 yılında uygulanan fen bilimleri öğretim programı ile ilgili çalışmaların 
yeterli seviye olmadığı görülmektedir. Ayrıca birden fazla programın karşılaştırıldığı araştırma 
sayısı da yetersizdir. Gelişim süreçleri incelenerek yapılan araştırmanın etkinliğini artıracağını 
düşünülmektedir. Bu durumla ilgili olarak çalışmanın alan yazına hem güncellik hem ivme 
kazandıracağı düşünülmektedir. Geliştirilen programların incelenmesi ve geçmişte yapılan 
hataların ortaya çıkartılması, benzer hataların tekrarlanmaması açısından önemlidir. Bu duruma 
ilişkin olarak 2005, 2013 yıllarında uygulanan öğretim programlarıyla 2018 uygulamaya giren 
fen bilimleri programı ölçme ve değerlendirme ve uygulamalarının nasıl ele alındığını tespit 
etmek amacıyla yapılmıştır.  Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılandırılan araştırmanın 
temel problemine yanıt aranmıştır. 

Problem Cümlesi   
2005, 2013 yıllarında uygulanan öğretim programlarıyla ve 2018 fen bilimleri öğretim 

programlarında ölçme ve değerlendirme uygulamaları nasıldır? 
2. YÖNTEM  
Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacı ve araştırmanın temel sorusunu cevaplayabilecek nitelikte olduğu 
için bu araştırmada araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi tekniği ile 
yapılandırılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için sözlü anlatım veya yazılı 
anlatımların incelenerek elde edilen verilerinin incelenerek ana sorunun cevaplanmasını 
gerçekleştirilmiştir (Young ve Schmid, 1968). Yıldırım ve Şimşek (2011) doküman analizini 
araştırma hedefine hizmet eden olgular ile ilişkili bilgileri içeren materyallerin incelemesi ve 
analizi olarak tanımlamıştır.  Araştırmanın amacına uygun olarak çalışmalar yapılmış Millî 
Eğitim Bakanlığının 2005, 2013 ve 2018 yıllarında uygulayama koyduğu öğretim 
programlarının orijinal hali incelenmiş ve amaca uygun olan kısımları incelenmiştir. 
3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmanın amacına uygun olarak seçilen doküman analizi yöntemi ile 
elde edilen veriler incelenmiş ve tablo 1 oluşturulmuş ve sunulmuştur. Tablo 1’de bazı soruların 
cevapları metinler incelenerek cevabı aranmıştır. Tablo 1‘de yer alan bütün bilgiler Millî Eğitim 
Bakanlığının 2005, 2013 ve 2018 yıllında yayımlanan metinlerden birebir aynı şekilde 
alınmıştır. 
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 Benzer Kavramlar 2005 Fen Bilimleri öğretim programı 2013 Fen Bilimleri öğretim programı 2018 Fen Bilimleri öğretim 
programı 

Ölçme ve 
değerlendirmede 
süreç mi yoksa 
sonuç mu 
dikkate 
alınmalı?  

Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri: 
sadece ürünü değil, öğrenme sürecini de 
değerlendirdiği için öğrencilerin öğrenme 
konusunda sorumluluk sahibi olmasını ve 
öğrendikleriyle gurur duymasını sağlar. 

Öğrencilerin süreç içerisinde izlenmesi, 
yönlendirilmesi, öğrenme güçlüklerinin 
belirlenerek giderilmesi, anlamlı ve kalıcı 
öğrenmenin desteklenmesi amacıyla 
sürekli geri bildirimin sağlanmasına 
yönelik bir ölçme-değerlendirme anlayışı 
benimsenmiştir. Ölçme-değerlendirmede 
esas alınan bakış açısı, ürün kadar sürecin 
de değerlendirildiği bir ölçme ve 
değerlendirme anlayışına dayanmaktadır. 
Bu nedenle, sürecin sonunda öğrencinin 
ortaya koyduğu öğrenme ürünü ile birlikte 
gösterdiği performansın da 
değerlendirilmesi önerilmektedir. 

7. Bireylerin ölçme ve 
değerlendirmeye konu olan ilgi, 
tutum, değer ve başarı gibi 
özellikleri zamanla değişebilir. Bu 
sebeple söz konusu özellikleri tek 
bir zamanda ölçmek yerine süreç 
içindeki değişimleri dikkate alan 
ölçümler kullanmak esastır. 

 

Ölçme ve 
değerlendirmede 
öğrencilerin 
farklı 
özelliklerini 
ölçmeli mi? 

Ölçme ve değerlendirmede de öğrencilere 
bilgi, beceri ve tutumlarını 
sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme 
fırsatları sunulması gerektiğini vurgular. 
Fen ve Teknoloji Dersi 4 ve 5. Sınıf 
Öğretim programı bu noktalardan 
hareketle geleneksel ölçme ve 
değerlendirme anlayışından daha çok 
alternatif ölçme değerlendirmeye vurgu 
yapmaktadır. 

Programda geleneksel ölçme araçları ile elde 
edilen sayısal verilerin tek başına anlam 
ifade etmediğinden yola çıkılarak, 
tamamlayıcı ölçme araç ve tekniklerinin 
kullanılması önerilmektedir. Bu araç ve 
teknikler, öğrencilere bilgi, beceri, duyuş 
ve diğer performanslarını 
sergileyebilecekleri çoklu fırsatlar 
sunacaktır. Tamamlayıcı ölçme araç ve 
tekniklerinin kullanımı ile birlikte sürece 
dönük değerlendirme yaklaşımına önem 
verilerek öğrencinin kendini ve akranını 
değerlendirme şansı bulduğu öz ve akran 
değerlendirme yaklaşımları 
benimsenmiştir. 

Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için 
değil, “hissetme (duygu)” ve 
“yapma (eylem)” için de verilir; 
dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler 
yeterli kabul edilemez. 

Ölçme ve 
değerlendirmede 
farklı yöntem 
teknikler 
kullanılmalı mı? 

Bireysel farklılıklar dikkate alan, bireyin 
kendine özgü özelliklerini ön plana 
çıkarak herkesin sahip olduğu bilgilerle 
yeni aldığı bilgileri kendine özgü biçimde 
yapılandırdığını öne süren bu nedenle de 
öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün 
olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğimi 
vurgulayan yapılandırıcı öğrenme 
yaklaşımı, ölçme ve değerlendirmede de 
öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını 
sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme 
fırsatları sunulması gerektiğini vurgular. 
Fen ve Teknoloji Dersi 4 ve 5. Sınıf 
Öğretim programı bu noktalardan 
hareketle geleneksel ölçme ve 
değerlendirme anlayışından daha çok 
alternatif ölçme değerlendirmeye vurgu 
yapmaktadır. 

Programda geleneksel ölçme araçları ile elde 
edilen sayısal verilerin tek başına anlam 
ifade etmediğinden yola çıkılarak, 
tamamlayıcı ölçme araç ve tekniklerinin 
kullanılması önerilmektedir. 

4. Bireysel farklılıklar gerçeğinden 
dolayı bütün öğrencileri kapsayan, 
bütün öğrenciler için genel geçer, 
tek tip bir ölçme ve değerlendirme 
yönteminden söz etmek uygun 
değildir. Öğrencinin akademik 
gelişimi tek bir yöntemle veya 
teknikle ölçülüp değerlendirilmez.  

 

Ölçme ve 
değerlendirme 
uygulamalarının 
önemi? 

a. Öğrencilerin fen konularındaki öğrenme 
durumlarını teşhis ederek öğretim 
programında belirtilen kazanımların 
edinim düzeyini belirleme, 

b. Öğrenmeyi daha anlamlı ve derin hala 
getirebilmek amacı ile dönüt sağlama, 

c. öğrencilerin gelecekteki öğrenmesi ile 
ilgili bilgi sağlama, 

ç. Velilere, çocuklarının öğrenmesi ile ilgili 
bilgi sağlama, 

d. Öğretme stratejilerinin ve program 
içeriğinin dengeli ve etkili olup olmadığın 
izleme, örnek olarak verilebilir. 

Sonuçta elde edilen sayısal değerlerin anlam 
kazanabilmesi, öğrencinin gelişiminin 
izlenmesi ve bu gelişime bağlı olarak 
öğrencinin yönlendirilmesi, programda 
önemsenen ilkeler arasındadır 

3. Eğitimde ölçme ve değerlendirme 
uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir 
parçasıdır ve eğitim süreci boyunca 
yapılır. Ölçme sonuçları tek başına 
değil izlenen süreçlerle birlikte 
bütünlük içinde ele alınır 

Ölçme sürecinde 
kullanılabilecek 
ölçme araç ve 
yöntemleri 
açısından eklenti 
olur mu? 

Öğretimin alternatif ölçme ve değerlendirme 
araçlarıyla yapılması gerektiğini ifade 
edilirken eklenti yapılıp yapılmaması 
gerektiğini hakkında ifade bulunamamıştır. 

Ayrıca, öğrencilerin öğrenme süreci ve bu 
süreç sonundaki performanslarını izlemek 
ve değerlendirmek için teknolojiden de 
faydalanılır. 

Öğretim programı, ölçme sürecinde 
kullanılabilecek ölçme araç ve 
yöntemleri açısından uygulayıcılara 
kesin sınırlar çizmez, sadece yol 
gösterir. Ancak tercih edilen ölçme 
ve değerlendirme araç ve 
yönteminde, gereken teknik ve 
akademik standartlara uyulmalıdır. 
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Tablo 1. 2004,2013,2018 yıllarında yayımlanan fen bilimleri programlarının metinlerinden alınan cevaplar 
Tablo 1 de bazı soruların cevapları metinler incelenerek cevabı aranmıştır ve Millî 

Eğitim Bakanlığının 2005, 2013 ve 2018 yıllarında uygulayama koyduğu öğretim 
programlarının 6 farklı sorunun cevabını içerdiklerini düşündüğümüz cümleler yer almaktadır.  

‘Ölçme ve değerlendirmede süreç mi yoksa sonuç mu dikkate alınmalı mı?’ sorusu 
sorulduğunda metinler farklı cevaplar vermektedirler. 2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi 
programında alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerinde durulmuş ve ürünü değil, 
öğrenme sürecini de değerlendirilmesi gerektiğini böylece öğrencinin duyuşsal alanda da 
tatmin olacağı ifade edilmiştir. 2013 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programında hem 
sonucunda hem de sürecin önemli olduğu ifade edilirken 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi 
programında ise sadece tek bir zamanda ölçmek yerine esas alınması gerekenin süreç içindeki 
değişimleri dikkate alarak ölçümler yapmak olduğunu ifade etmiştir. 

‘Ölçme ve değerlendirmede öğrencilerin farklı özelliklerini ölçmeli mi?’ sorusu 
sorulduğunda metinler farklı cevaplar vermektedirler. 2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi 
programında ölçme ve değerlendirmede öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını 
sergileyebilecekleri çoklu değerlendirmeyi içermesi gerektiği ifade etmektedir ve 2013 
yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programların bilgi, beceri, duyuş ve diğer performanslarını 
ölçebilen araçların kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. 2018 yıllındaki Fen bilimleri 
öğretimi programında ise sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemeyeceğini duygu ve 
eylem durumlarının da ölçülmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

‘Ölçme ve değerlendirmede farklı yöntem teknikler kullanılmalı mı?’ sorusu 
sorulduğunda metinler farklı cevaplar vermektedirler. 2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi 
programı ölçme ve değerlendirme geleneksel anlayışından daha çok alternatif ölçme 
değerlendirmeye vurgu yapmaktadır ve bu araçları teker teker ifade etmiş ve açıklamıştır ve 
2013 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programı, tamamlayıcı ölçme araç ve tekniklerinin 
kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programında ise 
öğrencinin gelişiminin tek bir yöntemle veya teknikle ölçülmesinin yetersiz olacağı ve bireysel 
farklılıkların üzerinde durulmuştur. 

‘Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının önemi nedir?’ sorusu sorulduğunda metinler 
farklı cevaplar vermektedirler. 2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programı öğrencilerin 
edinim düzeyini belirleme, dönüt sağlama, gelecekteki öğrenmesi ile ilgili bilgi sağlama, 
velilere bilgi sağlama, öğrenme program içeriğinin izleme gibi önemli olaylara etki ettiği ifade 
etmiş ve ölçme ve değerlendirme uygulamalarının önemini farklı açılardan ifade etmiştir ve 
2013 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programı öğrencinin mevcut durumunun ve akademik 
gelişiminin izlenmesi ve izlemelere bağlı olarak öğrencinin gerekli yönlendirilmelerin 
yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programında ise 
ölçme ve değerlendirme çalışmalarının eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve eğitim- öğretim 
süreci boyunca yapılması gerektiğini ve sonuçların bir bütünlük içinde yer alınması gerektiğini 
ifade etmiştir. 

‘Ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri açısından eklenti olur mu?’ 
sorusu sorulduğunda metinler farklı cevaplar vermektedirler. 2005 yıllındaki Fen bilimleri 
öğretimi programı ölçme değerlendirmede herhangi bir eklenti yapılıp yapılmaması gerektiğini 
hakkında ifade bulunamamıştır, 2013 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programı öğrencilerin 

Ölçme ve 
değerlendirme 
uygulamaları 
öğretmen ve 
öğrencilerin 
etkinliği  

Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve 
kendi kendine değerlendirme  

Öğrencinin kendini ve akranını 
değerlendirme şansı bulduğu öz ve akran 
değerlendirme yaklaşımları 
benimsenmiştir 

Çok odaklı ölçme değerlendirme 
esastır. Ölçme ve değerlendirme 
uygulamaları öğretmen ve 
öğrencilerin aktif katılımıyla 
gerçekleştirilir. 
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performanslarını izlemek ve performansları değerlendirmek için eklenti olarak teknolojiden de 
faydalanılması gerektiğini ifade etmiştir. 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programında 
ise ölçme araç ve yöntemleri uygulama yapacaklara kesin sınırlar çizmediğini ve yalnızca yol 
gösterdiğini ifade etmiş ve ölçme değerlendirmede teknik ve akademik standartlara uyulması 
gerektiği hakkında uyarılarda bulunmaktadır. 

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin etkinliğinin sorulduğu 
ise metinler farklı cevaplar vermektedirler. 2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programı 
öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendine değerlendirme yapılmasına ağırlık 
verilmesi gerektiğini ifade etmiştir, 2013 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programları 
öğrencinin kendini değerlendirmede etkin olmasını isterken öğretmenin etkinliği hakkında bilgi 
vermemektedir. 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programında ise çok odaklı ölçme 
değerlendirmeni temel alınması gerektiği hem öğrencinin hem öğretmenin etkin olması 
gerektiğini ifade etmiştir. 
4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

2005, 2013 yıllarında uygulanan ve 2018 uygulamaya giren fen bilimleri programı 
ölçme ve değerlendirme ve uygulamalarının nasıl ele alındığını tespit etmek amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaca uygun olarak veriler toplanmış ve incelenmiştir. Sonuç olarak, 2005, 
2013,2018 yılında uygulamalara konan programların metinleri arasında bazı farklar ve 
değişmelerin olduğu tespit edilmiştir.  

Ölçme ve değerlendirmede süreç mi yoksa sonuç mu dikkate alınması gerektiği 
sorunsalına bakıldığında 2005 yılında alternatif ölçme değerlendirme araçları üzerinde durduğu 
için süreç kısmı daha ağır basmakta, 2013 yılında hem sürecin hem de sonucun önemli olduğu 
ifade etmiş, 2018 yılında ise sonuç yerine sürecin esas alınması gerektiğini bulgusuna 
ulaşılmıştır. Hem ürünün niteliği hem de ürünün elde edilmesinde kullanılan etkinliklerin süreç 
içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Geleneksel ölçme değerlendirme araçlarının 
kullanılması geleneksel eğitim öğretimin hala etkisini sürdürmesinden kaynaklanmaktadır.  

‘Ölçme ve değerlendirmede öğrencilerin farklı özelliklerini ölçmeli mi?’ 2005, 2013 ve 
2018 yıllarındaki Fen bilimleri öğretimi programında bilgi, beceri ve tutumlarını ölçülmesi 
gerektiğini hatta farklı ölçme araçlarında kullanılması gerektiği ifade eden ifadelere 
ulaşılmıştır. Öğrenciler tek boyutlu canlılar olmadıkları için farklı özelliklere sahip olmaları ve 
öğretim etkinlikleri hazırlanırken bunu dikkate almalarından dolayı öğrencinin bütüncül şekilde 
incelenmesi geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

‘Ölçme ve değerlendirmede farklı yöntem teknikler kullanılmalı mı?’ 2005 yıllındaki 
Fen bilimleri öğretimi programı araçları teker teker ifade etmiş öğreticinin farklı yöntemler 
hakkında bilgi vermemiştir, 2013 ve 2018 yıllarındaki Fen bilimleri öğretimi programlarında 
ise farklı yöntem tekniklerin kullanılmasını ve bireysel farklılıkların üzerinde durulması 
gerektiği ifadelerine ulaşılmıştır. Ölçme değerlendirme yapılan öğretim faaliyetlerine göre 
değişmekte ayrıca öğrencilerin birden fazla özelliğe sahip olmasından dolayı farklı özellikleri 
metinlerde belirtilmeyen yöntemlerle ölçülmesi öğreticinin elini güçlendirecek ve kalıplar 
arasında kalmasını engelleyecektir. 

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının önemi 2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi 
programında öğrenci, veli ve öğrenme programları açısından önemi geniş şekilde ifade 
edilirken 2013 yıllında izlenmesi ve yönlendirilme, 2018 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi 
programında ise eğitim bir parçasıdır olduğu ve süreç boyunca yapılması gerektiğini gibi genel 
ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Ölçme değerlendirme hem öğrenci hem veli hem de öğrenme 
programları hakkında dönüt ve düzeltme imkânı vermektedir. Bir programdaki ölçme 
değerlendirmenin önem verilmesi bu kavramların alınan dönütle düzeltilmesini ve ilerleyen 
yıllarda eğitim öğretimin daha nitelikli olmasına katkı sağlayacaktır. 
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‘Ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri açısından eklenti olur mu?’ 
2005 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programı bu soruya cevap vermezken, 2013 yıllındaki 
Fen bilimleri öğretimi programı teknolojiden de faydalanılması gerektiğini 2018 yıllındaki Fen 
bilimleri öğretimi programında ise ölçme araç ve yöntemlerinin öğreticiye bırakmış olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Fen programı farklı özelliklere sahip coğrafi bölgelerde uygulanma 
konulmasından dolayı öğretmeni kısıtlamamalı ancak belirli standartlara ulaşılabilmesi için 
bazı araç ve yöntemlerin üzerinde durulması gerektiği bunların ne olduğunu ifade içeren 
programlar programların amacına ulaşmada yardımcı olacaktır.  

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin etkinliğini 2005 ve 
2018 yıllarındaki Fen bilimleri öğretimi programı öğretmenle öğrencinin etkin rol alması 
gerektiğini ifade ederken, 2013 yıllındaki Fen bilimleri öğretimi programları öğrencin etkin 
olması isterken öğretmenin etkinliği hakkında bilgi vermemektedir. Fen eğitimi programlarının 
değişen anlayışıyla beraber ölçme değerlendirmedeki değişen öğretmen ve öğrenci 
durumlarının açık ve net ifadeler ifade edilmesi hem öğrencinin hem de öğretmenin rolünün 
rahat kavramasına ve programın daha etkili şekilde ölçme değerlendirme yapmasını 
sağlayacaktır. 
5. ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı kapsamında 2005, 2013 yıllarında uygulanan ve 2018 uygulamaya 
giren fen bilimleri programı ölçme ve değerlendirme ve uygulamalarının nasıl ele alındığını 
irdelendiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlara bağlı 
olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur. 

• Analitik araştırma yöntemleri çok fazla yorucu ve uzun süreç aldığından araştırmalar 
düzenli ve belirli plan içerinde yürütülmelidir. 

• Eğitim programlarında bazı kavramların ve durumlar açıklanmamıştır. Bu durum ve 
kavramların öğretmen etkinliğini ve verimliliğini düşüreceği için daha açık ve net 
ifadeler kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. 

• Eğitim programlarında eğitimin önemli etkenlerinde olan veli, öğrenci, öğretmen 
birlikteliği ve etkinliği hakkında ifadeler yer almadığı ve bu etkenin eğitime önemli 
katkısı olacağı düşünüldüğünden program içerinde rolleri ve etkinliği artırabilmek için 
yapılması gerekenler yazılmalıdır. 

• Yabancı dil eğitimi programları Sosyal bilimler eğitimi programları, matematik eğitim 
programları gibi farklı alanlarda da bu tarz araştırmalar yapılabilinir. 

• Farklı ülkelerdeki Eğitim programları bu araştırmada cevabı aranan sorular üzerinden 
incelenebilinir. 

• Ülkemizdeki güncel programlarla farklı ülkelerdeki programlar arasında araştırmada 
kullanılan soruların cevapları aranabilinir. 
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ÖZET 
 

Türkiye’de ve İtalya’da uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programlarının karşılaştırılması amacıyla yapılan 
bu çalışma, nitel araştırmanın doküman analizi tekniğiyle tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de 
uygulanmakta olan 2013 okul öncesi eğitim programı ve İtalya’da uygulanmakta olan 2012 okul öncesi eğitim 
programı; hedef, içerik, eğitim durumu ve sınama durumu bakımından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, İtalya 
ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarında benzerliklerin ve farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. İtalya okul 
öncesi eğitim programında eleştirel düşünme, dijital iletişim ve medya okuryazarlığı gibi 21. yy. becerilerine yer 
verilmektedir. Türkiye okul öncesi eğitim programında 21. yy. becerilerinden sadece problem çözme becerisine 
yer verilmektedir. İtalya okul öncesi eğitim programında kazanımların daha anlaşılır bir şekilde ve kazanım yazma 
ölçütlerine uygun bir şekilde yazıldığı, Türkiye okul öncesi eğitim programında kazanımların, belirsiz ibareler 
içerdiği ve kazanım yazma ölçütlerinin bir kısmına uymadığı görülmüştür. Türkiye okul öncesi eğitim programında 
araç gereç ve öğrenme ortamına yönelik detaylara yer verilirken, İtalya okul öncesi eğitim programında bu 
kısımlar genel bir şekilde ifade edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye okul öncesi eğitim programı 21. 
yy. becerilerine de yer verecek şekilde gözden geçirilebilir. Türkiye okul öncesi eğitim programındaki kazanımlar 
kazanım yazma ölçütlerine uygun bir hale getirilebilir. İtalya okul öncesi eğitim programında araç gereç ve 
öğrenme ortamına yönelik detaylara yer verilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programı, Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programı, İtalya Okul Öncesi 
Eğitim Programı 

THE COMPARISON OF ITALY AND TURKEY PRE-SCHOOL 
CURRICULUM 

 
ABSTRACT 

This study which was conducted to compare the pre-school curriculum being implemented in Turkey and 
Italy was designed with the document analysis technique of qualitative research. In the research, 2013 pre-school 
curriculum being implemented in Turkey and 2012 pre-school curriculum being implemented in Italy were 
examined in terms objectives, content, educational status and evaluation status. As a result, it has been determined 
that there are similarities and differences between Italy and Turkey pre-school curriculums. 21st century skills 
such as critical thinking, digital communication, and media literacy are among Italy pre-school curriculum. There 
is only problem-solving skill in Turkey pre-school curriculum among the 21st century skills. In Italy pre-school 
curriculum, it was seen that learning outcomes were written in a more understandable way and in accordance 
with the criteria for writing learning outcomes but in Turkey pre-school curriculum, learning outcomes were not 
understandable and did not meet some of the criteria for writing learning outcomes. There were details about 
materials and learning environment in Turkey pre-school curriculum while in Italy pre-school curriculum, it was 
expressed in a general way. Turkey pre-school curriculum can be reviewed also in accordance with 21st century 
skills. Learning outcomes in Turkey pre-school curriculum can be brought into compliance with criteria for 
writing learning outcomes. Details about materials and learning environment can be given in Italy pre-school 
curriculum. 

Keywords: Pre-school curriculum, Turkey pre-school curriculum, Italy pre-school curriculum 
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Her bir eğitsel olguyu kendi eğitim sistemi içinde ve eğitim bilimlerinin tüm 
alanlarından yararlanarak, kültürel, ekonomik, politik, toplumsal ilişkileri irdeleyerek, eğitim 
sorunlarını çözmeyi amaçlayan karşılaştırmalı eğitim, 1817 yılında ortaya atılan bir kavramdır. 
Karşılaştırmalı eğitim; tarih boyunca örselenmiş toplumların geri kalmışlıklarının, gelişmekte 
olan ülkelerin yeni arayışlarının sonucu gitgide genişlemiştir. Karşılaştırmalı eğitimciler 
ülkelerin gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır (Türkoğlu, 2015). 

Karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının iki bileşeni olduğu belirtilmektedir. Birinci bileşen 
farklı milletlerin eğitim sistemlerini betimlemek, ikinci bileşen ise diğer bileşenlerle de 
etkileşim içinde olan sosyal yapı ve sosyal yapının hizmet ettiği fonksiyonların o toplumdaki 
eğitim sisteminin rollerine etkisini incelemektir (Mazurek, Winzer ve Majorek, 2000). 

Karşılaştırmalı eğitim, insan davranışının en kompleks formlarından biri olan 
karşılaştırmalı bir çalışma olarak tanımlanmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim, yabancı ülkelerin 
okul sistemlerinin tanıtılmasından, tek boyutlu çalışmalardan, ülkelerin eğitime yönelik 
uygulamalarını incelemekten öte; eğitsel süreçleri ve bütün süreçleri inceleyen, süreci 
irdelerken davranışları ve altında yatan nedensellikleri iyi bir şekilde tespit ederek karar alma 
mekanizmalarını birden çok faktörün yönlendirdiği bir alandır (King, 2007, s.s. 24-25). 

Bu bağlamda, bu araştırmada İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarının 
incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmanın temel sorunsalı; İtalya ve Türkiye okul öncesi 
eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumu ve sınama durumu bakımından 
incelenmesidir. Araştırmada, İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarında hedef, içerik, 
eğitim durumu ve sınama durumu nasıldır? sorusuna cevap aranmaktadır. İtalya ve Türkiye 
okul öncesi eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumu ve sınama durumu bakımından 
karşılaştırılmasını amaçlayan bu araştırma, okul öncesi eğitim programlarının çağın ve 
çocukların gereksinimlerine cevap verip vermediğini ortaya koyması bakımından önemlidir. 
Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerine, ebeveynlere, okul öncesi eğitim programları alanıyla 
ilgilenen akademisyenlere, karşılaştırmalı eğitim ile ilgilenenlere ve okul öncesi eğitim 
politikaları alanında çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara ışık tutacaktır. 

Okul öncesi eğitim programlarına dair bilgilere geçmeden önce, İtalya ve Türkiye’ye 
ait bazı verilerin paylaşılması faydalı olacaktır. 
Tablo 1 
İtalya’nın Genel Özellikleri 

Genel Özellikler İtalya 
Yüz Ölçümü 301.340 km² 

Yönetim Şekli Cumhuriyet 
Resmî Dil İtalyanca 

Nüfus 60.391.000 
Gayri Safi Milli Hasıla 2.071.413M.$ 
Eğitime Ayrılan Bütçe %2,77 

(ISTAT, 2019; globalgeographia, countryeconomy 2018; MIUR, 2018) 

Tablo 1’ de İtalya’nın genel özellikleri görülmektedir. 
 

İtalya’da okul öncesi eğitim 3-6 yaş arası çocukları kapsamaktadır. İlkokullar ve 
kapsayıcı okullar olmak üzere toplam 5.354 okulda okul öncesi eğitim verilmektedir (MIUR, 
2012; MIUR, 2018). 
Tablo 2 
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İtalya’da Okul Öncesi Eğitimle İlgili Bazı Veriler 
İtalya’da Okul 
Öncesi Eğitim Resmî Özel Toplam 

Öğrenci Sayısı 903.801 516.838 1.420.639 
Öğretmen Sayısı 83.393 17.743 101.136 

Derslik Sayısı 42.668 24.191 66.859 
(MIUR, 2018) 

Tablo 2’ de İtalya’da okul öncesi eğitimle ilgili bazı veriler görülmektedir. 
 
Tablo 3  
Türkiye’nin Genel Özellikleri 

Genel Özellikler Türkiye 
Yüz Ölçümü 780.043 km² 

Yönetim Şekli Cumhuriyet 
Resmî Dil Türkçe 

Nüfus 81.867.223 
Gayri Safi Milli Hasıla 766.428M.$ 
Eğitime Ayrılan Bütçe 

(%) 2,69 
(Countryeconomy, 2018; HGM, 2014; MEB, 2018; TÜİK, 2018) 

Tablo 3’ de Türkiye’nin genel özellikleri görülmektedir. 
 

Türkiye’de okul öncesi eğitim 3-6 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Resmî ve özel 
okullar olmak üzere toplam 31.246 okulda okul öncesi eğitim verilmektedir (MEB, 2018). 
 
Tablo 4 
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimle İlgili Bazı Veriler 

Türkiye’de Okul Öncesi 
Eğitim Resmî Özel Toplam 

Öğrenci Sayısı 1.264.733 236.355 1.501.088 
Öğretmen Sayısı 61.427 22.830 84.257 

Derslik Sayısı 49.167 29.685 78.852 
(MEB, 2018) 

Tablo 4’ de Türkiye’de okul öncesi eğitimle ilgili bazı veriler görülmektedir. 
İtalya Okul Öncesi Eğitim Programı 

İtalya’da uygulanan okul öncesi eğitim programı 2012 yılında hazırlanmıştır. İtalya okul 
öncesi eğitim programı, öğretimin ilk dönemi olarak ifade edilen ilkokul programıyla birlikte 
yayınlanmıştır. Program altı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla kültür-okul-birey, 
genel amaçlar, programın organizasyonu, okul öncesi eğitim, ilkokul ve eklerdir (MIUR, 2012). 

Programın detaylarına yer verilen bölümlere geçmeden önce; eğitimle ilgili yasal 
düzenlemelere, yönetmeliklere ve yönetmelikteki maddelere yer verilmiştir. Daha sonra 
programla ilgili bölümlere geçilerek ilk bölüm açıklanmıştır. İlk bölümde kültür, okul, birey 
başlıkları; yeni senaryoda okul, birey merkezlilik, yeni bir vatandaşlık için, yeni bir hümanizm 
için alt başlıkları altında açıklanmaktadır (MIUR, 2012). 

Hedef 
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Genel amaçlar bölümünde okul, anayasa ve Avrupa, öğrenci profili alt başlıklarına yer 
verilerek öğretimin ilk aşamasında kazandırılması gereken becerilerin profiline değinilmiştir.  

Bir sonraki bölümde programın organizasyonu; göstergelerden programa, disiplin ve 
disiplin alanları, programın devamlılığı ve birliği, becerilerin geliştirilmesi için hedefler, 
öğrenme hedefleri, değerlendirme, becerilerin sertifikasyonu, her birimiz ve hepimiz için okul, 
eğitim toplumu, profesyonel toplum, vatandaşlık alt başlıklarıyla açıklanmaktadır (MIUR, 
2012). 

İtalya eğitim sisteminde on bir genel amaç bulunmaktadır. Bu amaçlar aşağıda 
görülmektedir; 
1. Yürürlükteki yasal düzenleme, her kademedeki tüm eğitim kurumlarını kapsamaktadır. 
2. Eğitime dair reformların uygulanması ve kamusal yönetimin kolaylaştırılmasıyla ilgili görev ve sorumluluklar 

bölgesel ve yerel yönetimlere aittir. 
3. Eğitim öğretim kurumları özerktir. 
4. Eğitim öğretim hakkının temelinde eşitlik vardır. 
5. Zorunlu eğitim en az 10 yıldır. Eğitimin yıllık ve uzun vadeli bütçesinden devlet sorumludur. 
6. Ekonomik gelişim, kolaylaştırma, rekabet, kamu ekonomisinin istikrarı ve kaynakların dağıtımının eşit bir 

şekilde sağlanması için gerekli değişikliklerden, öğretim ve üniversiteleri kapsayan değişim ve dönüşümlerden 
devlet sorumludur. 

7. Anaokullarını ve ilkokulları kapsayan düzenleme ve değişiklikler yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmalıdır. 
8. Öğrencilerin değerlendirilmesi birden fazla uygulamalı bir şekilde yapılmalıdır. 
9. Anaokulları ve ilkokullar için Katolik dini öğretiminin öğrenim hedefleri, becerinin geliştirilmesine yönelik 

amaçları kapsamaktadır. 
10. Anaokulu ve ilkokul için hazırlanan programlar deneysel bir nitelik taşımaktadır. 
11. İtalya’nın Avrupa Parlamento’suna taahhüdü gereği, anahtar becerilerin öğreniminde süreklilik esastır 

(MIUR, 2012, s.3-5). 

Anaokullarını ve ilkokulları kapsayan ulusal göstergeler beş tanedir ve şöyledir; 
1. Anaokulu ve ilkokul müfredatı için ilgili tüzükte belirtilen göstergeler okullarca referans alınacak ve 

uygulamalar ulusal göstergelere uygun bir şekilde hazırlanacaktır. Sadece 2012-2013 eğitim öğretim yılı için, 
öğretim kolejleri, belirtilen göstergelerin bölümlerini, kabul edilen eğitim teklifinin planı, okul bağlamında 
kazanılan deneyimler, bölge ihtiyaçları ve koşulları ile uyumlu olacak şekilde kullanacaktır. Tek bir okulun 
faaliyet gösterdiği fizibilite çalışması yapılacaktır. 

2. İlkokulda öğretilen disiplinler; İtalyanca, İngilizce ve ikinci yabancı dil, tarih, coğrafya, matematik, fen, müzik, 
sanat ve imge, beden eğitimi, teknolojidir. “Vatandaşlık ve Anayasa” nın öğretimi ve Katolik dini öğretimi, genel 
amaçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilir. 

3. Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanı kararnamesiyle, girişimlerin yönlendirilmesi, desteklenmesi ve 
geliştirilmesi için “Ulusal Göstergelerin Uygulanması ve Sürekli Öğretimin Geliştirilmesi için Ulusal Bilim 
Komitesi” kurulmuştur. Hedefler doğrultusunda öğretim etkinliğini artırmak için eğitim ve araştırma ve 
belirtilen hedefler. 1. paragrafta atıfta bulunulan Komite, Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanı tarafından 
atanan on iki üyeden az olmamakla birlikte, okul öncesi eğitimine ve ilkokul eğitimine dair alandaki 
yeniliklerden haberdar, beceri ve deneyime sahip akademisyenlerden ve profesyonelliği onaylı uzmanlardan 
oluşmaktadır. Komite üyeleri, iki yıl görevde kalırlar ve iki yıl tamamlandıktan sonra iki kez daha 
onaylanabilirler. Komiteye katılım, herhangi bir ücret ödenmesini gerektirmez. 

4. Okul yönetimi, okul personeli için hizmet içi eğitim eylemlerini teşvik etmekte ve öğretimin etkililiğini arttırmak 
için veri ve gözlemlerin toplanmasına olanak sağlayan bir deneyim izleme sistemini yerleştirmekle ve 
sonrasında da ulusal göstergelere dair güncellemelerin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. 

5. 2014-2015 okul yılı ile başlayarak, okul yayıncılığı, ilk kademedeki okullara yönelik ders kitaplarının içeriğini 
ulusal göstergelere uyumlu bir şekilde hazırlar. Bu yönetmelikle birlikte verilmiştir. Devletin mührünü taşıyan 
bu tüzük, İtalya Cumhuriyeti’nin resmî normatif eylemler koleksiyonunda yer alacaktır. Bunu incelemekten ve 
buna riayet etmekten sorumlu olan herkes bunu yapmak zorundadır (MIUR, 2012, s.5-6). 

Okul öncesi eğitiminin amaçları ise aşağıdaki gibidir; 
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1. Çocuklarda kimlik, özerklik ve yeterlik gelişimine ve vatandaşlığa teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
2. Kimliği pekiştirmek, kişinin egosunun tüm boyutlarını sakin bir şekilde yaşaması, iyi hissetmesi, birey olması ve 

birey hissetmesi, geniş bir sosyal ortamda güvende hissetmesi, kendini tanımayı öğrenmesi ve benzersiz ve 
eşsiz bir kişi olduğunu bilmesi demektir. Farklı rol ve kimlik biçimlerini denemek demektir: oğlu, öğrencisi, 
arkadaşı, erkek veya dişi, bir bölge nüfusu, bir grubun üyesi, daha geniş ve çoğul bir topluluğa ait, ortak 
değerler, alışkanlıklar ile karakterize edilenler; diller, ritüeller, roller. 

3. Özerkliği geliştirmek, başkalarına güvenmek ve kendine güvenmek anlamına gelir; bir işi tek başına yapmaktan 
memnuniyet duymak ve yapamadığı durumlarda yardım istemeyi bilmek, hoşnut olmadığı durumları 
açıklayabilmek, hayal kırıklığını ve bunu gidermeye yönelik cevapları ve stratejileri detaylı bir şekilde açıklamak, 
his ve duyguları ifade etmek; karar verme süreçlerine katılarak düşüncelerini açıklamak, seçimler yapmayı 
öğrenmek ve giderek bilinçli davranış ve tutumları üstlenmek. 

4. Beceri kazanma; özellikleri, miktarları, gerçekleri keşfederek, gözlemleyerek ve karşılaştırarak deneyime 
yansıtmayı öğrenmek, düzenlemek, hareket ettirmek, göz atmak, sormak, öğrenmek; dinlemek, anlamak, 
anlatı ve konuşma yapmak, eylem ve deneyimleri anlatmak ve hatırlamak, bunları kişisel ve ortak izlere 
dönüştürmek anlamına gelir; farklı anlatımlardaki simülasyonları ve rol oyunlarını, durumları ve olayları 
açıklamak, temsil etmek ve hayal etmek. 

5. İlk vatandaşlık deneyimlerini tecrübe etmek, kendisini ve başkalarını keşfetmesi ve başkalarına ve onların 
ihtiyaçlarına giderek artan bir önem atfetmek anlamına gelir; ortak kurallar oluşturma ihtiyacının giderek daha 
fazla farkına varmak; dinlemenin karşılıklılığına, diğerinin bakış açısına dikkat ederek ve cinsiyet farklılıklarına, 
herkes için eşit hak ve görevlerin tanınmasına dayanan ilk diyalog egzersizini; çevreye ve doğaya saygılı, etik 
yönelimli bir davranışın temellerini atma anlamına gelir (MIUR, 2012, s.21). 

İçerik 
Anaokulları bölümünde anaokullarının amaçlarına yer verilerek çocuklar, aileler, 

öğretmenler ve öğrenme ortamı alt başlıklarına değinilerek her bir alt başlık ayrı ayrı 
açıklanmıştır. İtalya okul öncesi eğitim programında beş deneyim kampı vardır. Deneyim 
kamplarının isimleri sırasıyla; ben ve başkaları, beden ve hareket, görüntüler-sesler-renkler, 
konuşmalar ve kelimeler, dünyayı tanıma olarak belirtilmektedir. Her bir kampta becerileri 
geliştirmek için özel amaçlar vardır (MIUR, 2012). 

‘Ben ve Başkaları’ deneyim kampının özel amaçları aşağıda görülmektedir; 
1. Kişisel ve aile öyküsü olduğunu bilir, ailenin ve toplumun geleneklerini bilir ve diğer toplumlarla karşılaştırır. 
2. Yetişkinlerle ve diğer çocuklarla yansıtma yapar, yüzleşir, tartışır ve konuşmacı ile dinleyici arasındaki dikkatin 

karşılıklılığını fark etmeye başlar. 
3. Varoluşsal ve dini temalar, kültürel çeşitlilik, neyin iyi ya da neyin kötü olduğu, adalet hakkında sorular sorar; 

insan hakları ve birlikte yaşama kurallarına dair farkındalığa ulaşır. 
4. Kendisine tanıdık olan alanlarda artan güven ve özerklikle hareket eder, sesini ve hareketini başkalarıyla 

paylaşılan alanlarda uygun bir şekilde kontrol eder. 
5. Kültürünün en önemli simgelerini ve vatanını, kurumları ve kamu hizmetlerini, küçük toplulukların ve kentin 

işleyişini tanır (MIUR, 2012, s.25). 

‘Beden ve Hareket’ deneyim kampının özel amaçları aşağıda görülmektedir; 
1. Çocuk tamamen kendi yaşamını sürdürür, iletişimsel ve ifade edici potansiyelini algılar, okuldaki günün 

yönetiminde kendisine iyi bir özerklik kazandıracak davranışlarda bulunur. 
2. Vücudunun sinyallerini ve ritimlerini, cinsel ve gelişimsel farklılıkları tanır ve doğru kişisel bakım, hijyen ve 

sağlıklı beslenme uygulamalarını benimser. 
3. Kendi isteğiyle hareket etmeyi sever, postürel ve hareket ettirici modellerle deney yapar, bunları küçük 

aletlerle bireysel ve grup oyunlarında uygular, bunları okul içindeki ve dışındaki çevresel durumlara 
uyarlayabilir. 

4. El ve kol hareketinin ortaya çıkışını kontrol eder; riski değerlendirir, hareket oyunlarında, müzikte, dansta, 
anlamlı(açıklayıcı) iletişimde başkalarıyla etkileşime girer. 

5. Kendi bedenini, bedeninin farklı kısımlarını tanır; duran ve hareket halindeki bedenini gösterir (MIUR, 2012, 
s.26). 
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‘Görüntüler-Sesler-Renkler’ deneyim kampının özel amaçları aşağıda görülmektedir; 
1. Çocuk beden dilinin izin verdiği çeşitli olasılıkları kullanarak iletişim kurar, duygularını ifade eder, söyler. 
2. Hikâyeler oluşturmak ve onları dramatizasyon, çizim, resim ve diğer manipülatif faaliyetlerle ifade etmek; 

materyal ve araçları, etkileyici ve yaratıcı teknikleri kullanır; teknolojilerin sunduğu potansiyeli araştırır. 
3. Çeşitli türde (tiyatro, müzik, görsel, animasyon ...) gösterileri merak ve zevkle izler; müzik dinlemeye ve sanat 

eserlerinin kullanımına ilgi gösterir. 
4. Müziksel etkinlikleri algılayarak sesler arasında gezinmeyi keşfeder ve sesini, bedenini ve objeleri kullanarak 

müzik üretir. 
5. Basit ses-müzik dizileri üretir, temel müzikal unsurları deneyimler ve birleştirir. Algılanan sesleri kodlayarak ve 

onları çoğaltmak için resmî olmayan bir gösterimin sembollerini kullanarak ilk müzikal alfabeyi keşfeder (MIUR, 
2012, s.27). 

‘Konuşmalar ve Kelimeler’ deneyim kampının özel amaçlarından bir kısmı aşağıda 
görülmektedir; 
1. Çocuk, İtalyan dilini kullanır, kelime dağarcığını zenginleştirir, kelimeleri ve söylemleri açıklar, anlamlar 

hakkında hipotezler kurar. 
2. Anlatıları dinler ve anlar, öyküler anlatır ve öyküler oluşturur, sorular sorar ve açıklamalar yapar, aktiviteleri 

planlamak ve kuralları tanımlamak için dili kullanır. 
3. Dilin nedenini ve farklı dillerin varlığını keşfeder, farklı ifade biçimlerini tanır ve dener, bunlar yaratıcılık ve 

hayal gücü ile ölçülür. 
4. Yazı diline yakınlaşır, dijital iletişim ve yeni medya ile tanışarak, yazı yoluyla ilk iletişim biçimlerini araştırır ve 

dener (MIUR, 2012, s.28). 

‘Dünyayı Tanıma’ deneyim kampı; nesneler, fenomenler, canlılar ve sayı ve boşluk 
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kampın özel amaçlarından bir kısmı aşağıda 
görülmektedir; 
1. Çocuk, nesneleri ve materyalleri farklı ölçütlere göre gruplandırır ve sıralar; bazı özellikleri tanımlar, miktarları 

karşılaştırır ve değerlendirir; onları kaydetmek için semboller kullanır, gücünün yettiği aletleri kullanarak 
ölçümler yapar. 

2. Günlük eylemleri gün ve hafta içerisinde nasıl yerleştireceğini bilir. 
3. Son geçmişin olaylarını doğru bir şekilde bildirir; yakın ve yakın gelecekte ne olacağını söylemeyi bilir. 
4. Vücudunu, canlı organizmalarını ve çevrelerini, doğa olaylarını ve doğal değişiklikleri fark ederek dikkatlice 

gözlemler. 
5. Makinelerle ve teknolojik aletlerle ilgilenir, makinelerin ve aletlerin işlevlerini keşfetmeyi ve olası kullanımlarını 

bilir (MIUR, 2012, s.29). 

Eğitim Durumu 
Programda mekân ve zaman organizasyonuna ayrı bir önem verilerek mekân ve zaman 

organizasyonunun; eğitim ortamının eğitsel kalitesinin belirleyicisi olduğu belirtilmektedir 
(MIUR, 2012). Eğitim ortamında bulunması gereken özellikler aşağıdaki şekilde ifade 
edilmektedir; 
1. Alan; misafirperver, sıcak, özenli bir şekilde hazırlanmalı, estetik yönüyle, pedagojinin ifadesini ve her okulun 

eğitsel tercihlerini yönlendirmelidir. Alan çocuklara konuşur, onların değerlerinden oyun gereksinimlerine, 
hareketlerinden ifadelerine, samimiyetlerinden sosyalliklerinden fiziki ortama kadar onlara mesaj verir. Alan 
işlevsel nesnelerin seçimiyle ve yerleşimiyle davetkâr bir ortam yaratmalıdır. 

2. Zaman, çocuğun gününü huzur içinde yaşamasına, oynamasına, keşfetmesine, konuşmasına, anlamasına, 
kendisini ve kendi keşif sürecini yönettiğini hissetmesine olanak sağlar (MIUR, 2012, s.23-24). 

Programın anaokulundan ilkokula başlığı altında, üç yıllık okul öncesi eğitim alan bir 
çocuğun sahip olması gereken bazı beceriler şöyle sıralanmıştır; 
1. Etik ve ahlaki konulara dair bir tutum geliştirir, etik ve ahlaki konularla ilgili sorular sorar. 
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2. Farklı bakış açılarını yakalar, farklı bakış açılarının anlamlarını yansıtır ve farklı bakış açılarını tartışır, hataları 
bilmenin bir kaynağı olarak kullanır. 

3. Söylemeyi, hikâye anlatmayı, yaşanmış deneyimleri ve durumları betimlemeyi bilir, İtalyanca’yı büyük ölçüde 
doğru bir şekilde kullanır, kendini farklı şekillerde ifade eder. 

4. İlk mantıksal becerileri gösterir, uzay-zaman koordinatlarını içselleştirmeye ve kendini semboller, temsiller, 
medya, teknolojiler dünyasına yönlendirmeye başlar.  

5. Yönergelere karşı dikkatlidir, bir işe karşı tutkulu hâle gelir ve işi tamamlar, sürecin farkında olur ve süreci 
belgelendirir. 

6. Kendini kişisel, yaratıcı ve katılımcı bir şekilde ifade eder; birçok kültüre, dile ve deneyime duyarlıdır (MIUR, 
2012, s.30). 

Sınama Durumu 

Programda değerlendirme aşağıdaki gibidir; 
1. Kurulca belirlenen organlar tarafından onaylanan kriterler çerçevesinde öğretmenler, belgelerin 

değerlendirilmesinden ve korunmasından ve ilgili araçların seçiminden sorumludur. Ara değerlendirme, 
periyodik değerlendirme ve nihai değerlendirmeler, ulusal göstergelerin belirlediği amaç ve hedeflerle ve 
müfredatla tutarlı olmalıdır. 

2. Değerlendirme; müfredata öncelik verir, müfredata eşlik eder ve müfredatı izler. Gerçekleştirilecek eylemleri 
harekete geçirin, başlatılan faaliyetleri düzenleyin, sonunda gerçekleştirilenler için kritik bütçeyi yükseltin. 
Değerlendirme, öğrenme süreçlerine eşlik eden ve sürekli gelişmeyi teşvik eden seçkin bir biçimlendirme işlevi 
görür. 

3. Öğrencilere ve ailelere, okul sürecinin farklı aşamalarında yapılan değerlendirmelerin ölçütleri ve sonuçları 
hakkında, rol ve işlevler bakımından sürekli katılımı ve eğitimin ortak sorumluluğunu teşvik eden bir şekilde, 
şeffaf bir şekilde ve zamanında bilgi verilmelidir. 

4. Her bir eğitim kurumu; okulun eğitim ve öğretime dair önerilerinin geliştirilmesinde tüm organizasyon üzerinde 
yansıtıcı yöntemler sunma işlevine sahip öz değerlendirmeden, sosyal raporlamadan veya toplanan verilerden 
dış değerlendirme yapmaktan sorumludur. 

5. Ulusal değerlendirme sisteminin, tüm eğitim sisteminin kalitesini tespit etme, okullara, ailelere ve sosyal 
topluluğa, parlamentoya ve hükümete, sistemin sağlığı ve kritikliği hakkında temel bilgi sağlama görevi vardır. 
Ulusal Değerlendirme Enstitüsü, ulusal göstergelerin belirlediği amaçlara ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını 
saptar ve ölçer, ayrıca öğrenmenin nihai sonucunu kapsayıcı bir biçimde sınayan bir değerlendirme kültürünü 
teşvik eder. 

3. Öz değerlendirme ve değerlendirmenin geliştirilmesi, okulların ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi için 
belirleyici bir durum teşkil eder. Çünkü doğrulama prosedürlerinin titizliği; aynı sınıftaki öğretmenlerin aynı 
okuldaki yansımasını birleştirmeyi ve diğer okullardan öğretmenlerle etkili bir iletişim ağı kurarak çalışmayı 
gerektirir. Avrupa okulları ve eğitim sistemleriyle de kıyaslama perspektifinde; okullar aynı zamanda, 
öngörülen yöntemlere göre, zaman içinde devam edebilecekleri ortak bir süreç içinde ulusal göstergelerin 
içerikleri hakkındaki yansımaları paylaşarak ve ulusal araştırmalara katılarak özerkliklerini kullanırlar. (MIUR, 
2012, s.19). 

Programda gözleme verilen önem ve anaokullarında değerlendirme aşağıdaki şekilde 
belirtilmiştir: 

Gözlem, çeşitli şekillerde, çocuğu tüm gelişim boyutlarında tanımak ve çocuğa eşlik etmek, çocuğun 
özgünlüğüne, eşsizliğine, dinleme, empati ve güven anlayışı yoluyla potansiyeline saygı duymak için temel bir 
aracı temsil eder. Belgelendirme pratiği, yetişkinlerde ve çocuklarda izler, hafıza ve yansıma üreten, oluşum 
yollarını ve yollarını görünür kılan ve bireysel öğrenmenin ve grup öğrenmesinin ilerlemesini takdir etmeyi 
sağlayan bir süreç olarak anlaşılmalıdır. Anaokulundaki değerlendirme etkinliğinin; çocuğun büyüme 
süreçlerini tanıyan, açıklayan ve belgeleyen, çocuğun büyüme süreçlerine eşlik eden, çocukların performansını 
sınıflandırmaktan ve çocuğun çalışmaları hakkında bir yargıya varmaktan kaçınan, çocuğu araştırmaya ve tüm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik teşvik etmeyi amaçlayan formatif (biçimlendirici) bir işlevi vardır. Benzer 
şekilde, okul kurumu için, öz değerlendirme, dış değerlendirme, sosyal raporlama uygulamaları, eğitim 
kalitesinin sürekli iyileştirilmesine yöneliktir (MIUR, 2012, s.24). 
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Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programı 
Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programı 2013 yılında hazırlanmıştır. Okul 

öncesi eğitim programında sunuş, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okul öncesi eğitiminin 
amaçları ve okul öncesi eğitiminin temel ilkelerine yer verilerek bir giriş yapılmıştır. Girişten 
sonra okul öncesi eğitim programıyla ilgili altı bölüme yer verilmiştir. Bu bölümler sırasıyla 
okul öncesi dönemin önemi, okul öncesi eğitimi programının tanıtımı, gelişim özellikleri, 
kazanımlar ve göstergeleri, okul öncesi eğitiminin planlanması ve uygulanması, okul öncesi 
eğitiminin değerlendirilmesi ve eklerdir. Eklerde, eğitsel süreçlerde kullanılması gereken 
formlara yer verilmiştir. Gelişim gözlem formu, gelişim raporu, aylık eğitim planı formatı, 
etkinlik planı formatı, kavram belirtke tablosu, kazanım ve gösterge belirtke tablosu, belirli gün 
ve haftalar listesi, yarım günlük eğitim akışı formatı, tam günlük eğitim akışı formatı, örnek 
yarım günlük eğitim akışı ve özel gereksinimli çocukları desteklemede dikkat edilmesi gereken 
noktalara yer verildiği görülmektedir (MEB, 2013). 

Hedef 
Türk Millî Eğitiminin genel amaçları başlığında, Türk Millî Eğitiminin dört genel 

amacına yer verilmiştir. Okul öncesi eğitiminin amaçları başlığında, okul öncesi eğitimin dört 
amacına yer verilmektedir. Okul öncesi eğitiminin temel ilkeleri başlığında, okul öncesi 
eğitiminin on sekiz ilkesine yer verilmiştir. Okul öncesi dönemin önemi bölümünde, ailenin 
önemi ve öğretmenlerin önemi alt başlıklarına yer verilmiştir. (MEB, 2013). 

Türk Millî Eğitiminin genel amacı, programda belirtildiği şekliyle aşağıda 
görülmektedir; 

Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, 
1- Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, 

ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen 
ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 

2- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür 
ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer 
veren ve topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 

3- İlgi, 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,  

4- Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî 
birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk 
milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (MEB, 2013, s.9). 

Okul öncesi eğitiminin amaçları ise aşağıdaki gibidir; 
Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 
olarak; 

1- Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, 
2- Onları ilkokula hazırlamak, 
3- Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, 
4- Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (MEB, 2013, s.10). 
 

İçerik 
Okul öncesi eğitim programında; beş farklı gelişim alanına yönelik kazanım, göstergeler 

ve açıklamaları yer almaktadır. Bilişsel gelişimde 21, dil gelişiminde 12, sosyal ve duygusal 
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gelişimde 17, motor gelişimde 5 ve öz bakım becerilerinde 8 olmak üzere toplam 63 kazanıma 
yer verilmiştir (MEB, 2013, s.18-36). 

Bilişsel gelişim ile ilgili kısımda 36-48 aylık, 48-60 aylık ve 60-72 aylık çocukların 
bilişsel gelişim özellikleri madde madde açıklanmıştır. Bilişsel gelişimle ilgili kazanımlar 21 
adet olup bir kısmı aşağıda paylaşılmıştır. 

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 
Kazanım 4. Nesneleri sayar. 
Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler (MEB, 2013, s.20-23). 

Dil gelişimi ile ilgili kısımda 36-48 aylık, 48-60 aylık ve 60-72 aylık çocukların dil 
gelişimi özellikleri madde madde açıklanmıştır. Dil gelişimiyle ilgili kazanımlar 12 adet olup 
aşağıdaki gibidir; 
 Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. 
 Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. 
 Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 
 Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır. 
 Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır (MEB, 2013, s.25-26). 

Sosyal ve duygusal gelişim ile ilgili kısımda 36-48 aylık, 48-60 aylık ve 60-72 aylık 
çocukların sosyal ve duygusal gelişim özellikleri madde madde açıklanmıştır. Sosyal ve 
duygusal gelişim ile ilgili kazanımlar 17 adet olup bir kısmı aşağıdaki gibidir; 
 Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. 
 Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. 
 Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
 Kazanım 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 
 Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir (MEB, 
2013, s.28-30). 

Motor gelişim ile ilgili kısımda 36-48 aylık, 48-60 aylık ve 60-72 aylık çocukların motor 
gelişim özellikleri madde madde açıklanmıştır. Motor gelişim ile ilgili kazanımlar 5 adet olup 
aşağıdaki gibidir; 
 Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. 
 Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. 
 Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 
 Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
 Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder (MEB, 2013, s.32-33). 

Öz bakım becerileri ile ilgili kısımda 36-48 aylık, 48-60 aylık ve 60-72 aylık çocukların 
motor gelişim özellikleri madde madde açıklanmıştır. Öz bakım becerileri ile ilgili kazanımlar 
8 adet olup bir kısmı aşağıdaki gibidir; 
 Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 
 Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar 
 Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. 
 Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. 
 Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar (MEB, 2013, s.35-36). 

Eğitim Durumu 
Okul öncesi eğitiminin planlanması ve uygulanması bölümünde, okul öncesi eğitimin 

ortamı ve öğrenme merkezlerine değinilerek farklı boyutlardaki okul öncesi eğitim sınıflarının 
çizimine yer verilmiştir. Her bir öğrenme merkezinde bulunması gereken materyaller 
açıklanmıştır. Etkinlik çeşitleri, etkinliklerin amacı ve etkinliklerin uygulatılmasına yönelik 
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açıklamalara yer verilmiştir. Aylık eğitim planı ve aylık eğitim planı hazırlarken dikkat edilmesi 
gereken hususlar, günlük eğitim akışı ve günlük eğitim akışındaki bölümlere yer verilmiştir 
(MEB, 2013). 

Okul öncesi eğitim programında iyi tasarlanmış eğitim ortamlarının önemine vurgu 
yapılmaktadır. Okul öncesi eğitimin verildiği sınıflarda bulunması gereken öğrenme merkezleri 
bulunmaktadır. Öğrenme merkezlerinin çocukların gereksinimlerine cevap vermesi ve günlük 
eğitim akışında planlanan etkinliklerde kullanılabilecek materyallere yer vermesi önemle 
belirtilmektedir. Bir sınıftaki öğrenme merkezi sayısı, çocuk sayısına ve sınıfın fiziksel 
özelliklerine bağlı olarak değişmektedir (MEB, 2013). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun 
merkezlerinin bulunması önerilmektedir. Programda; merkezlerde hangi materyallerin 
bulunması gerektiği belirtilmiştir. Öğretmen gerekli gördüğü durumlarda geçici ilgi merkezleri 
de oluşturabilmektedir. Programda, ideal bir okul öncesi eğitim sınıfı örneği ve iki merkezli 
küçük bir sınıf örneği vardır (MEB, 2013, s.38-41). 

Programda, etkinlik çeşitlerine ve etkinliklerin açıklamalarına yer verilmiştir. Türkçe, 
sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazmaya hazırlık ve alan gezileri 
olmak üzere on etkinlik türünün kapsamı açıklanmıştır. Aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı 
tüm bölümleriyle açıklanarak örnekleri eklere iliştirilmiştir (MEB, 2013). 

Sınama Durumu 
Okul öncesi eğitiminin değerlendirilmesi; çocukların değerlendirilmesi, programın 

değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini değerlendirmesi olmak üzere üç başlıkta 
açıklanmıştır. Programda değerlendirme; çocuğun gelişiminin bütün gelişim alanlarında hem 
ayrıntılarıyla hem de bütünsel olarak gözlenmesi, gözlem sonuçlarının raporlaştırılması, 
hazırlanan ve uygulanan planların bütün boyutları ile değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini 
değerlendirmesi olarak açıklanmaktadır (MEB, 2013). 

Çocuğun gelişiminin izlenmesinde gelişim gözlem formu kullanılmaktadır. Gelişim 
gözlem formunun; çocuğun başardıklarının davranış olarak, davranışın gerçekleşme düzeyini 
belirtecek şekilde, davranışın ortaya çıktığı durumlara yönelik bilgi verecek şekilde 
doldurulması gerekmektedir. Gelişim gözlem formlarına dayanarak gelişim raporları 
doldurulmaktadır ve her dönem bir kez olmak üzere her çocuğa yılda iki kez gelişim raporu 
verilmektedir. Tüm bunlara ek olarak, eğitim döneminin başından itibaren her bir çocuğun 
portfolyosu (gelişim dosyası) oluşturulmaktadır (MEB, 2013). 

Program değerlendirmesi, aylık plan ve etkinliklerin tüm boyutlarıyla 
değerlendirilmesini kapsamaktadır. Günlük eğitim sürecinin değerlendirilmesinde; betimleyici, 
duyuşsal, kazanımlara yönelik sorular ve yaşamla ilişkilendirme soruları olmak üzere dört farklı 
soru türü sorularak program değerlendirilmektedir (MEB, 2013). 

Öğretmenin kendini değerlendirmesi; programa ve çocuklara ilişkin 
değerlendirmelerden elde edilen verilerin dikkatle analizini, öğretmenlerin kendi ilgi, yetenek 
ve yönelişlerini belirlemelerini ve öğretmenlerin kişilik özelliklerini gözden geçirerek 
kendilerini değerlendirmelerini kapsamaktadır. Bu değerlendirme sonucunda öğretmenin, 
farklı alanlardaki yeterlik düzeyine göre kendini geliştirebilmek için çaba harcaması, 
kaynaklara ulaşması, bunun için okul yönetiminden de rehberlik ve destek istemesi 
gerekmektedir (MEB, 2013). 

Yöntem 
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İtalya okul öncesi eğitim programıyla Türkiye okul öncesi eğitim programının hedef, 
içerik, eğitim durumu ve sınama durumu bakımından karşılaştırılmasını amaçlayan bu 
araştırma, nitel araştırmanın doküman incelemesi tekniğinde tasarlanmıştır. Nitel araştırma, 
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasını sağlayan 
bir araştırma olarak tanımlanmaktadır. Doküman incelemesi, çalışılacak konular ile ilgili olarak 
yazılı ve basılı belgelerin analizini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmada 
veriler dokümanlar yoluyla toplanmıştır. İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programları 
incelenmiştir. Okul öncesi eğitim programlarının analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik 
analizi, yazıya dökülmüş verilerin açık ve gizli mesajlarının incelenip sınıflandırılarak 
çıkarımlara varılmasını kapsamaktadır (Bilgin, 2014). 

Bulgular 

İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programları; hedef, içerik, eğitim durumu ve 
sınama durumu bakımından karşılaştırılmış, bulgular dört tablo ile sunulmuştur. 

Tablo 5 

İtalya ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarının Hedef Bakımından Karşılaştırması 

Hedef İtalya Okul Öncesi Eğitim 
Programı 

Türkiye Okul Öncesi 
Eğitim Programı 

Genel Amaçlar 

Eğitim reformlarının 
uygulanması, eğitim öğretim 

kurumlarının özerkliği, 
eğitim hakkında eşitlik, 

zorunlu eğitim süresi, çoklu 
değerlendirme, Katolik dini 
öğretimine yönelik hedefler, 

anaokulu ve ilkokul 
programlarının mahiyetine 

ve anahtar becerilerin 
öğrenimine değinilmektedir. 

İyi yurttaşlar yetiştirme, 
gelişimini tüm yönleriyle 

tamamlamış bireyler 
yetiştirme, mutlu bireyin ve 
mutlu toplumun inşası için 
bireyin kendine uygun bir 

meslek sahibi olmasını 
sağlama, Türk milletini 

çağdaş medeniyetler 
seviyesine çıkarmak için 
gerekli olan kalkınmayı 
destekleme hususlarına 

değinilmiştir. 

Okul Öncesi Eğitimin 
Amaçları 

Kimlik, özerklik, yetkinlik 
gelişimine ve vatandaşlığa 

teşvik vardır. 

Gelişimi tüm yönleriyle 
destekleme, ilkokula 

hazırlık, tüm çocukların 
ilkokula eşit başlangıcı için 
gerekli ortamı sağlama ve 

çocukların Türkçe’yi doğru 
kullanımı amaçlanmaktadır. 

  Tablo 5’ de İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarının hedef bakımından 
karşılaştırması görülmektedir. 

Tablo 6 

İtalya ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarının İçerik Bakımından Karşılaştırması 
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İçerik İtalya Okul Öncesi Eğitim 
Programı 

Türkiye Okul Öncesi Eğitim 
Programı 

İsimlerine 
Göre Özel 
Amaçlar 

Deneyim kampları olarak 
adlandırılmaktadır. Bunlar; ben ve 

başkaları, beden ve hareket, 
görüntüler-sesler-renkler, 

konuşmalar ve kelimeler ve 
dünyayı tanımadır. 

Gelişim alanlarının isimleriyle 
adlandırılmaktadır. Bunlar; bilişsel 

gelişim, motor gelişim, sosyal 
duygusal gelişim, dil gelişimi ve öz 

bakım becerileridir. 

Basamaklarına 
Göre Özel 
Amaçlar 

Amaçlar; hatırlama, anlama, 
uygulama, analiz etme, 

değerlendirme ve yaratma 
basamaklarına göre dengeli bir 

dağılım göstermektedir. 

Amaçlar; hatırlama, anlama, 
uygulama basamaklarına daha çok, 

analiz etme, değerlendirme ve 
yaratma basamaklarına daha az yer 

vermektedir. 

Özelliklerine 
Göre Özel 
Amaçlar 

Deneyim kamplarında amaçlar 
detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Günlük dilde açık bir ifadeyle 
açıklanmıştır. Öğrenilmesi 

istenenler açık ve belirgindir. 
Amaçlarda davranışın hangi 

koşullarda ortaya çıkması gerektiği 
iyi bir şekilde betimlenmiştir. 

Nedensellik ve sorgulamaya vurgu 
vardır. Davranışların çoğu keşfetme 

fiiliyle betimlenmektedir. 
Programda amaçlar açık bir şekilde 
ifade edilmiştir ve ayrıca açıklama 

yapılmamıştır. 

Gelişim alanlarında yer verilen 
kazanım ve göstergeler genel bir 
şekilde ele alınmaktadır. Belirsiz 

ibareler vardır. Kazanımlarda yoğun 
bir şekilde terim içeren akademik 

bir dil vardır. Nesne, durum ve olay 
üzerinde yoğunlaşan kazanımlar 
vardır. Bu kazanımlar, davranış 

belirtse de koşul belirtmemektedir. 
Programın özelliklerinde keşfederek 

öğrenmenin öncelikli olduğu 
belirtilmektedir. Ancak kazanım ve 
göstergelerde keşfe doğrudan yer 

verilmemektedir. Davranışlar 
keşfetme fiiliyle ifade 

edilmemektedir. Kazanımlar 
yeterince açık ifade edilmediği için 

açıklamalara yer verilmiştir. 

Konularına 
Göre Amaçlar 

Kültür, kültürel simgeler, kültürel 
çeşitlilik, kurum, kamu hizmetleri 
ve kentin işleyişi, aile, toplum ve 

geleneklere sıklıkla 
değinilmektedir. Medya, dijital 

iletişim, teknolojik aletlerin işlevi 
ve kullanımı başlıklarına yer 

verilmektedir. 

Konular terimlerle açıklanmıştır. 
Kavramlar, matematiksel terimler, 
gelişim alanıyla ilgili sözcüklerden 

oluşmaktadır. Örüntü, sözcük 
dağarcığı, neden-sonuç ilişkisi, 

geometrik şekiller, Atatürk ve Türk 
toplumu için önemi, farklı kültürel 

özellikler, kültürel simgeler, 
kültürel çeşitlilik bunlardan bir 

kısmıdır. 

Tablo 6’ da İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarının içerik bakımından 
karşılaştırması görülmektedir. 

Tablo 7 
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İtalya ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarının Eğitim Durumu Bakımından 
Karşılaştırması 

Eğitim Durumu İtalya Okul Öncesi Eğitim 
Programı 

Türkiye Okul Öncesi 
Eğitim Programı 

Araç Gereç İşlevsel nesnelerin seçilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. 

Öğrenme merkezlerinde 
bulunması gereken 

materyaller, her bir merkez 
için örnekler verilerek 

açıklanmıştır. 

Öğrenme Ortamı 

Mekâna ve zamana 
değinilmiştir. Tüm 

yönleriyle davetkâr bir 
öğrenme ortamı yaratılması 
gerektiği belirtilmektedir. 

Zamanın çocuğun keşfine ve 
kendi keşif sürecini 

yönettiğine fırsat verecek 
şekilde planlanması esastır. 

Öğrenme merkezleri vardır. 
Kitap merkezi, dramatik 

oyun merkezi, blok merkezi 
vb. Küçük ve ideal sınıf 

örnekleri vardır. 

Tablo 7’ de İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarının eğitim durumu 
bakımından karşılaştırması görülmektedir. 

Tablo.8 İtalya ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarının Sınama Durumu 
Bakımından Karşılaştırması 

Sınama Durumu İtalya Okul Öncesi Eğitim 
Programı 

Türkiye Okul Öncesi 
Eğitim Programı 

Değerlendirmenin İşlevi ve 
Özellikleri 

Biçimlendirici ve kapsayıcı 
değerlendirme vardır. Birden 

fazla uygulamalı 
değerlendirme önemlidir. 

Çok yönlü ve süreç odaklı 
değerlendirme vardır. 

Değerlendirme Türleri 
Öz değerlendirme, dış 

değerlendirme ve sosyal 
raporlama vardır. 

Çocuk, program ve 
öğretmeni kapsayan üç 
boyutlu değerlendirme 

vardır. 

Değerlendirme Araçları Gözlem ve belgeleme vardır. 
Gelişim gözlem formu, 

gelişim raporu, portfolyo 
kullanılmaktadır. 

Değerlendirmeden Sorumlu 
Kişi ve Kuruluşlar 

Öğretmen, okul, Ulusal 
Değerlendirme Enstitüsü Öğretmen 

Tablo 8’ de İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programlarının sınama durumu 
bakımından karşılaştırması görülmektedir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
İtalya okul öncesi eğitim programının genel amaçlarında zorunlu eğitim süresine, eğitim 

öğretim kurumlarının özerkliğine, eğitim hakkına, çoklu değerlendirme ve anahtar becerilerin 
öğrenimine değinilirken Türkiye okul öncesi eğitim programında iyi yurttaşlar yetiştirme, 
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bireyin kendine uygun bir meslek sahibi olması ve eğitimin Türk milletinin kalkınmasındaki 
rolüne değinilmiştir. İtalya okul öncesi eğitim programında anahtar becerilerin olması 
İtalya’nın Avrupa Birliği Parlamentosu’na taahhüdünden kaynaklanmaktadır. 

İtalya’da okul öncesi eğitimin amaçlarında; kimlik, özerklik, yetkinlik ve vatandaşlık 
vurgulanmaktadır. Türkiye’de okul öncesi eğitimin amaçlarında; bütüncül gelişim, ilkokula 
hazırlık, eşit başlangıç için ortam yaratma, Türkçeyi doğru kullanıma değinilmektedir. Her iki 
ülkenin programında da vatandaşlığa hedef kısmında yer verildiği görülmektedir. Bunun, 
ülkelerin birincil hedeflerinin iyi yurttaşlar yetiştirmek olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Programlar içerik bakımında karşılaştırıldığında, İtalya okul öncesi eğitim programının 
özel amaçlarında; hatırlama, anlama, uygulama, analiz etme, değerlendirme ve yaratma 
basamaklarına dengeli bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Türkiye okul öncesi eğitim 
programında; özel amaçlar hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarına daha çok, analiz 
etme, değerlendirme ve yaratma basamaklarına ise daha az yer vermektedir. 

Türkiye okul öncesi eğitim programında, kazanımlarda belirsiz ibareler bulunmaktadır. 
Tam olarak hangi davranışın ortaya konması gerektiği kazanımlarda anlaşılmamaktadır. Nesne, 
durum, olay ibarelerini içeren kazanımların bir kazanımda bulunması gereken koşul özelliğini 
yansıtmadığı görülmektedir. Bir davranışın hangi koşulda ortaya çıkmasının beklendiği açıkça 
belirtilmelidir. İtalya okul öncesi eğitim programında özel amaçlar, detaylı ve açıklamaya gerek 
duyulmayacak şekilde betimlenmiştir. Türkiye’deki programda ise kazanımlar yeterince açık 
değildir. Kazanımın tam olarak anlaşılması için göstergelerin ve açıklamaların okunması 
gerekmektedir. 

Kazanımlarda kullanılan dil de her iki ülke için farklılık göstermektedir. İtalya’nın 
programında günlük ve anlaşılır bir dil kullanılırken Türkiye’nin programında sıkça terimlere 
yer verilen akademik bir dil göze çarpmaktadır. Türkiye programının özelliklerinde keşfe 
doğrudan bir önem atfedilmiştir. Ancak kazanımların keşfe önem vermediği görülmektedir. 
İtalya’nın programında keşfetme fiili davranışları betimlerken sıklıkla kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin programında gelişim alanlarına ait kavram ve terimlere, Atatürk ve Türk 
toplumu için önemine, kültürel özelliklere yer verilmektedir. İtalya’nın programında kültüre ve 
geleneğe daha fazla yer verilmektedir. Medya, dijital iletişim ve teknolojik aletlerin işlevi ve 
kullanımı konuları İtalya’nın programında yer verilen konulardandır. İtalya okul öncesi eğitim 
programında yirmi birinci yüzyıl becerilerinden; eleştirel düşünme ve problem çözme, bilgi ve 
iletişim teknolojileri ve medya okuryazarlığı önemli görülmektedir. İtalya yirmi birinci yüzyıl 
becerilerine okul öncesi eğitim programında yer verirken Türkiye okul öncesi eğitim 
programında yirmi birinci yüzyıl becerilerine yeterince yer vermemektedir. Problem çözmeye 
programda yer verilirken medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünmeye yer verilmemektedir. 
Türkiye’nin eğitime ayırdığı bütçenin İtalya’ya kıyasla az olması, Türkiye’deki sınıfların 
teknolojik donanıma sahip olmaması bu duruma sebep olabilir. 

Programlar eğitim durumu bakımında karşılaştırıldığında; İtalya’nın programında araç 
gereç ve öğrenme ortamı genel hatlarıyla açıklanmıştır. Türkiye’nin programında ise daha 
detaylı açıklamalar ve örnekler görülmektedir. İtalya’nın okul öncesi eğitim programında 
Türkiye’ den farklı olarak zamana ve zamanın kullanımına değinilmiştir. Zamanın, çocuğun 
kendi keşif sürecini yönettiğini çocuğa hissettirecek şekilde planlanması vurgulanmaktadır. 
Öğrenme ortamının her yönüyle davetkâr olması gerektiği belirtilmektedir. Türkiye’nin 
programında sınıf örneklerine yer verilmesi ve öğretim sürecinde kullanılabilecek materyallerin 
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belirtilmesi olumlu bir özellik olarak görülmektedir. Öğretmene yol gösterici bir yönü olduğu 
düşünülmektedir. 

Programların sınama durumu karşılaştırıldığında; İtalya okul öncesi eğitim programında 
değerlendirmenin biçimlendirici bir işlevi ve kapsayıcı bir özelliği olduğu, Türkiye okul öncesi 
eğitim programında ise çok yönlü ve süreç odaklı değerlendirme olduğu görülmektedir. 
İtalya’da öz değerlendirme, dış değerlendirme ve sosyal raporlama; Türkiye’de çocuk, program 
ve öğretmen değerlendirmesi uygulanmaktadır. İtalya’da gözlem ve belgeleme; Türkiye’de 
gelişim gözlem formu, gelişim raporu ve portfolyo değerlendirmede kullanılmaktadır. İtalya’da 
değerlendirmeden sorumlu kişi ve kuruluşlar; öğretmen, okul ve Ulusal Değerlendirme 
Enstitüsü iken Türkiye’de sadece öğretmendir. Türkiye’de değerlendirme süreçlerine daha 
fazla kişi ve kuruluşun katılması gerektiği düşünülmektedir. İtalya’nın okul öncesi öğretmeni 
sayısı Türkiye’ye kıyasla fazla olmasına rağmen İtalya’da öğretmen, değerlendirme sürecinde 
yalnız değildir. Türkiye’deki okul öncesi öğretmen sayısı İtalya’dan azdır ve öğretmen 
değerlendirme sürecinde yalnızdır. Bir karar verme sürecini kapsayan değerlendirmede, daha 
fazla kişi ve kuruluşun sürece katılması değerlendirmede objektifliği artıracaktır. Ayrıca 
Türkiye’de değerlendirme türlerinin çeşitlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. 
Türkiye’de öz değerlendirme sadece mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulanmaktadır, 
sosyal raporlama yoktur, dış değerlendirme yoktur. Bunların okul öncesi eğitim sürecinde 
uygulanması okul öncesi eğitimin niteliğini artıracaktır. 

Bu çalışmada İtalya ve Türkiye okul öncesi eğitim programları hedef, içerik, eğitim durumu 
ve sınama durumu bakımından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye ve İtalya okul 
öncesi eğitim programlarına yönelik öneriler sunulmuştur. 

Türkiye okul öncesi eğitim programına yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur: 
• Kazanımlar; analiz etme, değerlendirme ve yaratma basamaklarını da içerecek şekilde gözden 

geçirilebilir. Böylece üst düzey düşünme becerileri erken yaştan itibaren desteklenmeye 
başlanacaktır. 

• Kazanımlar detaylı ve açık bir şekilde betimlenebilir. Kazanımlar söz konusu davranışı ve davranışın 
ortaya çıkması gereken koşulu belirtecek şekilde düzeltilebilir. 

• Kazanımların yazımında kullanılan dil terimlerden arındırılabilir. Kazanımlar günlük hayatta 
kullanılan kelimelerle ifade edilebilir. Böylelikle her kesimden insanın kazanımları anlaması 
sağlanabilir. 

• Kazanımlarda keşfe ve keşfetmeye doğrudan yer verilebilir. Keşif içeren eylemler kazanımlardaki 
davranışlara yansıtılabilir.  

• Eleştirel düşünme, bilgi ve iletişim teknolojileri ve medya okuryazarlığı gibi 21. yy. becerilerine 
programda yer verilebilir. 

• Kültüre ve geleneğe programda daha çok yer verilebilir. 
• Eğitime ayrılan bütçe artırılarak sınıfların teknolojik donanımı iyileştirilebilir.  
• Değerlendirme sürecine daha fazla kişi ve kuruluş katılabilir. 
• Öğretmen sayısı artırılarak çocukların daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir. 
• Değerlendirme türleri çeşitlendirilebilir. Öz değerlendirme, sosyal raporlama ve dış değerlendirme 

ile okul öncesi eğitim veren kurumların niteliği artırılabilir. 
 
İtalya okul öncesi eğitim programına yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur: 

• Araç gereç ve öğrenme ortamı detaylı bir şekilde açıklanabilir. 
• Öğrenme ortamı örnekleri gösterilebilir. 
• Öğrenme sürecinde kullanılabilecek materyallerin isimlerine yer verilebilir. 
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Bildiri No:BT163 

TÜRKÇE’NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SINIF 

ORTAMLARINDA KOD DEĞİŞİMİNE YÖNELİK GÖZLEMLER  

Elçin ESMER, Mersin Üniversitesi, elciny@yahoo.com.tr 
 
 

 
 

ÖZET 
 
Bu çalışmada Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi sınıf ortamlarında öğretim 

elemanları ve öğrenciler tarafından kod-dil değişimine ne zaman ve niçin başvurulduğu 
betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak çalışmada betimsel tarama 
araştırma deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada  nitel ve nicel yaklaşımlar benimsenmiştir. 
Mersin Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve  Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde  görev alan 20 
öğretim elemanı ile aynı kurumlarda öğretim gören 95 öğrenci bu çalışmanın veri tabanını 
oluşturmaktadır. Verilerin toplanması sırasında Johansson (2013)’den Türkçeye uyarlanmış   
13 maddelik bir anket öğrencilere uyarlanmıştır. Öğretim elemanlarından ise  görüşme 
tekniği kullanarak veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda sınıf ortamlarında öğretim 
elemanlarının genellikle kelime öğretimi esnasında Türkçe-İngilizce veya Türkçe-Arapça 
kod-dil değişimlerine başvurdukları; öğretim elemanlarının kod-dil değişimine daha az 
başvurmayı tercih etmekle birlikte özellikle iletmek istedikleri mesaja açıklık getirmek adına 
yineleme işlevi ile kod –dil değişimini kullandıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun  sınıf ortamlarında öğretmenlerinin Türkçe konuşmasını istediği 
gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin  özellikle sosyal dayanışma ve arkadaşlığı belirtmek adına 
Türkçe-İngilizce veya Türkçe-Arapça kod-dil değişimine başvurdukları dolayısıyla da kod-dil 
değişimini sosyal işlev amacı ile kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonuçlarının  
Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi,Kod değişimi, Sınıf Ortamı 

 
OBSERVATIONS ON CODE SWITCHING IN THE TURKISH 

FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM ENVIRONMENTS 
 
ABSTRACT 

 
 The study aimed to investigate when and why Turkish language lecturers and  students learning Turkish 

as a foreign language  code -switch in the classroom environments. Data of the study consisted of  twenty lecturers 
and  ninety-five students in Mersin University Turkish Application and Research Center and İstanbul Sabahattin 
Zaim University Turkish Education and Teaching Application and Research Center. The interviews were 
conducted with the lecturers. The students responded a 13 -item questionnaire which was adapted from Johansson 
(2013). A mixed method research design which includes both the quantitative and qualitative methods was applied 
to carry out this study. The results showed that the lecturers generally did (Turkish-English or Turkish-Arabic) 
code-switch when teaching vocabulary. Although the lecturers preferred to code- switch   as little as possible, they 
did code switch to reinforce and clarify a message they wanted to convey. Moreover it was observed that a great 
majority of the students wanted their lecturers to speak more Turkish in classroom environments. Also the students 
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applied to code switching to define social solidarity and friendship. Thus they used the code-switching for the 
purpose of  social function. It is thought that the results obtained in this study will contribute greatly to Turkish 
second language studies. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign langauge, code switching, classroom environments.  

 
 
 

Giriş 
 
              İkidilli toplumlara özgü bir olgu olan kod değiştirme (code switching),  alanyazında 
bireyin iletişim sürecinde etkili iletişim kurmak adına bilinçli veya bilinçsiz olarak iki veya 
daha fazla farklı dili bir arada kullanması olarak tanımlanmaktadır. Kod değişiminin dilsel 
boşlukları doldurma, etnik kimliği yansıtma ve metin üreticisinin belirli söylemsel amaçlarını 
gerçekleştirmek gibi birçok işlevi bulunmaktadır (Bullock ve Toribio 2009). 
            19. yüzyıl sonlarında yabancı dil sınıflarında anadil kullanımı ikinci dilin edinilmesini 
engelleyici bir unsur bir tabu olarak görülüyordu. Son yıllarda yapılan çalışmalarda (örn; 
Kumar ve Narendra 2012, Sert 2005, Thomas 2001) ise kod değişiminin bilinenden yani 
anadilden bilinmeyene yani ikinci dile doğru köprü kurmada yardımcı olduğu dolayısıyla da 
yabancı dil sınıflarında kullanımının dil öğrenmeye olumlu katkıları olduğu belirtilmektedir. 
         Alanyazındaki çalışmalarda (örn; Johansson 2013; Lin 2013; Sert 2005; Simon 2001)  
sınıf ortamlarında kod değişimine genellikle şu durumlarda başvurulduğu belirtilmektedir: 

1. Öğrenci veya Öğretmen dilsel güvensizlik/yetersizlik hissettiğinde 
2. Konu değişimini vurgulamak için 
3. Duyguların anlık değişimini ifade etmek veya söylem ortamında öğrenci ve öğretmen 

arasında duygusal bağ kurmak diğer bir ifade ile kod değişimini duygusal işlev amacı ile  
kullanma 

4. Öğretmen veya öğrencinin aynı mesajı açıklık sağlamak adına her iki dilde ifade etmesi yani 
kod değişimini yineleme işlevi ile kullanma 

5. Öğretmen veya öğrencinin sosyal dayanışma ve arkadaşlığı belirtmek adına  birinci diline 
dönmesi yani kod değişimini sosyal işlev amacı ile kullanma 

          Cook (2001:405)’e göre öğrencilerin dil öğretim ortamlarında kendi anadillerini 
kullanmalarını engellemenin ötesinde mümkün olduğu kadar bir çok durumda ikinci dili 
kullanmalarına teşvik etmek gerekir. Ayrıca kod değişimine neden ve niçin başvurduklarını 
ortaya koymak önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra  Cook (2001) öğretmenlerin kod değişimleri 
önceden planlanır ise belirli bir konunun daha iyi anlaşılmasında etkili olacağını dile getirir ve 
kod değişimini ikinci dil öğretiminin bir parçası olarak görür.  
          Bu görüşler doğrultusunda çalışmada Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi sınıf 
ortamlarında öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından kod değişimine ne zaman ve niçin 
başvurulduğu betimlenmeye çalışılmıştır. 
 

Yöntem 
Araştırmanın amacına uygun olarak çalışmada betimsel tarama araştırma deseni 

kullanılmıştır. Bu çalışmada  nitel ve nicel yaklaşımlar benimsenmiştir.  
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Mersin Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve  Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde  görev alan 
20 öğretim elemanı ile aynı kurumlarda öğretim gören 95 öğrenci bu çalışmanın veri tabanını 
oluşturmaktadır.  

Verilerin toplanması sırasında Johansson (2013)’den Türkçeye uyarlanmış  13 maddelik 
bir anket öğrencilere uyarlanmıştır. Öğretim elemanlarından ise  görüşme tekniği kullanarak 
veriler toplanmıştır.. 

Bulgular 
Aşağıda Grafik (1)’de de görüleceği gibi öğretim elemanları ile yapılan görüşmelerde 

öğretim elemanlarının özellikle kelime öğretimi esnasında kod değişimine başvurdukları 
gözlenmiştir.  

Grafik 1 
Öğretim elemanlarının ne zaman kod değişimine başvuruyor sıklık dağılımları 

 

 
 
Yine aşağıda öğretim elemanları ile yapılan görüşme örneklerinde de görüleceği gibi 

öğretim elemanları kod-dil değişimine iki  yönlü yaklaşmaktadır. Her ne kadar  kesinlikle sınıf 
ortamlarında kullanılmaması gerektiğini belirtseler de iletmek istedikleri mesaja açıklık 
getirmek adına yineleme işlevi ile kod değişimine zaman zaman başvurduklarını dile 
getirmektedirler. 

Görüşme örneği (1) 
Öğretim Elemanı A: Sınıf ortamlarında bildiğiniz  gibi kesinlikle Türkçe kullanılmalı. 
Ama..özellikle A1 kurundaki öğrencilere bazı fiillerin İngilizce ya da Arapça 
karşılıklarını veriyorum. Okuma becerisinde anlamakta zorlandıkları kelimeleri 
anlatırken en son çare olarak kod-dil değişimine başvuruyorum. Ayrıca kavram 
karmaşası yaşamamak adına ileri kurslarda da buna başvurduğum oluyor. Ama çook 
nadir 
Görüşme örneği (2) 
Öğretim Elemanı B: Tüm derslerde Türkçe kullanıyorum bazen mesela B1 düzeyinde 
İngilizce bilen ve üniversite mezunu öğrenciler vardı. O grupta özellikle dilbilgisi 
kurallarını açıklarken İngilizce kullandım. Ayrıca okuma parçalarında kelime 

85%

15%

Kelime Öğretimi Dilbilgisi Öğretimi
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anlamlarını açıklarken İngilizce kullanıdım. Bu durumların dışında derslerin tümü 
aşamalarında Türkçe kullanırım. Öyle de olması gerekiyor. 
 Aşağıda grafik (2)’de de görüleceği gibi  öğrencilerin büyük çoğunluğu konu 
anlatımında öğretim elemanlarının kod-dil değişimine başvurmamasını diğer bir ifade 
ile Türkçe kullanmasını isterken kimi öğrenciler ise öğretim elemanın kod-dil 
değişimine  başvurmasını özellikle İngilizce ve Arapça kullanmasını istemektedir. 

Grafik 2 
 “Öğretmenim konu anlatırken şu dili kullanmasını isterim” sorusuna verilen yanıtların 
sıklık dağılımları 
 

 
 
Aşağıda grafik (3)’de görüleceği gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretim 

elemanlarının derste yönerge verirken Türkçe kullanmasını istemektedir.  

Grafik 3  
“Öğretmenim bize yönerge verirken şu dili kullanmasını isterim” sorusuna verilen 
yanıtların sıklık dağılımı 

 

 
 
Grafik (4)’de de görüleceği gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretmenlerin test 

hakkında bilgi verirken de Türkçe kullanmasını istemektedir. 

 
Grafik 4 
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“Öğretmenimin test hakkında bilgi verirken şu dili kullanmasını isterim” sorusuna 
verilen yanıtların sıklık dağılımı 

 
 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu aşağıda grafik (5)’de de görüleceği gibi öğretmenlerin 

sınav sonuçlarını açıklarken kod-dil değişimine başvurmamasını hedef dil Türkçeyi 
kullanmasını istemektedir. 

Grafik 5 
“Öğretmenimin sınav sonuçlarını açıklarken şu dili kullanmasını isterim” sorusuna 
verilen yanıtların sıklık dağılımı 

 
 
Bunun yanı sıra aşağıda grafik (6)’da da görüleceği gibi öğrenciler öğretmenleri ile 

birebir sınav notlarını görüşürken yine öğretmenlerinin kendileri ile Türkçe konuşmasını 
istemektedirler. 

Grafik 6 
“Öğretmenim ve ben sınav notum hakkında konuşurken öğretmenimin şu dili 
kullanmasını isterim” sorusuna verilen yanıtların sıklık dağılımı 
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Bununla birlikte aşağıda grafik (7)’de de görüleceği gibi öğrenciler yönergeleri 

anlamadıklarında en yüksek dağılım sıklığı ile arkadaşlarına kendi ana dilleri (Arapça) olarak 
sormayı; ikinci sırada da hakim oldukları diğer dil olan İngilizce sormayı tercih etmektedirler. 
Bu durum öğrencilerin gayri-resmi durumlarda daha çok kod-dil değişimine başvurduklarını 
göstermektedir. 

Grafik 7 
“Yönergeleri anlamadığımda arkadaşıma şu dili kullanarak sorarım” sorusuna verilen 
yanıtların dağılımı 

 
 
Bununla birlikte aşağıda grafik (8)’de de görüleceği gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu 

öğretmenlerinden yardım isterken daha resmi durumlarda Türkçe kullanmayı tercih 
etmektedirler. Bu sonuç Lin (2013) İngilizceyi ikinci dil olarak edinen öğrencilerle yaptığı 
çalışma sonuçları ile uyuşum göstermektedir. 

Grafik 8 
“Yönergeleri anlamadığımda öğretmenime şu dili kullanarak sorarım” sorusuna 
verilen yanıtların sıklık dağılımı 
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Grafik (9)’da da görüleceği gibi öğretmenlerinin İngilizce veya Arapça konuştuğunda 

daha az anladığını ifade ederken büyük çoğunluğu Türkçe konuştuğunda da daha iyi 
hissettiklerini  ifade etmektedir. Bu durum öğretmenlerin de kod-dil değişiminden 
kaçınmalarının bir nedeni olarak değerlendirilebilir. 

Grafik 9 
“Öğretmenim İngilizce veya Arapça konuştuğunda kendimi şu şekilde hissederim” 
sorusuna verilen yanıtların sıklık dağılımı 

 

 
 
Aşağıda grafik (10)’da da görüleceği gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu İngilizce soru 

sorduğunda öğretmenlerinin Türkçe veya İngilizce kendilerini yanıtlamasını istemektedir. 
İkinci sırada yine yüksek dağılım ile öğrenciler Türkçeyi tercih etmektedir. 

Grafik 10 
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“İngilizce soru sorduğumda öğretmenimin beni şu dille cevaplamasını isterim” 
sorusuna verilen yanıtların sıklık dağılımı 

 
 

Bununla birlikte aşağıda grafik (11)’de de görüleceği gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu 
Arapça soru sorduğunda öğretmenlerinin kendilerini Türkçe cevaplamasını istemektedir. 

Grafik 11 
“Arapça sorduğumda öğretmenimin beni şu dilde cevaplamasını isterim” sorusuna 
verilen yanıtların sıklık dağılımı 

 
 
Bunu yanı sıra grafik (12)’de de görüleceği gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu 

öğretmeninin anlamadığı bir şeyi Türkçe olarak ama farklı bir biçimde tekrar açıklamasını 
istemektedir.  

Grafik 12  
“Öğretmenimin anlamadığım bir şeyi açıklarken şunu yapmasını isterim” sorusuna 
verilen yanıtların sıklık dağılımı 
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Aşağıda grafik (13)’de de görüleceği gibi öğrencilerin önemli bir çoğunluğu 
öğretmenlerinin kendilerini Türkçe konuşmaları için zorlamasını istemektedir. Bu durum 
öğretim elemanlarının kod-dil değişimine mümkün olduğunca en az şekilde başvurma çabaları 
ile paralellik göstermektedir.  
 

Grafik 13 
“Türkçe dil sınıfında öğretmenimin bana şunu yapmasını isterim” sorusuna verilen 
yanıtların sıklık dağılımı 

 
 
Bunun yanı sıra aşağıda grafik (14)’de de görüleceği gibi öğretmenim daha çok Türkçe 

bazen İngilizce ve sadece Türkçe seçeneklerinin yüksek çıkması öğretim elemanlarının 
mümkün olduğunca en az şekilde kod değişimine başvurma niyetlerini başardıklarının bir 
göstergesi olarak görülebilir 

Grafik 14 
“Öğretmenim genellikle şu dilde konuşur”sorusuna verilen yanıtların sıklık dağılımı 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

 
Johansson (2013) öğretim elemanlarının en fazla dilbigisi öğretiminde kod değişimine 

başvurduklarını belirtir. Bu çalışma sonucunda Johannson (2013)’ten farklı olarak sınıf 
ortamlarında öğretim elemanlarının genellikle  kelime öğretimi esnasında  Türkçe-İngilizce 
veya Türkçe-Arapça kod değişimlerine başvurdukları gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, 
alanyazındaki daha önceki çalışmalarda (örn; Johansson 2013; Lin 2013; Sert 2005; Simon 
2001)  olduğu gibi öğretim elemanlarının özellikle iletmek istedikleri mesaja açıklık getirmek 
adına yineleme işlevi ile kod değişimini kullandıkları gözlenmiştir.   

Öğrencilerin ise  sınıf ortamlarında özellikle  sosyal dayanışma ve arkadaşlığı belirtmek 
adına Türkçe-İngilizce veya Türkçe-Arapça kod değişimine başvurdukları dolayısıyla da kod 
değişimini sosyal işlev amacı ile kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu sonuç önceki çalışmalarla 
(örn; Johansson 2013; Lin 2013) çalışması ile benzerlik göstermektedir. 

Bununla birlikte, bu çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak  öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun  hedef dili yani Türkçeyi kullanmayı tercih etmeleri sınıf ortamlarında 
anlaşılamamazlık riskinin en az olduğunun ve öğrencilerin dilsel yetersizlik ve güvensizlik 
hissetmediklerinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Bu çalışma anadili Türkçe olan öğretim elemanları ile yapılmıştır. Bu nedenle de anadil 
konuşucusu öğretim elemanlarının kod dil değişimine sınıf ortamlarında çok fazla yer 
verilmemesi düşüncesinde oldukları varsayılmaktadır.  

Daha sonraki çalışmalarda anadili Türkçe olmayan çeşitli kurumlarda ve ülkelerde 
Türkçe öğretim görevini üstelenen öğretim elemanlarının kod değişim yapıp yapmadıklarına 
ve hangi durumlarda başvurduklarını inceleyen bir çalışmanın alana önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 

Metafor bir kavramın anlatılmasında benzer özelliklerinden dolayı başka kavramların kullanılmasıdır. 
Günümüzde eğitsel çalışmalar içerisinde metafor tekniği önemli bir yer tutmaktadır. Okulöncesi, ilk öğretim, 
ortaöğretim ve üniversitelerde eğitim konulu çalışmalarda metafor tekniğiyle birçok çalışma yapılmıştır. Bu 
araştırmanın amacı, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin meslek derslerine ilişkin algılarını metafor 
aracılığıyla tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında 1. dönem İstanbul ili 
Başakşehir ilçesinde bulunan Meslek liselerinin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören 329 öğrenci 
oluşturmaktadır.  Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve öğrencilerin “Meslek dersleri ………… benzer; 
çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup araştırma 
bulguları öğrencilerin 15 kategori altında 195 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk beş metafor; kitap, 
hayat, ağaç, çatı ve su metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür. 
 
 
Anahtar kelime: Metafor, meslek dersleri, algı. 

 
AN INVESTIGATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ 

METAPHORICAL PERCEPTIONS TOWARDS VOCATIONAL 
SUBJECTS 

 
ABSTRACT 
 
A Metaphor is the use of concepts in describing another concept due to their shared or similar characteristics. 
Today, the metaphor technique has an important place in educational studies. Many studies have been conducted 
on the metaphor technique’s use at preschool, primary, secondary education levels, as well as universities. The 
aim of this study is to determine the perceptions of vocational high school students on vocational courses through 
the use of metaphors. The study group of the study consisted of 328 2018-2019 academic year 11th and 12th grade 
students of vocational high schools in the Başakşehir district of Istanbul. A phenomenology pattern was used in 
the research, where students were asked to complete the following sentence; “Vocational courses are……… 
similar, because…………”. Content analysis was used in the analysis of the data. The research findings revealed 
that the students produced 194 metaphors under 15 categories, where the first five metaphors produced by the 
majority where books, life, trees, roofs and water. 
 



 
 

 548 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 
Key Words: Metaphor, vocational subjects, perceptions.  

 
 

Giriş 

       Toplumların kalkınabilmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri eğitimdir. Eğitim, 
toplumda bireylere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak bireylerin topluma katkısı sonucu 
ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Sanayileşmenin ülkenin 
ilerlemesi ve kalkınmasında önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla sanayileşmenin 
gerçekleşmesi için gerekli olan nitelikli işgücü ihtiyacı ülkelerin çözmesi gereken bir sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır (Çevik, 2014). Sanayi devrimi, beraberinde çok sayıda işçi 
ihtiyacını getirdiğinden, birdenbire işe uygun insan gücü yetiştirme ihtiyacı doğmuştur. Bu 
durum da özellikle mesleki eğitimi, dolayısı ile okullaşmayı beraberinde getirmiştir (Bülbül 
& Gökçe, 2015: 274). 

        Ülkemizde okul çağında gençler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı tür okulları 
tercih etmektedirler. Bu okullardan biri olan meslek liselerinde okutulan mesleki ve teknik 
ortaöğretim programlarının amaçlarından bir tanesi, öğrencilerin ilgi, alaka ve yetenekleri 
doğrultusunda yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır (Mesleki ve Teknik 
Liseleri Yönetmeliği, 2002). Meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap 
verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve 
karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır (MEB 
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü, 2018: 23). 

         Bu çalışmada meslek lisesi öğrencilerinin meslek derslerine bakış açıları metafor 
aracılığı ile sorgulanması amaçlanmıştır. Birey mesleki eğitimi boyunca nitelikli insan gücü 
tanımlaması kapsamındaki özellikleri kazanmak amacıyla çeşitli eğitim öğretim ortamlarına 
katılır. Bunların bir kısmı mesleki davranışların kazandırıldığı ortamlar iken bir bölümü de 
genel eğitim kapsamında değerlendirilebilecek davranışların kazandırıldığı eğitim öğretim 
ortamlarıdır (MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2010: 4). Böylelikle 
bireyin bir bütün olarak yetiştirilmesi amaçlanmakta yani ortak dersler ile elde edilen 
kazanımların bireyin mesleki eğitimine de destek vermesi, faydalı olması beklenmektedir. 
Ancak meslek lisesi öğrencileri, meslek derslerinin üniversite sınavında kendilerine bir yarar 
sağlamayacağı ve o alanda soru çıkmayacağı yönündeki düşünceleri ile bu derslere karşı 
ilgisiz davranış sergilemektedirler. Bu çalışmada meslek lisesi öğrencilerinin meslek 
derslerine bakış açıları sorgulanacaktır ve bununla beraber meslek derslerine ilgisiz kalmaları 
arasında bir ilişki kurulmaya çalışılacaktır. 

Metaforların eğitim sistemi içerisinde önemli ve belirgin bir yere sahip olduğu 
görülmektedir. Metaforlar farklı araştırmacılar tarafından, çok sayıda farklı tanımlarla 
açıklanır: Botha (2009) metaforların sadece edebiyatta belirgin bir estetik, süsleme ve 
eğitimsel rolü olmadığını eğitimde de bu role sahip oldukları gerçeğine vurgu yapmıştır 
(Yıldız, Özen & Yıldız, 2018:2). Bireyin, dersi nasıl kavramsallaştırdığı ve onu nasıl 
algıladığına yönelik benzetimleri, o ders ile arasındaki ilişkisi hakkında önemli ipuçları 
sunabilmektedir. Thompkins ve Leawley’ e göre (2002) metaforlar, bir kavramı farklı bir 
kavram ile tanımlamamıza yardımcı olur, yine bir kavramı farklı bir kavramı benzetme yönü 
ile betimlememizi sağlar. (Düzgören & Gerekten, 2017; 89). Metafor, ne olduğu tam 
bilinmeyen ya da yeni bir öğrenmeyi elde ederken, eldeki bilinen bilgilerden, kavramlardan 
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yararlanıp, bilinmeyenle arada bir bağ oluşturmak, benzetmek ve yeni olanı daha kolay 
öğrenmeyi sağlamak olarak açıklanabilir. Son yıllarda geniş bir kullanım alanı bulunan ve 
çağrıştırıcı olarak da ifade edilen metaforlar bilimsel kuram geliştirmede, yönetim 
bilimlerinde ve eğitimde etkin biçimde kullanılmaktadır (Taşpınar; 2014, 65). Bu noktada, 
meslek lisesi eğitim programı hedeflerine erişebilmesi için, öğrencilerin meslek derslerine 
ilişkin algılarının öngörüsü önemli bir detayı oluşturur.  

Araştırmacılar tarafından konu alanı ile ilgili olarak yapılan literatür taraması sırasında 
Türkiye’de genelde Anadolu liseleri ve Meslek liselerinde okutulan branş dersleri kavramına 
yönelik görüşlerinin metaforlar ile alındığı çalışmaların sayısının son yıllarda artmış olmasına 
rağmen (Düzgören & Gerekten, 2017; Derman, 2014; Pilav & Üstten, 2013; Limon, 2015) 
meslek dersleri kavramına yönelik metaforlara rastlanmamış olup bu gözlem sonucu göz 
önüne alındığında bu araştırmanın ilgili literatüre katkı sağlaması açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. Öğrencilerin aldıkları meslek derslerinin içeriğiyle üniversite sınavında 
karşılaşmayacaklarından dolayı sahip oldukları önyargılar ve bu yargılardan dolayı meslek 
derslerine yönelik görüşleri, dersi anlama ve öğrenmelerini etkilemektedir. Bu bakımdan 
meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanları dahilindeki meslek derslerinin öğrencilerin 
zihnindeki yapılarını araştırmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
 
                                                           Yöntem 

1.1. Araştırmanın Modeli 
  Meslek lisesi öğrencilerinin meslek derslerine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla ortaya 

koymayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma modellerinden olgubilim (fenomenoloji) 
modeli kullanılmıştır. “Fenomenoloji yalnızca bir felsefe değil, aynı zamanda zihne dolaysız 
olarak verilmiş olanı betimlemeye dayanan bir yöntemdir. “Fenomenolojik yöntem özel bir 
bilme yöntemidir. Asıl olarak nesnenin zihinle görülmesinden oluşur ve sezgiye dayalıdır.” 
(Aydoğdu, 2018; 1315). 

 
 

1.2. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında 1. dönem İstanbul ili 

Başakşehir ilçesinde bulunan 4 farklı meslek lisesinde uygulanmıştır. Meslek liselerinin 11. ve 
12. sınıflarında öğrenim gören 328 öğrenci oluşturmaktadır. 

   Tablo 1’de çalışma grubunun özelliklerine göre dağılımları verilmiştir 
 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgileri 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri yer almaktadır. Meslek 

lisesinde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin toplamda %53’ü “kız”, %47’si 
“erkek”tir. Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğrencilerden 11.sınıf öğrencilerinin 12. sınıf 
öğrencilerinden fazla olduğu ve araştırmaya katılan öğrencilerin daha çok erkek ağırlıklı olduğu 
görülmektedir. 

Gruplar Cinsiyet Toplam 
 Kız (f) % Erkek 

(f) 
% (f) % 

11.sinif 131 %53 115 %47 246 75 
12.sinif 41 %50 41 %50 82 25 
Toplam 172 %53 156 %47 328 100 
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1.3. Verilerin Toplanması 

 
Bu araştırmanın verileri öğrencilerden görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu 
araştırmacılar tarafından ilk önce taslak olarak geliştirilmiştir. Bu taslak form bir öğretim 
görevlisinin görüşüne sunulmuş ve öğretim görevlisinin görüşü doğrultusunda yapılan 
düzeltmelerle görüşme formuna son şekli verilmiştir. İki kısımdan oluşan “meslek derslerine” 
yönelik oluşturulan görüşme formunun 1. kısmında demografik bilgiler; 2. kısmında meslek 
derslerine yönelik metaforlarını ifade edileceği cümleler yer almaktadır. Formun ikinci 
kısmında öğrencilere “Meslek dersleri …………...… benzer; çünkü ………………….” İfadesi 
yöneltilerek katılımcının meslek derslerine yönelik metafor algılarının ortaya konulması 
hedeflenmiştir.” 
 
Görüşme formu 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. Dönem İstanbul ili Basaksehir ilçesindeki 
meslek liselerine araştırmacılar tarafından elden dağıtılmış ve elden toplanmıştır. Öğrenciler 
görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir. Katılımcının ürettiği metafor aynı olsa bile nedeni 
farklı olabileceğinden “çünkü” kısımları dikkatle incelenmiştir. Araştırmada 700 form 
dağıtılmış, 500 tanesi geri dönmüştür. Araştırmacılara geri dönen 500 formdan 172 tanesi 
amaca uygun olmadığı için analizlere dahil edilmemiştir. Bunlardan 328 form analiz işlemleri 
için kullanılmıştır. 
 

1.4. Verilerin analizi 
 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış 
olup elde edilen bulgular daha sonra tablolara dönüştürülmüştür. İçerik analizinde temel amacın 
toplanan verileri açıklayabilecek kavramalara ve ilişkilere ulaşmak olduğu vurgulanmıştır. 
(Selçuk, Kandemir ve Palanci, 2014). Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar üç aşamada analiz 
edilmiştir: 

1. Kodlama ve Ayıklama Aşaması 
2. Düzenleme Aşaması 
3. Kategori Oluşturma Aşaması 

 
1. Kodlama ve Ayıklama Aşaması: 

 
Araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Bu nedenle oluşturulan 
metaforun kime ait olduğuna ilişkin kişisel bilgiler, söz konusu metafor ifadesinin hemen 
ardında yer alan parantez içerisinde kodlanmış olarak verilmiştir (ML11E1, ML12K7 gibi). Bu 
çerçeve içerisinde bu araştırma sırasında ML11E1/ML12K7 olan bir kodlamada 11 ve 12 
rakamları öğrencinin şubesini, ML; Meslek Lisesini, İL; İmam Hatip Lisesini, K/E; öğrencinin 
cinsiyetini, 1 ya da 9 ise öğrencinin sıralamasını ifade etmektedir. 
 

2.  Düzenleme Aşaması: 
 
Bu aşamada her bir metafor ile nedeni ilişki bakımından analiz edilmiştir. Metafor değeri 
taşımayan, boş bırakılan ya da konuyla ilgisiz olan veriler değerlendirme kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 
 

3.  Kategori Oluşturma Aşaması: 
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Öğrenciler tarafından oluşturulan metaforlar meslek dersleri kavramına ilişkin sahip 
oldukları ortak özellikler bakımından irdelenmiştir. Bu işlem esnasında meslek dersleri 
kavramına ilişkin üretilen 194 metafor ile ilgili oluşturulan “örnek metafor listesi” dikkate 
alınarak her metaforun meslek dersleri kavramını nasıl kavramsallaştırdığına bakılmıştır. Bu 
amaç için, öğrenciler tarafından üretilen her metafor; meslek dersleri kavramına ilişkin sahip 
oldukları ortak özellikler bakımından incelenmiştir. Daha sonra araştırmacılar üretilen her bir 
metaforu meslek dersleri kavramına ilişkin belli bir tema ile ilişkilendirerek meslek dersleri 
kavramı hakkında 15 farklı kavramsal kategori oluşturmuşlardır. 
 

1.5. Geçerlik ve Güvenirlik 
 

Nitel araştırmada elde edilen verilerin ayrıntılı bir şekilde rapor edilmesi ve sonuçlara 
nasıl ulaşıldığının araştırmacı tarafından açıklanması geçerliliğin en önemli ölçütlerinden 
biridir (Yıldırım, 2010, Akt: Mazlum ve Balcı, 2018). 

 
Bu araştırmada da belirlenen okullara araştırmacıların biri tarafından bizzat gidilerek ve 

gönüllülük esasına dayalı olarak uygulama yapılmıştır. Verilerin toplanması için oluşturulan 
formların gönüllü olan öğrencilere dağıtılıp toplanılmasından sonra toplanan formlar teker teker 
incelenmiştir. Elde edilen görüşlerin birer birer dökümü yapılmıştır. Katılımcılar tarafından 
üretilen metaforlar, belirttikleri gerekçeler dikkate alınarak incelenmiş ve araştırmacılar 
tarafından kategorize edilmiştir. 
 

Farklı araştırmacılar tarafından çalışmanın incelenmesi araştırma sonuçlarını daha 
tutarlı kılacağı için ve araştırmanın güvenirliğini test etmek açısından aynı olayı farklı 
biçimlerde incelemek önemlidir. Bu anlamda araştırmanın kategorize edilmesi aşamasında 
araştırmayı yapan öğretmenler dışında eğitim yönetimi alanında bir öğretim üyesi tarafından 
sağlaması yapılmıştır. Araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman (1994) tarafından 
geliştirilen [Güvenirlik=Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü 
kullanılarak hesaplanmıştır. 

 
Bulgular 

Bu bölümde, araştırmaya katılan meslek lisesi öğrencilerinin “Meslek dersleri” kavramı 
hakkında ürettikleri metaforlara ilişkin olarak elde edilen bulgular Tablo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17’de sunulmuştur. 

 Meslek dersleri Kavramına İlişkin Bulgular 
Meslek lisesi öğrencilerinin algılarına dayalı olarak “Meslek dersleri” kavramına 

ilişkin 194 tane metafor saptanmıştır. “Meslek dersleri” kavramına ilişkin meslek lisesi 
öğrenciler tarafından üretilen metaforlar Tablo 2’de alfabetik sırada sunulmuştur.  
      
Tablo 2. Meslek Dersleri kavramına ilişkin üretilen metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı     f    Metafor 
Kodu 

Metafor Adı f 

1.  500 kg ağırlık 
1 

98. İnşaat Halindeki 
Bina 1 

2.  Ağaç 8 99. İnsan Beyni 1 
3.  Ağaç dalları 4 100. İnsan Olma 1 
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4.  Ağaç Kökü 
4 

101. İş Hayatını 
Öğretmeye 1 

5.  Ahlak ve maneviyat 1 102. İş 1 
6.  Aile 1 103. İş Kadını 1 
7.  Akıl 1      104. İş Yeri 1 
8.  Akıl küpü 1      105. Kadın 1 
9.  Akraba 1  106. Kaktüs 1 
10.  Alım satım 6 107. Kalp 2 
11.  Anahtar 1 108. Kalplerin Keşfi 1 
12.  Anaokulu 1  109. Kan  1 
13.  Araba Kazası 2  110. Kanser 1 
14.  Asr-ı Saadet 1 111. Kapı 1 
15.  Ayakkabı Bağı 1 112. Karışıklık 1 
16.  Aydınlık 

1 

113. Kaybolan 
Medeniyetin 
Işıltıyla Ortaya 
Çıkması 1 

17.  Ayna 2 114. Kelebek 1 
18.  Bağ 2 115. Kısa yol 1 
19.  Banka 1 116. Kitap 13 
20.  Baraj 2 117. Korulu Rüya 2 
21.  Belge 1 118. Köprü 2 
22.  Beyin 1 119. Kumbara 1 
23.  Biber 1 120. Kurtarıcı 1 
24.  Bilet 

1 
121. Kuşlar 

1 
25.  Bilgisayar 1     122. Lahmacun 1 
26.  Bilgisayar Oyunları 1 123. Lego 1 
27.  Bilişim 2 124. Mağaza 1 
28.  Bina Temeli  6 125. Makyaj 1 
29.  Bir Elin Beş Parmağı 1 126. Manav 1 
30.  Bitki 1  127. Mandalina 1 
31.  Boş Bir Konu 2 128. Mantık 1 
32.  Boş Kutu 3 129 Matematik 1 
33.  Boş Bir Sayfa 1 130. Matruşka 1 
34.  Boş Ders  1 131. Meyveler 1 
35.  Boş Kavanoz 1 132. Mont 1 
36.  Boşluk 4 133. Motor 1 
37.  Bozuk Saat 1 134. Mum 1 
38.  Brokoli 

1 

135. Müslüman 
Ruhuna 
Yolculuk 1 

39.  Buz 1 136. Mutluluk 1 
40.  Cami 1 137. Nar 4 
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41.  Çatı 7 138. Navigasyon 3 
42.  Çeşme 1 139. Nimet 1 
43.  Çiçek  1 140. Normal Ders 1 
44.  Çikolata 1 141. Nur 2 
45.  Çalar Saat 1 142. Okyanus 1 
46.  Çekirdek 1 143. Organ  1 
47.  Çin İşkencesi  2 144. Oyun 1 
48.  Dakstil 1 145. Öğretici Arkadaş 1 
49.  Defter 4 146. Para 2 
50.  Değerli Taş 1 147. Pazar 4 
51.  Deniz 2 148. Puzzle 4 
52.  Dere 2 149. Pencere 1 
53.  Destek 1 150. Periyot 1 
54.  Dil 4 151. Portakal 1 
55.  Dini Anlama ve 

Uygula 1 
152. Pranga 

1 
56.  Dümen  1 153. Puan 2 
57.  Düz Yol 1 154. Pusula 5 
58.  Ehliyet  1 155. Rehber 1 
59.  Elmanın Yarısı  3 156. Robot 4 
60.  Emeğin Karşılığı 1 157. Saat 1 
61.  Eşkıya 1 158. Satış 1 
62.  Ev 3 159. Sevgi ve Ahlak 1 
63.  Evin Duvarı 1 160. Şeker 1 
64.  Evin Temeli 1 161. Serap 1 
65.  Evren 1 162. Sırt Çantası 1 
66.  Ezber 1 163. Silgi 1 
67.  Farzlar 1 164. Soğan 1 
68.  Fener 1 165. Sorumluluk 4 
69.  Fil 1 166. Soy Ağacı 1 
70.  Flüt 1 167. Sözlük 1 
71.  Fragman 2 168. Su 7 
72.  Futbol Oynamak 1 169. Şiir 1 
73.  Geleceğe Hazırlayan 

Ders 1 
170. Şirket 

5 
74.  Gökkuşağı 1 171. Şurup 1 
75.  Göz 1 172. Teknoloji 1 
76.  Gökdelen 1 173. Tesbih 1 
77.  Gökyüzü 1 174. Tohum 1 
78.  Gölge  1 175. Toprak 1 
79.  Gözlük 2 176. Tuz 1 
80.  Gül 1 177. Ufuk 1 
81.  Gül Bahçesi 2 178. Umut 1 
82.  Güneş 4 179. Umut Işığı 1 



 
 

 554 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tablo 2. incelendiğinde, Meslek lisesinde okuyan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin 
algılarına dayalı olarak “Meslek Dersleri” kavramına ilişkin 194 adet metafor üretildiği 
görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu tarafında üretilen ilk beş metafor 
incelendiğinde sırasıyla; Kitap (13 öğrenci), Hayat (10 öğrenci), Ağaç (8 öğrenci), Çatı (7 
öğrenci) ve Su (7 öğrenci) olduğu görülmektedir. 

Meslek liselerinin 11. ve 12. sınıf öğrencileri tarafından üretilen 194 adet metafor 
araştırmacılar tarafından 15 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler sırasıyla; 

 
1. Benzerlik 
2. Birleştirici/Bütünleştirici 
3. Dersin sevilmesi 
4. Faydalı / Gerekli 
5. Gereksiz/Zorlayıcı olması 
6. Hazırlayıcı 
7. İçerik ve önem 
8. İhtiyaç karşılayıcı 
9. Konu çeşitliliği ve kapsamlılık 
10. Koruyucu / Kurtarıcı 
11. Maneviyat 
12. Öğretici 
13. Sorumluluk 
14. Yetenek gerektirici 
15. Yol gösterici/yönlendirici 

 
        Benzerlik  

83.  Hak Dini Arama 1 180. Uzay 1 
84.  Harita  2 181. Yabancı Dil 1 
85.  Hava 1 182. Yağ  1 
86.  Hayaller 3 183. Yağmur 5 
87.  Hayat 10 184. Yakıt 1 
88.  Hayat Bilgisi Dersi 1 185. Yap-Boz 2 
89.  Hayatın Akışı 

1 
186. Yarısı Dolu 

Bardak 1 
90.  Hesap Makinası 3 187. Yatırım 2 
91.  Hikaye 

1 
188. Yeni Dikilmiş 

Fidan 1 
92.  Hobi 1 189. Yılan 1 
93.  Hutbe 1 190. Yol Yardımı          1 
94.  Işık 3 191. Zaman Kaybı          2 
95.  İbadet 1 192. Zırh          1 
96.  İçi Boş Ceviz ve 

Fındık 1 
193. Zorluk 

         1 
97.  İlaç 2 194. Zorunluluk          1 
    TOPLAM       328 
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      Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda öğrenciler tarafından üretilen metaforlar arasından 
oluşturulan “Benzerlik” kategorisinde 13 öğrenci tarafından üretilen 6 metafor bulunmaktadır. 
Tablo 3’te “Benzerlik” kategorisini oluşturan metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci 
sayısı ile ilgili bilgiler sunulmuştur.  
 

Tablo 3. Benzerlik kategorisi 
 

 

Metafor 
No 

Metafor 
Adı 

   f  Metafor 
No 

Metafor Adı f 

 1 
Alım-Satım 

        5 4 
Hesap Makinesi 

      1 

 2 Bilgisayar  1 5   Mağaza       1 
 3 Dil  2 6     Pazar                          3 
  

 
    TOPLAM       13 

 
Tablo 3 incelendiğinde bu kategoride öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen 

metaforun Alım-Satım (n=5) olduğu görülmekte olup aşağıda “Benzerlik” kategorisinde üretilen 
metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer 
verilmiştir.  
 
           Alım-Satım: “Bölümümüzde alım satım olduğu için.” (ML11E19); “Pazarlama bölümü 
alım satım üzerine gelişen bir bölümdür.” (ML11E17). 
 
          Pazar: “Okuduğumuz bölüm de alım satımla ilgilidir.” (ML11K2). 
 

Dil: “Bizim bölümümüz pazarlama olduğu için dil önemli olabiliyor.” (ML11E16). 
 

            Hesap makinesi: “Sayısal dersler var.” (ML11K4). 
 
 

 
Birleştirici/Bütünleştirici 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan 

“Birleştirici/Bütünleştirici” kategorisinde, 28 öğrenci tarafından üretilen 22 metafor ve her bir 
metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 4’te sunulmuştur.  

 
Tablo 4. Birleştirici/Bütünleştirici kategorisi 

 
Metafor 

No 
MetaforA

dı 
              f  Metafo

r No 
 Metafor Adı            f 

1 Ağaç 2 12 Lego 1 
2 Aile 1 13 Mandalina 1 
3 Akraba 1 14 Matruşka 1 
4 Akıl Küpü 1 15  Nar  1 
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5 Bağ  1 16 Navigasyon 2 

        6 

Bir elin beş 
parmağı       1      17 

Organ 

        1 
7 Çatı 1 18 Periyot 1 
8 Destek 1 19 Portakal 1 

9 
İnşaat 
halindeki bina 1 

20 Puzzle 
                4 

10 Kelebek 1        21 Yağmur 1 
11 Lahmacun 1 22 Yap-Boz 2 
    TOPLAM                          28 

 
Tablo 4 incelendiğinde öğrenciler tarafından en fazla üretilen metaforun Puzzle (n=4) 

olduğu görülmektedir. Aşağıda “Birleştirici/Bütünleştirici” kategorisini oluşturan metaforların 
öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.  

 
Puzzle: “Bir parça eksikse onun tamamlanamayacağı ve hepsinin birbiri içinde bir 

bütün olduğu için.” (İL11K21). 
 
Ağaç: “Bu derslerle yeşerir filiz olur büyür dallanıp budaklanır ve kök salarız.” 

(IL11K10); “Meslek dersleri Kur'an-ı Kerim'in bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim bir kök meslek 
dersleri ise ondan ayrılmış konulardır.” (İL11K49). 

 
Lahmacun: “Lahmacunun hamuru dini kapsar. Meslek dersleri de onun malzemesidir.” 

(İL11K51). 
 
Aile: “Derslerin her biri birey gibidir. Birleştiğinde aileyi oluşturur ve bu dersler 

birbiriyle bağlantılıdır.” (İL11K26). 
 
Çatı: “Bizi hayata alıştıran uygulamaların hepsini bir arada görürüz.” (İL12E62). 

 
Kelebek: “Bir kelebeğin diğer kanadı gibi alınan dersler bir kanat diğer dersler diğer 

kanat ve tek kanatla uçulmaz.” (İL11E24). 
 

Mandalina: “Mandalina dilimleri gibi ayrı ayrı görürüz ama birleşince bütün oluşur 
tamamlanır.” (İL11K5). 

 
Nar: “Dışarıdan bakıldığında bir başlık veya bir ders adı gibidir ama o derse girmeye 

başladığımızda bize birçok şey katar.” (İL11K87). 
 

 
Dersin Sevilmesi 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Dersin sevilmesi” kategorisinde 8 öğrenci 

tarafından 8 metafor üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen 
metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 5’te sunulmuştur.  
 

Tablo 5. Dersin sevilmesi kategorisi 
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Metafor  

No 
Metaforlar f Metafor  

No 
Metaforlar f 

1 Çiçek 1 5 Gül Bahçesi 1 
2 Çikolata 1 6 İlaç 1 
3 Düz yol 1 7 Kadın 1 

4 Gül 1 8 Şeker 1 

    TOPLAM 8 
Tablo 5 incelendiğinde öğrenciler tarafından her biri farklı olarak üretilen metaforların 

yine öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer 
verilmiştir.  
 

Çiçek: “Her dalı ayrı güzeldir.” (ML11K14). 
 

Çikolata: “Mutluluk ve huzur verir.” (IL11K9). 
 

Gül: “Kokladıkça içimizi açan güle benzer.” (IL11K20). 
 

Kadın: “Kadınlar güzeldir ve iyi bir varlıktır, meslek derslerimde öyledir.” 
(ML11E31). 
 

Faydalı / Gerekli 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Faydalı / Gerekli” kategorisinde 28 öğrenci 

tarafından 21 metafor üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen 
metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 6’da sunulmuştur. 

 
Tablo 6. Faydalı/Gerekli kategorisi 
 

Metafor 
No 

Metafor Adı   f  Metafor 
No 

MetaforAdı           f 

1 Alım Satım 1 12   Makyaj 1 
2 Anaokulu 1 13   Mantık 1 
3 Bina Temeli 2 14   Nimet 1 
4 Çatı 1 15   Oyun 1 
5 Değerli Taş 1 16   Satış 1 

       6 Ehliyet   1        17   Su           5 
7 Elmanın Yarısı 2 18   Şurup 1 

8 
Fragman 

2 19 
  Toprak 

1 
9 Hava 1 20   Tuz                   1 
10 İnsan olma 1         21   Ufuk 1 
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11 

Kaybolan 
Medeniyetin 
Işıltıyla Ortaya 
Çıkması 1  

TOPLAM                     
28 

 
Tablo 6 incelendiğinde öğrenciler tarafından Su (n=5) metaforunun en çok üretilen 

metafor olduğu görülmektedir. Tablo 6’da verilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan 
mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 
 

Su: “Olmazsa olmazdır.” (İL12K24); Su: “Bütün canlılar için önemli bir unsurdur o 
olmadan yaşayamayız, meslek derslersiz susuz kalmış oluruz.” (IL11K8). 

 
Fragman: “İlerde sahip olacağımız meslekler.” (ML11E13). 
 
Hava: “Hayat kaynağımız gibidir ama kıymetini anlamayız.” (IL11K71). 

 
Gereksiz/Zorlayıcı Olması 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Gereksiz/Zorlayıcı Olması” kategorisinde 55 

öğrenci tarafından 39 metafor üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından 
üretilen metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 7’de 
sunulmuştur. 
 
Tablo 7. Gereksiz/Zorlayıcı Olması kategorisi 
 

Metafor 
No 

Metafor 
Adı 

      f  Metafor 
No 

Metafor Adı               f 

1 500 kg Ağırlık 1 21 Hayat 3 

2 
Akıl 

1 
22 İçi Boş Ceviz 

ve Fındık 
1 

3 
Araba Kazası 

1 23 
Kalp 

2 

4 
Boş Bir Konu 

1 24 
Kanser 

1 
5 Boş Ders 1 25 Karışıklık 1 
6 Boş Kavanoz 1          26 Kitap 1 

       7 Boş Kutu       3        27 Korkulu Rüya                 2 

8 
Boşluk 

4 28 
Kuşlar 

1 
9 Bozuk saat 1  29 Matematik                         1 
10 Brokoli  30 Pranga 1 
11 Buz 1 31 Robot 4 
12 Çekirdek 1 32 Saat 1 
13 Çin işkencesi 2 33 Sırt Çantası 4 
14 Dere 2 34 Uzay 1 
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15 Eşkıya 1 35 Yabancı Dil 1 
16 Fil                          1 36 Yılan 1 
17 Flüt  1 37 Zaman Kaybı 2 
18 Gölge                                 1 38 Zorluk 1 
19 Gül Bahçesi 1 39 Zorunluluk 1 

       20        Hayaller                         2                                           TOPLAM                                 
55 

Tablo 7 incelendiğinde öğrenciler tarafından Boşluk (n=4) , Robot (n=4) ve Sırt Çantası 
(n=4) metaforlarının en çok üretilen metaforlar olduğu görülmektedir. Bu tabloda verilen 
metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda 
yer verilmiştir. 

Boşluk: “Gereksiz ve zaman kaybı. Amaçsızca sürekli aynı şeyler anlatılıyor.” 
(İL12E50); “Kur'an dersi hariç çok gerekli olmayan şeyler öğretiliyor. Zaman kaybı.” 
(İL12E65). 

 
Robot: “Sözel ağırlıklı olan bir derstir. Ezber olduğu için bünyemiz bazen algılamıyor 

ve error veriyor.” (ML11K20); “Hepsi sözel ders ve ezber yapmakta zorlanıyoruz, bizim robot 
olmamızı istiyorlar.” (ML11K21). 

 
Boş Kutu: “Temel dinimizi öğrenmek için gereklidir üniversite sınavında çıkmayacağı 

için boştur.” (IL11E7); “Üniversitede çıkmayacağı için.” (IL11E15). 
 
Hayat: “Hayat gibi zor olduğu için.” (IL11E57). 
 
Araba Kazası: “Derslere girince elim yüzüm yamuluyor.” (İL11K98). 
 
Çin İşkencesi: “Beynimi öldürüyor.” (İL11K46). 
 
Hayaller: “Darmadağınık.” (IL11E19). 
 
Pranga: “Üniversite sınavında çıkmayacak ama biz görüyoruz. Gereksiz bir ağırlık 

olarak görüyorum.” (İL12E53). 
 
Uzay: “Uzun ve bomboş geçer.” (ML11E8). 
 
Yabancı Dil: “İkisini de anlamakta zorlanıldığı için.” (IL11E62). 
 
Zaman Kaybı: “Üniversitede çıkmayacak derslerin görülmesi zaman kaybıdır.” 

(IL11E12). 
 
Zorluk: “Çok fazla ezber olması.” (IL11E33). 

 
 
 
 
Hazırlayıcı 
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Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Hazırlayıcı” kategorisinde 10 öğrenci tarafından 
4 metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride üretilen metaforlar ve 
her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 8’de sunulmuştur.  
Tablo 8. Hazırlayıcı kategorisi 

Metafor  
No 

Metaforlar f Metafor  
No 

Metaforlar f 

1 Ağaç Kökü 2 3 Hayat 6 
2 Boş bir sayfa 1 4 Şirket 1 
    TOPLAM            10 

Tablo 8 incelendiğin de öğrenciler tarafından Hayat (n=6) metaforunun en çok üretilen 
metafor olduğu görülmektedir. Tablo 8’de verilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan 
mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Hayat: “Hayata hazırlar.” (ML12E6); “Mesleksiz hayat olmaz” (ML11E30). 
Ağaç Kökü: “Ağacın kökü öğreneceğimiz bilgilerdir. Kök sağlam beslenirse yaprakları 

ve gövdesi de sağlam olur.” (İL11E80). 
 

İçerik ve Önem 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “İçerik ve Önem” kategorisinde 26 öğrenci 

tarafından 37 metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride üretilen 
metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 9’da sunulmuştur. 
  

Tablo 9. İçerik ve Önem kategorisi 
Metafor  

No 
Metaforlar f Metafor  

No 
Metaforlar f 

1 Ağaç 2 14 Kalp 1 
2 Bağ 1 15 Kan  1 

3 
Boş Bir 
Konu 

1 
16 

Kitap 9 

4 Çeşme 1 17 Kumbara 1 
5 Dil 1 18 Meyveler 1 
6 Din 1 19 Nar 2 
7 Ev 2 10 Okyanus 1 
8 Gökdelen 1 21 Serap 1 
9 Hayat 1 22 Soğan 1 

10 
Hayatın 
Akışı 

1 
23 

Tohum 1 

11 Hikaye 1 24 Yağ  1 
12 İş Hayatı 1 25 Yağmur 1 

13 
Kaktüs 1 

26 
Yarısı Dolu 
Bardak 

1 

    TOPLAM 37 
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Tablo 9 incelendiğinde öğrenciler tarafından en çok Kitap (n=9) metaforunun üretildiği 
görülmektedir. Tablo 9’da verilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal 
dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

Kitap: “Her sayfasında başka bilgiler vardır.” (İL11K108); “Hayatımız hakkında bilgi 
verdiği için.” (İL11E55); “Her sayfasında yeni bir şeyler öğreniyoruz.” (İL12K9). 

 
Ağaç: “Bu derslerle yeşerir filiz olur büyür dallanıp budaklanır ve kök salarız.” 

(IL11K10). 
 
Nar: “Fazla bilgiyi içinde barındırır.” (İL12K6). 
 
Ev: “Tüm hayatı içinde barındırır.” (İL12E56). 
 
Kaktüs: “Elini uzatsan sevmezsin ama içini yardığında suyu seni ölümden bile 

kurtarır.” (İL11K23). 
 
Kalp: “İnsan kalbi olmadan çalışmayacağı gibi onlarsız da olmayacağı. (İL11K6). 
 
Kan: “İnsanda öneme sahip olduğu için.” (İL11E20). 
 
Tohum: “Tohum olmadan hiçbir şey olmaz ve tohumsuz bitkiler var olmaz.” (İL11K7). 

 
İhtiyaç Karşılayıcı 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “İhtiyaç Karşılayıcı” kategorisinde 20 öğrenci 

tarafından 25 adet metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride 
üretilen metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 10’da 
sunulmuştur. 

 
Tablo10. İhtiyaç Karşılayıcı kategorisi 

Metafor  
No 

Metaforlar f Metafor  
No 

Metaforlar f 

1 Baraj 2 11 Kısa Yol 1 

2 Başarı 1 12 Manav 1 

3 
Bilişim 

2 13 
Motor 

1 

4 Dil 1 14 Para 1 

5 
Emeğin 
Karşılığı 1 15 

Pazar 
1 

6 Gözlük 2 16 Pencere 1 

7 
Hesap 
Makinası 2 17 

Puan 
2 

8 
Hobi 

1 18 
Teknoloji 

1 

9 İş 1 19 Tesbih 1 
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10 İş Yeri 1 20 Yatırım 1 

 
 

  
TOPLAM 

25 
 
Tablo 10 incelendiğinde öğrenciler tarafından Baraj (n=2), Gözlük (n=2), Hesap 

Makinası (n=2) ve Puan (n=2) metaforlarının en çok üretilen metaforlar olduğu görülmektedir. 
Tablo 11’de verilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına 
ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 
 

Baraj: “Barajları dolduğunda bizim bilgi hazinemiz de dolar ama barajlar azalırsa 
bizim bilgi hazinemiz de azalır.” (ML11E33). 

 
Gözlük: “Doğru zamanda doğru gözlüğü takınca tüm hayata karşı bakışımız değişir.” 

(İL11K76). 
 
Hesap Makinası: “Sayısal dersler var.” (ML11K4). 
 
Puan: “Not ortalamamızın düşmemesi için.” (İL11K104). 
 
Para: “Bana para kazandıracak.” (ML12E1). 
 
Pazar: “İlerde iş hayatında gerekli olacak.” (ML11E15). 
 
Yatırım: “İlerde iş hayatında gerekli olacak.” (ML11E14). 
 
Konu çeşitliliği ve kapsamlılık 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Konu çeşitliliği ve kapsamlılık” kategorisinde 20 

öğrenci tarafından 12 adet metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu 
kategoride üretilen metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 
11’de sunulmuştur.  
Tablo 11. Konu çeşitliliği ve Kapsamlılık kategorisi 

Metafor  
No 

Metaforlar f Metafor  
No 

Metaforlar f 

1 Ağaç  3 7 Gökkuşağı 1 
2 Ağaç Dalları 4 8 Gökyüzü 1 

3 Ağaç Kökü 2 9 Kitap 1 

4 Bitki 1 10 Nar 1 

5 Defter 3 11 Sözlük 1 

6 Ezber 1 12 Yağmur 1 

    TOPLAM 20 
 
Tablo 12 incelendiğinde öğrenciler tarafından Ağaç Dalları (n=4 ), Ağaç(n=3) ve 

Defter (n= 3) metaforlarının en çok üretilen metaforlar olduğu görülmektedir. Tablo 12’de 



 
 

 563 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

verilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere 
aşağıda yer verilmiştir. 
 

Ağaç Dalları: “Çok konulara ayrılması ve konuların gitgide karışması.” (IL11E27). 
 

Ağaç Kökü: “Ağacın kökü öğreneceğimiz bilgilerdir. Kök sağlam beslenirse 
yaprakları ve gövdesi de sağlam olur.” (İL11E80). 

  
Defter: “İçinde çok bilgi vardır ve açıp okudukça bilgiler katar.” (IL11E39). 
 
Sözlük: “Her bir derste ve bolümde farklı, değişik bilgiler verilir.” (ML11K13). 
 

            Yağmur: “Her biri farklı şekilde yeryüzüne iner.” (ML11K15). 
 

Koruyucu / Kurtarıcı 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Koruyucu / Kurtarıcı” kategorisinde 15 öğrenci 

tarafından 9 adet metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride üretilen 
metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 12’de sunulmuştur.  

 
Tablo 12. Koruyucu / Kurtarıcı 

 
Metafor  

No 
Metaforlar f       Metafor  

         No 
Metaforlar f 

1 
Ayakkabı 
Bağı 1           6 

Kurtarıcı 
1 

2 Çatı 4           7 Mont 1 

3 
Daktilo 

1           8 
Nur 

1 

4 
Ev 

1           9 
Zırh 

1 

5 
Evin 
Duvarları 1  

TOPLAM 
15 

 
Tablo 12 incelendiğinde öğrenciler tarafından Çatı (n=4) metaforunun en çok üretilen 

metafor olduğu görülmektedir. Tablo 12’de verilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan 
mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 
Çatı: “Diğer derslerden kurtardığı için.” (IL11E37). 
 
Ayakkabı Bağı: “Ayakkabı bağı gevşek olursa; basar, düşeriz. Ama sıkı olursa yere 

sağlam basarız.” (İL11E78). 
 
Mont: “Soğuktan ve kötü notlardan korur.” (İL12E48). 
 
Zırh: “Meslek dersleri imanı kuvvetlendirir, korur.” (İL12E55). 

 
Maneviyat 
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Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Maneviyat” kategorisinde 29 öğrenci tarafından 

26 metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride üretilen metaforlar ve 
her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 13’te sunulmuştur.  
 
Tablo 13. Maneviyat kategorisi 

Metafor  
Kodu 

Metaforlar f Metafor  
Kodu 

Metaforlar      f 

1 
Ahlak ve 
Maneviyat 1 14 

Hutbe 
1 

2 Araba  1 15 Işık 1 
3 Asr-ı Saadet 1 16 İbadet 1 
4 Beyin 1 17 İnsan Beyni 1 
5 Bina Temeli 2 18 Köprü 2 
6 Cami 1 19 Mutluluk 1 
7 Çatı 1 20 Nur 1 

8 
Dini Anlama ve 
Uygulama 1 21 

Sevgi ve Ahlak 
1 

9 Elmanın Yarısı 1 22 Sorumluluk 1 
10 Evin Temeli 1 23 Su 2 
11 Farzlar 1 24 Şiir 1 
12 Hak Dini Anlama 1 25 Umut 1 
13 Hayaller 1 16 Yatırım 1 

                                                             TOPLAM     29 
 

Tablo 13 incelendiğinde öğrencilerin algılarına dayalı olarak Bina Temeli (n=2), Köprü 
(n=2) ve Su (n=2) metaforlarının en çok üretilen metaforlar olduğu görülmektedir. Tablo 13’te 
verilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere 
aşağıda yer verilmiştir. 

Bina Temeli: “En önemli ve vazgeçilmez yani aynı zamanda diğer dünya için atılan bir 
temeldir.” (İL11K93). 

 
Köprü: “Cennet ve dünya arasında bağlantı sağlayan bir köprüdür.” (İL12E42). 
 
Su: “Ruh temizlenir.” (İL11K88). 
 
Asr-ı Saadet: “Hz.Muhammed ile aynı dönemde yaşıyormuş gibi hissettiriyor.” 

(İL11E77). 
 
Cami: “İçine girildikçe imanla dolunduğu için.” (İL11E56). 
 
Elmanın Yarısı: “Dünyevi işlerimizi öğrenirken ahirete dair işlerimizi de öğreniriz.” 

(İL11E70). 
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Farzlar: “Bu dersleri farzlar gibi yerine getirince kazanırız. Tek fark birinde cehennem 
birinde düşük notlar vardır.” (İL11E74). 

 
Öğretici 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Öğretici” kategorisinde 5 öğrenci tarafından 4 

metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride üretilen metaforlar ve her 
bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 14’te sunulmuştur.  
 
Tablo 14. Öğretici kategorisi 
 
Metafor  
Kodu 

Metaforlar      f Metafor  
Kodu 

 Metaforlar       f 

1 
Deniz 

2 3 
Öğretici 
Arkadaş 

       1 

2 Normal Ders 1 4 Para        1 

 
 

  
TOPLAM 

      5 
 

 
Tablo 14 incelendiğinde öğrencilerin algılarına dayalı olarak Deniz (n=2) metaforunun 

en çok üretilen metafor olduğu görülmektedir. Tablo 14’te verilen metaforların öğrenciler 
tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 
Deniz: “İnsan denize girdiğinde çabalarsa yüzer. Ancak çabalamazsa battıkça 

boğulur.” 
(İL11K65). 
 

Öğretici Arkadaş: “İslam hakkında aklımızı kurcalayan sorulara cevap verir.” 
(İL11E69). 

Para: “Mesleğimiz bizim parayla neler yapılacağını harcamaları gelir ve giderlerimizi 
nesil hesaplayacağımızı öğretir.” (ML11E21). 

 
Sorumluluk 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Sorumluluk” kategorisinde 5 öğrenci tarafından 

4 metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride üretilen metaforlar ve 
her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 15’te sunulmuştur.  
 
Tablo 15. Sorumluluk 
 

Metafor  
Kodu 

Metaforlar      f Metafor  
Kodu 

 Metaforlar       f 

1 Banka 1 3 Sorumluluk        2 
2 İş Kadını 1 4 Şirket        1 
    TOPLAM       5 
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Tablo 15 incelendiğinde öğrencilerin algılarına dayalı olarak Sorumluluk (n=2) metaforunun en 
çok üretilen metafor olduğu görülmektedir. Tablo 15’te verilen metaforların öğrenciler tarafından 
açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 
Sorumluluk: “Dini sorumluluklarımızı bize öğretir.” (İL11K39). 
 
Banka: “İş öğrenirken üstümüze düşen sorumluluğu almamız ve yerine getirmemiz.” 

(ML11K8). 
 

Yetenek Gerektirici 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Yetenek Gerektirici” kategorisinde 2 öğrenci 

tarafından 2 metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride üretilen 
metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 16’da sunulmuştur.  
 
Tablo 16. Yetenek Gerektirici kategorisi 
 
Metafor  
Kodu 

MMetaforlar  f Metafor  
Kodu 

 Metaforlar         f 

1 Bilgisayar Oyunu 1 2 Futbol Oynamak         1 
    TOPLAM                          2 

 
Tablo 16 incelendiğinde öğrencilerin algılarına dayalı olarak Bilgisayar Oyunları (n=1) 

ve Sorumluluk (n=1) metaforlarının üretildiği görülmektedir. Tablo 16’da verilen metaforların 
öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer 
verilmiştir. 

Bilgisayar Oyunu: “Seviye atladıkça daha iyi oynamak gerekir.” (İL11K39). 
 
Futbol Oynamak: “Aklını ve mantığını kullanarak oynandığı ve çok oynayınca da 

yorulunacağı için.” (İL11E51). 
 

 
Yol Gösterici / Yönlendirici 
 
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Yol Gösterici / Yönlendirici” kategorisinde 47 

öğrenci tarafından 33 metafor üretildiği görülmektedir. Öğrenciler tarafından bu kategoride 
üretilen metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 17’de 
sunulmuştur.  
 

Tablo 17. Maneviyat Kategorisi 
Metafor  

Kodu 
Metaforlar          f Metafor  

Kodu 
  Metaforlar              f 

1 Ağaç 1 18 Işık 2 
2 Anahtar 1 19 İlaç 1 
3 Aydınlık 1 20 Kalplerin Keşfi 1 
4 Ayna 2 21 Kapı 1 
5 Belge 1 22 Mum 1 
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6 
Bilet 1 

23 
Müslüman Ruhuna 
Yolculuk 1 

7 Bina Temeli 2 24 Navigasyon 2 
8 Çalar Saat 1 25 Pusula 5 
9 Defter 1 26 Rehber 1 
10 Dümen 1 27 Silgi 1 
11 Evren 1 28 Sorumluluk 1 
12 Fener 1 29 Soy Ağacı 1 

13 
Geleceğe Hazırlayan 
Ders 

1 
30 

Şirket 
3 

       14 Göz 1                                       31                               Umut Işığı            1 

       15 

Güneş 4 

32 

Yeni 
Dikilmiş 
Fidan            1 

       16 Harita 2 33 Yol Yardımı            1 

       17 
Hayat Bilgisi Dersi 1 

 
TOPLAM 

         47 
 

Tablo 17 incelendiğinde öğrencilerin algılarına dayalı olarak en çok üretilen metaforun 
Pusula (n=5) olduğu görülmektedir. Tablo 17’de verilen metaforların öğrenciler tarafından 
açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 
Pusula: “Yön göstermesi ve yön gösterirken doğru yolu göstermesi.” (İL11K27); 

“Doğru yolu gösterir.” (İL11K56). 
 
Güneş: “Her öğrendiğimiz bilgi bizi aydınlatır.” (İL12E45). 
 
Şirket: “Derste işlem yaptığımız için kendimi iş kadını hissediyorum.” (ML11K9). 
 
Işık: “Karanlıkları aydınlatır ve bilgiyi eksiksiz bütünüyle parlatır.” (İL11K14). 
 
Harita: “Doğru yolu gösterir ve yeni ufuklar açar.” (İL11K81). 
 
Soy Ağacı: “Nereye gidersek gidelim o yoldan gider ve yolumuzu kaybetmeden 

bilgilerimizle ilerleriz.” (İL11K100). 
 
Navigasyon: “Gitmek istediğimiz yere doğru şekilde ulaştırmayı amaçlar ve bizi doğru 

yola götürür.” (İL11K13); “Yol göstericidir.” (İL11K13). 
 
Bilet: “Severek ve doğru öğrenildiğinde insani bir mesleğe ulaştırır.” (İL11E32). 
 
Dümen: “Eğer dümeniniz olmazsa ilerleyemezsiniz.” (İL12E43). 

 
İlaç: “Kötü bir şey yaptığımızda bize doğruyu gösterir.” (İL12E39). 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
 

Bu çalışmanın genel amacı meslek liselerinde okuyan 11. ve 12. sınıf meslek lisesi 
öğrencilerinin “meslek dersleri” kavramına ait metaforik algılarını ortaya koymaktır. İnsanların 
çevrelerinde cereyan eden olayları, durumları, etkinlikleri ya da olguları hem daha iyi bir 
şekilde açıklayabilmek hem de soyut olanları somutlaştırabilmek adına geliştirdikleri 
kavramlar olarak tanımlanabilecek metaforlar (Yıldız, Özen & Yıldız, 2018:12) bu araştırmada 
meslek liselerinde okuyan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin meslek derslerine dönük algılarını 
ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır. Araştırmada metafor ticaret meslek lisesinde ve imam 
hatip lisesinde okuyan öğrencilere yöneltilmiştir. Yapılan araştırmayla meslek liselerinde 
okumakta olan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin meslek derslerine karşı olan olumlu ya da olumsuz 
tutumları, bu derslerdeki başarılarının ya da başarısızlıklarının nedenleri kavranmak 
istenmektedir. Yine bu liselerde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin meslek liselerinde 
okutulan -üniversite giriş sınavında karşılaşmadıkları- mesleki ve teknik ortaöğretim 
programları, programın amaçlarından olan öğrencilerin ilgi, alaka ve yetenekleri doğrultusunda 
yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlama (Mesleki ve Teknik Liseleri Yönetmeliği, 
2002) noktasında meslek derslerini faydalı görüp görmedikleri araştırılmıştır. 

 
Meslek liselerinin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin “Meslek Dersleri” 

kavramına ilişkin sahip oldukları görüşlerinin metafor aracılığıyla analiz edilmesini amaçlayan 
bu araştırmanın sonucunda meslek lisesi öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak “Meslek 
Dersleri” kavramına ilişkin 194 adet metafor ürettikleri, öğrencilerin büyük bir kısmı tarafından 
geliştirilen ilk beş metaforun sırasıyla; “kitap”, “hayat”, “ağaç”, “çatı” ve “su" metaforları 
olduğu görülmektedir. 

 
Öğrenciler tarafından “Meslek Dersleri” kavramına ilişkin olarak oluşturulan 194 

metafor; “Benzerlik”, “Birleştirici/Bütünleştirici”, “Dersin Sevilmesi”, “Faydalı/Gerekli”, 
“Gereksiz/Zorlayıcı”, “Hazırlayıcı”, “İçerik ve Önem”, “İhtiyaç Karşılayıcı”, “Konu Çeşitliliği 
ve Kapsamlılık”, “Koruyucu/Kurtarıcı”, “Maneviyat”, “Öğretici”, “Sorumluluk”, “Yetenek 
Gerektirici” ve “Yol Gösterici/Yönlendirici” olarak isimlendirilen 15 kategori altında 
toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından 15 kategori altında toplanan meslek dersleri ile ilgili 
metafor kategorilerinin bazıları olumlu görüşleri yansıtırken bazılarının ise olumsuz görüşleri 
yansıttığı görülmektedir. Bu çerçevede “Gereksiz/Zorlayıcı Olması” olarak isimlendirilen 
kategorinin meslek dersleri kavramına ilişkin olumsuz metafor kategorisi olarak, diğer 
kategorilerin ise olumlu kategoriler olarak karşılandığını söylemek mümkündür. 

 
  Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin ‘Meslek Dersi’ kavramına olumsuz olarak 
yaklaşmalarındaki en büyük sebeplerden biri de üniversite sınavlarında kendi alanlarıyla ilgili 
herhangi bir soru çıkmaması ve aldıkları derslerin sınava bir etkisinin olmamasıdır.  
 
  Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere yönelik yıllar içerisinde herhangi bir 
metafor çalışması yapılmamıştır. Kız Meslek Lisesi El Sanatları Bölümü eğitim 
programlarının öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme gücüne etkisini saptamak 
amacıyla çalışma yapılmıştır. Programların eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne 
etkisini saptamak amacı ile Kız Meslek Lisesi El Sanatları Bölümü 10. ve 12. sınıfa devam 
eden öğrencilere California Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (CCTDI) ve Problem Çözme 
Envanteri (PÇE) uygulanmış öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme güçlerinin 
birbirlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla çalışma yapılmıştır. 
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(SAĞ, 2010) Başka bir çalışmada Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesindeki meslek liselerinde 
çalışan kültür dersi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik sunulan 
çözüm önerileri araştırılmıştır. Sonuç olarak, meslek liselerinde çalışan kültür dersi 
öğretmenlerinin karşılaştıkları problemlerden en çarpıcı olanının öğrenci kaynaklı problemler 
olduğu görülmüştür. Öğrenci kaynaklı problemlere ilaveten, meslek dersleri öğretmeni 
kaynaklı, yönetici kaynaklı ve bu üç kategoriye girmeyen diğer problemlerin de olduğu tespit 
edilmiştir. Problemlere sunulan çözüm önerileri, öğrencilere kültür derslerinin öneminin 
anlatılması, kültürcü-meslekçi öğretmenler arasında iletişimin arttırılması ve yöneticilerin 
meslekçi-kültürcü ayrımı yapmaması şeklinde sıralanabilir. Araştırmada elde edilen bulgular 
neticesinde çeşitli önerilerde bulunulmuştur (Çavuşoğlu ve Savaş, 2016). Aşlamacı tarafından 
yapılan araştırmada da üniversitede İlahiyat fakültesinde okumak isteyen İHL öğrencilerinin 
meslek dersi öğretmenlerine karşı, farklı alanlarda okumak istediğini belirten öğrencilere göre 
daha olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. 

 
         İmam Hatip Liseleri müfredat açısından yüksek din öğretimine bir ön hazırlık teşkil 
etmektedir. Bu nedenle üniversitede İlahiyat Fakültesini tercih etmek isteyen öğrenciler 
için bu okullarda aldıkları program, diğer alanlarda okumak isteyen arkadaşlarına kıyasla 
üniversite yönelimleriyle daha fazla örtüşmektedir. Bu durumun bu öğrencilerin 
meslek dersi öğretmenleriyle iletişim ve etkileşim süreçlerine ve dolayısıyla onların 
yeterliklerine ilişkin algılarına olumlu yansımasının beklendik bir sonucu olduğu ileri 
sürülebilir (Aşlamacı, 2018). 
 

                  Sonuç itibari ile bu araştırmada, 11. ve 12. sınıfta okuyan meslek lisesi 
öğrencilerinin meslek dersleri kavramına ilişkin düşüncelerini hem olumlu hem de olumsuz 
metaforlarla açıkladıkları, meslek dersleri kavramını genellikle cansız varlıklarla (kitap, ağaç, 
pusula, boş kutu vb.) ilişkilendirerek ifade ettikleri görülmüş ve bu öğrencilerin meslek dersleri 
kavramına ilişkin algılarının olumlu ve olumsuz olduğu belirlenmiştir.  

  
          Araştırma verilerinden elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde 
bulunulabilir:  

         
       - 11. ve 12. sınıfta okuyan meslek lisesi öğrencilerinin meslek derslerine yönelik olarak 

ürettikleri olumsuz metaforların nedenleri araştırılabilir ve bu konuya ilişkin olumsuz olan 
tutumları olumluya çevirebilecek çalışmalar yapılabilir.  

  
       - 11. ve 12. sınıfta okuyan meslek lisesi öğrencilerinin gördükleri meslek derslerinin 

üniversiteye girerken uygulanan sınava yönelik katkı sağlamadığı göz önünde bulundurularak 
öğrencilerin bu sebeple de olumsuz metaforlar ürettikleri görülmüştür. Bu durumda öğrenciyi 
hayata hazırlama gayesinde olan meslek derslerine yönelik öğrencilerin ilgi ve alakasını 
arttırmak amacıyla motive edici deneysel çalışmalar yapılabilir. Yine bu amaçla üniversite giriş 
sınavında, öğrencilerin aldıkları meslek derslerine yönelik KPSS sınavındaki gibi alan bilgisini 
ölçen, mesleğe hazırlayıcı derslere dair ölçmenin yapıldığı sınavların uygulanması öğrenciler 
açısından meslek derslerinde motive edici olabilir. 
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Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gül-i gülşen 
Çerağan vakti geldi, lalezarın didesi ruşen 

Çemenler döndü ruy-i yare, reng-i lale vü gülden 
Çerağan vakti geldi, lalezarın didesi ruşen 

 
ÖZ 

Osmanlı modernleşmesinin adımlarının atıldığı bir devir olarak gösterebileceğimiz Lale devri, 
birçok saray şenliklerinin yapıldığı yıllara şahit olsa da, saray entrikalarının da birbiri ardına 
sıralandığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin bir rüya gibi anlatılmasının 
arkasında, diplomasinin önemli bir başarısı bulunmaktadır. Diplomasi alanının gelişimi, 
kalemiye sınıfının yükselişini de beraberinde getirmiştir. Asabiye bağının zayıfladığına ve 
Osmanlı kuruluş felsefesinin kodlarının değişimine sahne olan Lale devri, aynı zamanda 
Kanun-u Kadim’den kopuşun da bir simgesi haline gelmiştir. Bu durum yüzünü batıya çeviren 
ve modernleşmenin ilk girişimlerini ortaya koyan Osmanlı Devleti için adeta çöküşün 
başlangıcı da olmuştur. Devrin bitişi ise III. Ahmet’in yeniçeriler tarafından hal edilmesiyle 
sona ermiştir.  
Anahtar Kelimeler: III. Selim, Osmanlı Modernleşmesi, Lale Devri, Saray Şenlikleri 

 
ABSTRACT 

The Tulip period, which can be seen as a period in which the steps of Ottoman modernization 
is seen as the period in which palace intrigues are listed one after another and witnessed many 
palace festivals. Behind a dream-like explanation of the period, diplomacy has a significant 
success. The development of the field of diplomacy has brought to the rise of “Kalemiyye” 
class. The tulip period, which became the scene to the change of the codes of the Ottoman 
establishment philosophy and the weakening of the Asabiye bond, has also become a symbol 
of the separation from the “Kanun-u Kadim”. This situation was the beginning of the collapse 
of the Ottoman Empire, which turned its face to the west and revealed the first attempts of 
modernization. The period ended when Ahmed III was overthrown. 
 
Key Words: Selim III, Ottoman Modernization, Tulip Period, Palace Festivals 
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GİRİŞ 

Modern döneme gelene kadar Avrupa’da, Hıristiyanlık tek başına belirleyici unsur 
olarak görülmüştür. Anadolu topraklarında hızlı bir şekilde kendine geniş bir alan bulan İslam 
da, etkin bir “öteki” konumuyla, Avrupa kimliğinde Hıristiyanlığın en temel unsurlarından biri 
olmasını tahkim etmiştir. Avrupalılar kendilerinden farklı diğer topluluklar ile karşılaşınca 
kendilerini medeni kategorisinde değerlendirerek ayrı bir pozisyonda görmeye başlamışlar, 
“Hıristiyan” ve “Avrupalı” tanımlaması, XVIII. yüzyıl dünyasında yerini, bunlarla beraber 
sosyal, bilimsel ve teknik bütün gelişmeleri de muhtevasında barındıran medeni nosyonuna  
bırakmıştır. Sonunda “kültürel evrim basamakları” kuramı evrimcilik (tekamül) ve ilerleme 
ideolojisi ile adeta bütünleşmiştir.21 Avrupa medeniyetinin yaşadığı en önemli tarihsel kırılma 
noktalarından biri olarak görülen Aydınlanma çağı, Avrupa toprakları haricinde kalan üçüncü 
dünya devletlerinin kendi geleceklerinin belirlenmesinde yeri yadsınamaz bir gerçeklik olarak 
karşımıza çıkmaktadır.22 Bu Avrupa aydınlanması ile geleceğini şekillendirecek olan 
devletlerden biri de Osmanlı imparatorluğu olacaktır. Osmanlı’nın Kadim dönemini geride 
bırakmasını sağlayacak ve Cedid fikrine kaynaklık edecektir. Kadim dönemin kısa bir analizini 
yapacak olursak;  

Özellikle Kadim dönem Osmanlı devlet ve toplum yapısının, XVI. yüzyılın sonlarından 
itibaren değişmeye başlayarak XVII. yüzyılda modern tarihçilerin “değişim”, “dönüşüm” ya da 
“bunalım- buhran” nosyonları ekseninde tanımladıkları yeni bir yapıya doğru evrildiği 
bilinmektedir.23 XVII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı toplumunun şehirli güruhunun -en 
azından İstanbul halkının- hayatında da “dünyevileşme temayülleri” denebilecek tarzda bir 
değişimin kendini iyiden iyiye göstermeye başladığı anlaşılmaktadır. Zira bu dönemde popüler 
gölge oyununun gelişimi örneğinde görüldüğü gibi İstanbul halkının yaşantısını ve folklorunu 
barındıran bir canlılığın ortaya çıktığı, sigara gibi az da olsa popüler ve gölge oyunu gibi fazla 
taze olmamakla beraber, giderek popülerleşen ve yaygınlığı artan keyif verici etkinliklerin 
hepsinin alanı olan kahvehanelerin ,yeni sosyal kurumlar olarak hızlıca yayılması ve Osmanlı 
okuryazarları cihetinden okunan ve yazılan metin türlerinin çeşitlenmesi şeklinde bazı sosyal 
ve kültürel gelişmelerin yaşandığı bilinmektedir.24  
   
   Modernleşme Öncesi Osmanlı Kadim Dönemine Bakış 
            Kanun-i Kadim metinlerine şöyle bir göz attığımızda; Hükümdar, bürokratik elitler, 
halk,o rdu ve hazine gibi kurumlar ve yapılar üzerinde durulduğu göze çarpar. Bu kurum ve 
yapıların birbirleri ile olan ilişkiler ve yönetimdeki yerlerinden bahsedilmekte ve Osmanlı 
İmparatorluğu'nun bir geleneğin temsilcisi olduğunu belirtirler. Ancak Siyasetname, 

 
21 Ali Budak, “Osmanlı Modernleşmesi ve Edebiyat”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 18, 
2007,s.120 
22 Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları,2003, s.8 
23 Mehmet Öz, Osmanlı’da “Çözülme” ve Gelenekçi Yorumcuları, Dergâh Yayınları, İstanbul 1997, s. 30 
24 Mehmet Gel, Islâhat Çağında Osmanlı Halkının Dinî Hayatını “Islâh”a Yönelik Saçaklızâde’nin İlginç Bir 
Önerisi: “ ʻİlim ve ʻAmele Da’vet ve İcbâr” Belleten, Türk Tarih Kurumu, Cilt LXXXII, Sayı 293, Nisan 2018, 
s.221-222 
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nasihatname, layiha”25ların özelliklerine göre vurgu yerleri de değişmektedir. Layihaların 
tamamı aksaklıklar üzerinde durmuştur, ancak bir çözüm yolu önermemişlerdir. Eserler 
yazılırken özellikle Tursun Bey ve Farabi'nin eserleri dikkate alınarak yazılmıştır. Bu 
metinlerde hükümdara akıl, adalet gibi anlamlar atfedilmektedir. Biz orduya bakacak olursak; 
bahsedilen en önemli unsur hazinedir ki orduyu elinde tutabilmek için hazine gereklidir.  
            Klasik dönem metinlerinde ordunun üzerinde önemle durularak, ordunun itaatinin 
sağlanması konusunda da açıklamalarda bulunulmaktadır. Tanrı'nın emaneti olan Reaya'nın 
ancak ve ancak güçlü ordu ile korunabileceği gerçeği bizlere apaçık şekilde yansıtılır. Asıl 
bakmamız gereken ise “Daire-i Adliye”26dir. Adalet, devlet, hükümdar, ordu ve servet 
beşlemesi Daire-i Adliye'yi oluşturmaktadır. Daire-i Adliye Osmanlı'da Teori, Pratik ve 
Geleneğin buluştuğu yerdir. Meseleye Halil İnalcık, Şerif Mardin ve Ömer Lütfi Barkan 
yönüyle bakılırsa, Daire-i Adliye gerçekleşmiştir. Ancak Bahaeddin Yediyıldız ise bu yargıya 
varılması için tüm kalemlerin gözden geçirilmesi gerektiğinden bahseder. Ancak bu biçim 
uygulanamamıştır, çünkü kadim dönemdeki Osmanlı felsefesi geçmişin tekrarıdır. Daire-i 
Adliye'de Osmanlı'ya uyumlaştırarak uygulama alanı bulamamıştır. 1699 Karlofça27 kırılma 
noktasını gözler önüne serecek, artık Osmanlı böylece tekrarı değil yeniliği ön plana çıkacak, 
nitekim toprak kayıpları sistem değişikliğine gidilmesini sağlayacaktır. Artık bu dönemde 
Avrupa ile ilgilenilmeye başlanır ve kadim dönemden kopuş başlayacaktır, böylece Avrupa 
yenileşme algısının gündeme gelmesini sağlayacaktır. Yenileşmenin Osmanlı'daki en önemli 
aşama olması ise tesadüf değildir, çünkü yeniliklerin başlaması için nedenler sıra sıra kendini 
ortaya koymuş ve aşılması gereken sorunların çözümü için önerilerin alınması şart olmuştur. 
            Bilindiği üzere Osmanlı'nın çeşitli dönemlerinde çeşitli sınıfların birbirinde üstünlükleri 
vardır. Kadim dönemde özellikle Seyfiye sınıfının önde olduğu herkes tarafından malumdur, 
öyle ki Osmanlı devleti 1699 Karlofça'ya kadar sürekli savaş halinde ve toprak kazanmaktadır. 
Bu yüzdendir ki Seyfiye sınıfı her zaman üstünlüğünü korumuş ve yerini kimsenin 
dolduramayacağı düşüncesi ile padişahları bile tahtlarından etmişlerdir.Ancak durum 
Karlofça'dan sonra toprak kayıplarının başlaması ile tam tersine dönmüş ve artık kalemiyye 
sınıfı yani bürokrasi kesimi üstünlüğü elde etmiştir. İşte bu kırılma döneminde Ulema kesimi 
kendi içine kapandığı dönemde kalemiyye tam tersi bir seyir izlemiş ve güçlenmiştir. Ulema ve 
Seyfiyye sınıfı statükocu bir tavır sergilerken, kalemiyye yenileşme taraftarı olarak karşımıza 

 
25 En genel anlamıyla Layihalar, Osmanlı Devleti’nin ıslahı için hazırlanmış raporlar şeklinde tarif edilebilir. 
Kendi içerisinde birkaç gruba ayrılırlar. Bunlar içerisinde en çok bilinen ve kullanılanları ıslahat layihalarıdır. Bkz. 
Mübahat Kütükoğlu, “Lâyiha”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi. C. 27, 2003 
26 Daire-i Adliye için Kınalı-zade Ali Çelebi’nin Ahlak-ı Alai’sinde şu satırlar dikkati çeker; 
Adldir mûcib-i salâh-ı cihan  
Cihan bir bağdır dîvarı devlet  
Devletin nâzımı şeriattır  
Şeriata olamaz hiç hâris illâ mülk  
Mülk zapt eyleyemez illâ leşker  
Leşkeri cem edemez illâ mal  
Malı cem eyleyen râiyettir  
Râiyeti kul eder pâdişah-ı âleme adl.  der ve aslında cihanın ayakta durmasının sebebini adalete bağlar. Bu ilkenin 
bozulması sonucunda Osmanlı Devleti’nin gücünün azalmasını da beraber getirmiştir.                                  Bkz. 
Kınalızade Ali Çelebi, Devlet ve Aile Ahlakı, İlgi Kültür Sanat, İstanbul, Mart 2010, s.225 
27 Yenilişin ilk keskin işareti 1699 Karlofça Antlaşması oldu. Ondan sonra Batı kültürünün hiç değilse askerlik ve 
teknik bakımdan üstünlüğü fark edilmeye başlandı. Siyasi iktidar, orduyu ve askeri tekniği yenileştirme ihtiyacı 
duyuyordu. Fakat öğretim ve eğitim sisteminin kuruluşu böyle bir yenileşme yapacak güçten o kadar uzaktı ki işe 
nereden başlanacağını uzun süre kestiremediler. III. Ahmet ve Damat İbrahim Paşa’nın iyi niyetli davranışları, 
radikal bir önlem alınamadığı için pek kısa ömürlü oldu. Bkz. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce 
Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2014, s. 13 
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çıkar. İşin özünde bir iktidar mücadelesi vardır. Kalemiyye'nin ön plana çıkması iktidar 
kaynaklıdır. Kendilerine bir meşruiyet kaynağı sağlaması için Avrupa'ya doğru bir seyir 
izlemişlerdir. 
            
 
            Osmanlı diplomasisinin başlaması ve gelişiminde ve dolayısıyla modernleşme de katip 
sınıfı etkili olmuştur. İşte tam bu dönemde kadim layihalardan kopulur Cedid layihaları ön 
plana çıkar. Yenilgilerin artması ile diplomasi ihtiyacı duyulmuş ve katip sınıfının önemi 
artmıştır. Kalemiyye sınıfı, iktidarını sürekli hale getirmek için Seyfiyyeyi arka plana atar ve 
diplomasiyi savunur. Barış için Avrupa'daki temsilcilerle temas kurmaları onların önemini ön 
plana çıkarmıştır. Özellikle 1699'da Amcazede Hüseyin Paşa antlaşmayı imzalaması için 
Reisülküttap Rami Mehmet Efendiyi göndermesi ile kalemiyye ön plana çıkar.  Özellikle 
Üçanbarlı Mehmet Efendi28 Lale devrinin önemli diplomasi adamıdır. Görüldüğü gibi devlet 
artık, askeri bir yapıdan bürokratik bir yapıya dönüşmeye başlar. Bu dönemde Ulema ve asker 
sultana karşı oldukları için sultan, bürokrasi ile birlikte  diplomasinin arttırılmasını ister. 
 
Modernleşme Kaynağı Avrupa’nın Aydınlanmasının Tarihsel Arka Planı 
            Modernleşmenin ilk evresini oluşturan Aydınlanma, Avrupa’da XVII. Yüzyılın 
sonunda İngiliz Devrimiyle başlayan ve bunu takiben 1789 Fransız Devrimiyle zirveye ulaşan 
bir düşünce hareketidir. Ortaçağ’ın kavramlarının ve algısının bir kenara bırakıldığı, Avrupa 
insanının bireysel ve toplumsal yaşantısını yeni bir anlayışla ve kavrayışla oluşturma çabası 
olarak nitelenebildiği bu dönem, batı medeniyetinin sosyolojik - tarihsel gelişiminin ve 
değişiminin düşünsel ve kültürel sonucu olarak görülmektedir. Buna göre; XV. ve XVI. yy’da 
ötekinin kimliği üzerinden kendini değerlendiren Avrupa insanı, Orta Çağ’ın dinsel ve 
geleneksel değerlerin, kendilerini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için yeterli olmadığını 
anlamış ve bu çürümüş değerlerin yerine daha anlamlı değerler oluşturma çabası içine 
girmiştir.29 Katolik Kilisesi’nin Avrupa insanının modernleşip medenileşmesinde büyük katkısı 
olduğu yadsınamaz bir realitedir. Ancak halkı baskı altında tutan kilise mensupları da çokça 
yanlış yaptılar. Aydınlar ve umumi ahali, Kilise’ye tepkilerini dile getirdi. Asırlarca süren bu 
gelişmeler sonucunda, Katolik Kilisesi Batı tefekkür hayatı üzerindeki sarsılmaz nitelikteki 
tekelini yitirdi. Buna mukabil olarak, seküler hayatı savunan düşünürlerin ve alimlerin, bu 
alanda tesir ve hakimiyetleri daha önce hiç olmadığı kadar artmıştır.30 
 
III. Ahmet Dönemi ve Osmanlı Modernleşmesi 
            Osmanlı İmparatorluğu’nun 1683 II. Viyana bozgunundan sonra toprak kaybetmesinin 
ardından başlayan belirsizlik, İstanbul isyanlarına ve akabinde padişah değişikliğine sebebiyet 
vermiştir. İsyan sonucu başa geçen III. Ahmet, özellikle ülkenin dahili güvenliğine yönelik 

 
28 Üçanbarlı Mehmed Efendi, 1712’de İbrahim Efendi’nin halefi olarak Darüssade yazıcısı oldu.1713’te Haremeyn 
Muhasebecisi, 1716’da Mevkufatçılık, sonra Mirahurluk görevlerine getirdi. Küçük Evkaf, Anadolu ve 
Başmuhasebe memuriyetliklerinin ardından, Riyaset vekaletine ve nihayet Reisülküttap olarak İbrahim Efendi 
tarafından atandı. Sultan III. Ahmet döneminin sonuna kadar bu görevde bulunan İçanbarlı Mehmed efendi, Lale 
devrinde isyan ortamında kellesini kurtarabilmiş ve 1732 yılında ölümüne kadar tüm olumsuzluklara rağmen 
devlet ricali arasında daima yer bulmuştur. Bkz. Seyfullah Aslan, “Lale Devri Reisülküttabı Üç Anbarlı Mehmed 
Efendi’nin Hayatı”, Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, Edit. İlyas Gökhan, Hüseyin Saraç, Gökçe Özcan, 
Kömen Yayınları, 2018, s.805-807 
29 A. Kadir Çüçen, “Batı Aydınlanmasının Düşünsel Kökenleri ve Eleştirisi, Avrupa’da Aydınlanma, Prof. Dr. 
Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara 2005, s.115 
30 Sami Zariç, “Tarihsel Kökeninden Ülkelere Göre Türlerine Aydınlanma Felsefesi ve Türkiye Cumhuriyeti”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 28, 2017, s.37 
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tedbirler almış ve cedid hareketlerine girişmiştir. Artık “Ehl-i İslam’a kefereyi taklit yakışmaz.” 
fikrinden sıyrılmaya başlayan padişah’ın, batılılaşma adımlarını atmasında şüphesiz, vekili 
mutlak’ı olarak tayin ettiği İbrahim Paşa’nın etkisi yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımızda 
durmaktadır. İbrahim Paşa, tercüme faaliyetlerine girişmiş ve heyetler kurarak yunan bilgisini 
çevirilerle doğuya kazandıran Arap müelliflerinin veyahut düşünürlerinin eserlerini Osmanlı 
düşün hayatına kazandırmıştır.  
            Lale devri ismini verdiğimiz bu on iki senelik sürecin bu topraklar için çok önemli bir 
dönemi teşkil ettiğini görmekteyiz. Gerçekten, mutlak irade sahibi Padişah ve gözde vezir-i 
mutlak’ının mührünü taşıyan bu devrin Türk toplumu, önceleri kefere diye hitap ettiği ama daha 
sonra kendisinden üstün ve ileri olduğu ve savaştaki acı yenilgileri ile gördüğü Batıyı anlayıp 
kavramaya, onunla teknik ve kültür alışverişine girişmek üzere ilk adımlarını atmaya başladığı 
bir nitelik taşır. Bu isteğe uygun olarak da, İstanbul’da ikamet eden Batılı elçilerle olan birincil 
ve ikincil ilişkiler daha samimi ve bilinçli olduğu gibi, Avrupa’ya gönderilen Osmanlı elçileri 
de artık Hıristiyan dünyasını Türklere tanıtma görevini de ilk kez kendi üzerlerine almışlardır.31 
            Osmanlı İmparatorluğu'nda ciddi anlamda ilk batılılaşma hareketlerinin başladığı 
XVIII. yüzyıl’da İbrahim Paşa’nın icraatleri, her ne kadar birbirinden mükemmel 
organizasyonları beraberinde getirmese de, yine de ilk Batılı etkilerin Osmanlı toplumuna 
girmesi açısından önemli görülmelidir. Özellikle Paris'teki Türk elçiliğinin başlattığı Avrupa 
modasının yeni tarzı, sosyal hayatın ilk belirleyicisi olarak görülmesi ve bunun kısa süre içinde 
İstanbul'da da karşılık bulması, kültürel anlamda kendinden ayrılışın ve yabancı kültürün ilk, 
ancak etkileyici yansımasını gösteriyordu. Ancak bu Frenk tarzı yaşam şeklinin ortaya çıkardığı 
gerçek, bu tür bir değişimin İslam toplumu ve onun taraftarlarınca kabul edilip edilmemesi 
sorunu idi. Nitekim 1730' da güçlenmeye başlayan İran karşısında alınan mağlubiyet, adeta 
sonun başlangıcı oldu. Saray ve çevresinin Batılı tarz yaşama hevesi ve bunda ısrar etmesi 
sonrasında beliren isyan ile yeniliklerin hızı düşse dahi, Batılı etkiler tamamen sona ermedi. 
Özellikle askeri alanlarda iyileştirmeler devam etti.32 
            Sultan III. Ahmet devrinin ıslahat hareketlerini iki dönem halinde ele almak gerekir. 
Birinci dönem 1703'den 1718'e Pasarofça antlaşmasına kadar olan zamandır. İkinci dönem 
1718'den 1730'a Patrona Halil isyanına kadar olan devirdir. Birinci dönemdeki ıslahat 
hareketlerini sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa'nın ıslahatları oluşturmaktadır. Sınırların 
tahkim edilmesi, idari, mali ve askeri gibi alanlarda birçok düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
düzenlemelerin ana amacı, elbette Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmaktır. Takip edilen 
ve benimsenen düsturlar klasik Osmanlı usulü olarak kanun-i kadimdir. Islahatların odak 
noktası da askeri alanlarda gerçekleştirilen ıslahatlardır. Diğer alanlarda yapılan ıslahatlarda 
askeri ıslahatları sağlamlaştırma mahiyetindedir.33 1720 de bu ıslahatların yapımını 
üstlenenlerden biri olan Fransız dönmesi olarak telakki edilen David ( Davut Paşa), İstanbul'da 
bir itfaiye örgütü kurdu. Belediye hizmetlerinde XIX. ve XX. Yüzyıllarda da mütemadiyen bir 
reform süreci yaşandı. Özellikle ilki Gemicilik ve denizcilikte de yenilik isteği duyuldu. 
Denizcilik daireleri yeniden örgütlendirildi ve gemi yapımında çok önemli bir değişiklik 
yapıldı. Bu devirde “Üç ambarlı bir Osmanlı kalyonu” ilk kez Türk tersanelerinde 1682 yılında 
inşa edildi; lakin çok az sayıda yapıldı. III. Ahmet devrinde bu gemilerin yapımı tekrar gözden 
geçirilip geliştirildi ve kadırga Osmanlı donanmasından kalkmaya mahkum oldu. Avrupa ile 

 
31 Mustafa Akdağ, “Genel Çizgileriyle XVII. Yüzyıl Türkiye Tarihi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 6, 
1966, s. 243 
32 Mehmet Beşirli, “Osmanlı’da Modernleşme ve Aydınlar(1789-1908)”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 
5, 1999, s. 138 
33 Mehmet Karagöz, “Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri ve Batı Medeniyetine Giriş Gayretleri (1700-1839)”, 
OTAM( Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı 6, 1995,        s. 177 
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karşılıklı bu alışverişler, kültürel ve sosyal hayat üstünde bazı küçük etkiler ortaya çıkarmaya 
başladı. 1721’de Paris'te Türk elçiliğinin başlatmış olduğu moda, İstanbul'da daha küçük ölçüde 
bir Frenk stili modasıyla geniş bir yankı buldu. Özellikle Fransız bahçeleri ve dekorasyonları34, 
Fransız mobilyası saray erkanında kısa bir süre moda oldu. Bizzat sultan saray kapısının dışında 
açıkça rokoko stili barındıran bir çeşme yaptırdı. Flandre'lı ressam van Mour, Sultanın, 
Sadrazamın ve diğer saray erkanının portrelerini yaptığı Türk başkentinde başarılar kazandı.35 
             Lale devri olarak adlandıracağımız ikinci dönem, batılı yaşam tarzının ve tüketim 
kültürünün benimsenmesi sebebiyle önem arz eder. Bu tüketim kültüründe Çerağan36 adı ile 
yapılan ve modernleşmenin bir tezahürü olarak görebileceğimiz Çerağan Şenlikleri, gösterişli 
dünyanın kapılarını aralamakla kalmaz, yanlış batı algısının dinamiklerini de bizlere açıkça 
sunar. Lale-i Rum soğanı ile başlayan, daha sonra çeşitli eğlencelerin yapıldığı ve devrin ünlü 
şairi Nedim’in ölümünün müsebbibi Lale bahçelerine dönüşen bu eğlence mekanları, Osmanlı 
aydın tipolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Batı medeniyetinin oryantalist bakışından daha 
önce geliştirdiği bir tepki olarak oksidentalist bir bakışı sürdüremeyen ve çöküşün etkilerini 
silmek adına yenileşme hareketlerine girişen Osmanlı devlet ricali, bu batılılaşma sürecini 
batının eğlence kültürünü alarak başlatmıştır.   
            Lâle Devri’nde kâşaneler, sahil sarayları, kasırlar, havuzlar ve çiçek bahçeleri yapılmış, 
yaz geceleri Çırağan Temaşaları, kış geceleri ise Helva Toplantıları şeklinde adlandırılan bu 
toplantılarda edebiyat sohbetleri yapılmıştır. Ayrıca şenliklerde - ki bu şenlikler arasında III. 
Ahmet’in ailesine ait şenlikler de yer alır. - (İlk olarak 1708 şenliği: II.Mustafa’nın kızlarından 
Ayşe Sultan’ın Sadrazam Numan Paşa ile, Emine Sultan’ın da Çorlulu Ali Paşa ile evlenmeleri 
vesilesiyle. İkinci olarak 1709 şenliği : Sünnet vesilesiyle. Üçüncüsü 1710 şenliği: 
II.Mustafa’nın kızı Safiye Sultan ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın oğlu Ali Paşa’nın 
evlenmeleri. 1720 şenliği: Doğum vesilesiyle.37) müzikler meşk edilmiştir. Devir bu 
özellikleriyle birlikte pek çok ünlü besteci ve müzisyene ev sahipliği yapmıştır. Lale Devri’nin 
en tanınmış minyatür ustası olarak görülen Levnî’ye ait olan ve şair Vehbî’nin III. Ahmed’in 
dört şehzadesinin 1720’deki sünnet düğününü anlatan surnâmesinden alınan minyatürler, 
devrin müzik hayatındaki zenginliği de  açıkça ifade etmektedir. 38  Bu dönem, öncekilerden 
farklı olarak, daha çok zevk ve eğlence hayatı yönünden ününü kazanmış olmakla beraber, 
birçok “ilmi ve kültürel faaliyetin”39 gerçekleştirildiği ve özellikle İbrâhim Paşa'nın 
şahsiyetinin belirgin bir şekilde öne çıktığı Osmanlı tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Lâle 
Devri önemli tercüme faaliyetlerine sahne olmasının yanında, ileride Batılılaşma olarak 
adlandırılacak bir hareketin ilk adımlarının atıldığı ve Batı ile yavaş yavaş fakat etkili sosyal ve 

 
34 Batı şehirlerinin caddeleri, meydanları, operaları ilk göze çarpan taraf olmakla birlikte, bu üstün belediyecilikten 
faydalanmak kimsenin aklına gelmedi. Bkz. Hilmi Ziya Ülken, a.g.e., s.13 
35 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, 
s.47 
36 Farsçada “yağ kandili, mum ve meş’ale gibi ışık veren şey” gibi anlamlara gelen çerâğ sözcüğünden türetilerek 
“bahçelerde kandil ve mumlarla yapılan gece şenliği, donanma” anlamında kullanılan çerâğân kelimesi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir devrinin gösterişli dünyasına ilham vermiştir. 
37 Derya Ocak, XVI. Yüzyıl Osmanlı Şenliklerinin Siyasal Boyutları ve Gündelik Hayata Etkileri, Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s. 123 
38 Gözde Çolakoğlu Sarı, 19.Yüzyıl Batılılaşma Hareketlerinin Osmanlı-Türk Müziğine Yansımaları, Türkiye 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, 2014, s.36 
39 Kültürel faaliyetten kasıt, özellikle mimari alanla ilgilidir. Başkent İstanbul başta olmak üzere, Osmanlı’nın 
hâkim olduğu topraklarda Barok, Ampir ve Eklektik adı verilen Batılı üsluplar etkisini bütün canlılığıyla 
sergilemeye başlamıştır. Bkz. Ahmet Ali Bayhan, “Osmanlı Döneminde Batılılaşma Sürecinin Ortadoğuya ve 
Afrika’ya Yansıması: Mısır ve İsrail’den Örnekler”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 
19, 2015, s.25 
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kültürel temasların başladığı bir değişim dönemi olması itibariyle de dikkat çekmektedir.40 
Devletin Avrupa ile olan ilişkilerindeki değişim, bu dönemden itibaren saldırganlığın yerine 
savunma mekanizmasının geliştirilmesi şeklinde gelişmiştir. Bu dönemden itibaren Avrupa ile 
barış şartlarının korunmak istenmesinin sadece Batı ile olan münasebetiyle ilgili olduğu, 
devletin İran’ın içinde bulunduğu olumsuz şartlardan istifade etmek hususunda askeri hareketi 
tercih etmesinden çıkarabilmekteyiz. Bu dönemde başta Paris`e yüksek yetkilerle donatılarak 
gönderilen Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet41 olmak üzere Avrupa`ya gönderilen diğer elçiler Batı 
kültürünü yakından gözlemlemeye ve her anlamda bilgi toplamaya gayret etmişlerdir. Bunun 
yanında münasebetlerin olumlu yönde geliştirilmesi hususunda da Batı ülkelerinin diplomatik 
temsilcileriyle sürekli ve düzenli ilişkilerin kurulup Avrupa`da ki gelişmelerden her an haberdar 
olunmaya çalışılmıştır. Bilhassa Fransızlarla kurulan samimi- yakın ilişki çerçevesinde, 
ordunun Avrupa temelinde yapılanması hususunda çalışmalara başlanmıştır. Ardından 
İstanbul`a intikal eden Huguenot’ların ve bu topluluğun başını çeken Rochefort`un, bu 
konudaki etkili rolleri önemli olmaktaydı. Rochefort`un yeni bir ordunun oluşturulması ve 
ardından askeri mühendishane açılması yönünde rapor sunması ve bu yöndeki çalışmaları 
teşvik ettiği görülmektedir.42 
 
            Lale Devri ile ilgili batılılaşmasında elbette daha evvel bahsettiğimiz gibi elçilik 
faaliyetlerinin rolü çok büyüktür. Özellikle,  bu devir batılılaşmasının, düşünsel ön pratiklerini, 
modernleşmeye iktidar aynasından bakışı, batılılaşma kavramlarının, iktidar düzleminden 
toplum tabanına yayma çabaları, teorik, gelenek ve pratik anlamda modernleşmeye dair 
edinimleri ve batı dışı modernleşme unsurlarına geniş bir yelpaze ile değerlendirmeyi, 
sefaretnamelerin muhtevası bizlere sunmaktadır. 
 
Patrona’nın İsyanı ve III. Ahmet’in Hal Edilmesine Giden Süreç 
            Lâle Devri, Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa’nın sadrazamlığı dönemini kapsayan 
muhteşem bir devir olarak adlandırılmasının yanında, ilk Türk matbaasının kurulması, bir 
tercüme odasının oluşturularak Doğu ve Batı dillerinden çeviriler yapılması, kütüphaneler 
açılması, bir süredir geri plana itilen çiniciliğin yeniden ihya edilmesi, kağıt ve kumaş 
atölyelerinin kurulması, pratik bir itfaiye teşkilatının oluşturulması gibi faaliyetler geniş halk 
kitlelerini ilgilendiren bir durum da arzetmiyordu. Fransız mimarisi tarzında yalı, köşk ve 
konakların inşası ve buna bağlı olarak lüks, sefahat ve israfın artması gibi icraatlar İstanbul 
halkının daha çok dikkatini çekiyordu. Geleneksel olan gaza ve cihad anlayışının yerini yavaş 
yavaş çırağan eğlenceleri ve helva sohbetleri şeklinde zuhur eden dünyevi sevgi ve zevklerinin 
alması, kutsal ay olan ramazanda dahi eğlencelerin devam etmesi özellikle dini çevrelerde aşırı 
tepkiyle karşılanıyordu. Bazı kadınların geleneksel kıyafete aykırı bir biçimde mesire 
alanlarındaki rahat tavırları ve eğlencelere katılmaları daima İbrahim Paşa’nın eseri olarak 
gösterilmiş ve onun aleyhine kullanılmıştır.43  1730 yılına doğru uzun zamandır imparatorluk 
idaresinde yüksek mevkileri işgal etmiş vezirler, hatta İbrahim Paşa’nın yakınları arasında dahi, 
şahsî ihtirasları ve çıkarları yüzünden, bir takım yeni hâdiseler hasıl olmuştur. İbrahim Paşa’nın 
kendi damatları arasında bu şekilde  kişisel bir rekabet mevcut olmakla beraber, Sultan III. 

 
40 Salim Aydüz, “Lale Devrinde Yapılan İlmi Faaliyetler”, Divan dergisi, Sayı 1, 1997, s. 143 
41 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yirmisekiz Mehmet Çelebi Efendi Sefaretnamesi, hazırlayan: Abdullah Uçman, Dergah 
Yayınları, 2017; Gilles Veinstein, İlk Osmanlı Sefiri Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Anıları-Kafirlerin 
Cenneti, Ark Kitapları, 2002 
42 H.Mustafa Eravcı, İlker Kiremit, “Lale Dönemi ve Patrona Halil İsyanı Üzerine Yeni Değerlendirmeler”,Tarih 
Okulu Dergisi, Sayı VIII, 2010, s.81-82 
43 Abdülkadir Özcan, “Patrona İsyanı” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 34, 2007,s. 189 
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Ahmed’in diğer damatları dahil olmak üzere, İbrahim Paşa’nın, Padişah’ın kanatları altındaki 
nüfuzuna artık tahammül edemez bir hâle gelmişlerdi.44  Şüphesiz, Patrona Halil, kendisine 
verilen talimat sonrasında, Eylül 1730 tarihinde, yani mevlid gününde, Mutlak otorite sahibi 
Padişah ile bir kısım devlet adamlarının Üsküdar’daki Valide cami’inde bulundukları sırada, 
isyancı arkadaşları ile beraber son bir kez toplantı yapmış ve bu toplantı da kesin bir isyan günü 
kararlaştırılmıştı.45 Asilerin başlattığı isyan üzerine muhtelif zamanlarda gönderilen kuvvetler 
olumlu netice alamadıkları gibi isyanın daha da körüklenmesine sebebiyet verdiler. İsyanın 
üçüncü gününde Vezir Mustafa Paşa ile Kethüdası Mustafa Paşa, Bostancılar hapishanesine 
gönderilmiş, İbrahim ise Silahdar Ağa dairesine hapsedilmiştir. Şeyhülislâm Abdullah Efendi 
ise, Bozcaada’ya sürgün edilmiş ve onun yerine Mirzâ-zâde Şeyh Mehmed Efendi geçmişti. 
Bundan mütevellit, saraydaki ulema arasında cereyan eden müzakereyi takiben, Şeyh Mehmed 
Efendi, adı geçen üç vezirin katline karar aldı ve  III. Ahmed’in baskı altında telaşla ve 
bilinçsizce vermiş olduğu emirle katledildiler.46 
            Osmanlı kısa kroniklerinden olan ve müellifi Ahmed adında bir kişi olduğu bilinen Rūz-
nāme47 isimli eser bizlere isyanın zuhur ettiği etkileyici ortamı anlatmaktadır. Resmi 
kaynaklardan farklı olarak isyanı, uzun uzadıya karşılıklı konuşmalarla aktarmış ve bu yönü ile 
de özellikle Abdi Tarihi’nden ayrıldığı görülmektedir.48  Aynı şekilde Vakıa Takriri olarak 
isimlendirilen diğer bir eser, modern Osmanlı tarih yazıcılığında 1730 Patrona İsyanı veyahut 
Patrona Halil İsyanı üzerine kaleme alınmış bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
eserde, yazarın “müşahede eyledik” ifadesi olayın aktif- canlı bir katılımcısı olduğu izlenimini 
bizlere açıkça sunmaktadır. Bu satırlar, Damad İbrahim Paşa ve onun iki damadının 
öldürülmesini takiben mallarının müsaderesinde birinci derecede yer alan gözlemcinin 
izlenimleridir. Vâkıa Takrîri, isyan üzerine diğer eserlerdeki gibi hicri 1143 senesinin 
Rebiülevvel ayının XV. günü ile başlar; isyancıların kellelerinin alınması ile bu hikaye sona 
ermektedir. Eser, Patrona’nın isyanının patlak vermesi ile isyancıların kellelerinin alınması 
sonucu durulan ortamdaki ilişkiler silsilesini çözmede önemli bilgiler sunar. 1730 Patrona 
isyanı, eğer bir kazananlar ile kaybedenlerin arasındaki mücadele ise bu çekişmenin taraflarını 
belirlemek kritik önemdedir. İşte Vâkıa Takrîri, öne çıkarmış olduğu bazı isimlerle bu tarafların 
aydınlatılmasında, dolayısıyla III. Ahmed’in hal’i ve I. Mahmud’un saltanatının başlangıcı 
dönemindeki mücadelenin doğasını kavramamıza yardım eder.49 
 
 
 
Sonuç Yerine 

 
44 Tofig Mustafazade, “Bir Yabancının Gözü İle Eylül 1730 İstanbul İsyanı”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 
Cilt 17, Sayı 33, 2018, s.7 
45 Münir Aktepe, Patrona İsyanı 1730, İstanbul Üniversitesi Yayınları Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1958 
s.133-134 
46 Aktepe, a.g.e., s. 150-151 
47 İsyan sırasında gece-gündüz yaşanan tüm gelişmeleri ayrıntılı olarak aktardığı için eser, Rūz-nāme kategorisinde 
değerlendirilmekte olup, eserin kim tarafından kaleme alındığı bilinmemektedir. Buna ilaveten ketebe kaydında 
tarihten önce: Ahmed’in sözleri tamamlandı.” denilerek, risâleyi yazanın “Ahmed” adında biri olduğu açıkça 
belirtilmiştir. Lakin, saray ile ocak çevrelerinde gelişen olaylar ve devlet adamlarının yağmalanan mal ve 
hazineleri hususunda ayrıntılı bir bilgiye sahip olduğu görülen “Ahmed”in, o devirde saray görevlileri arasındaki 
onlarca “Ahmed”den hangisi olduğu tespit edilememiştir. Bkz. Hakan Yılmaz, “1730 Patrona İsyânı İle İlgili Kısa 
Kroniklerden Rūz-nāme Yazarı “Aḥmed” Kimdir?”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (The Journal of 
Social and Cultural Studies), Cilt: I, Sayı: 2, Yıl: 2015  s.105-107 
48 Hakan Yılmaz, a.g.m., s.105-114 
49 Selim Karahasanoğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 1730 İsyanı Üzerine Yeni Bir Eser: Vâkıa Takrîri Bin Yüz 
Kırk Üç’de Terkîb Olunmuşdur”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 28, Sayı 46, 2009, s.182 
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Osmanlı modernleşmesinde dikkatimizi çeken iki durum söz konusudur. Bunlardan ilki; 
batılılaşma adı altında atılan adımların rehaveti beraberinde getirmesidir. Özellikle III. 
Ahmet’in modernleşme sistemi içinde ele alabileceğimiz bu rehavet hali, Osmanlı 
imparatorluğu’nun önüne bir set olmuştur. Bu örülen duvar, imparatorluğun daha sonra atacağı 
adımların sağlamlığını da zedeleyecek boyutta olmuştur. Öyle ki ekonomik rehavet, askeri 
yenileşmenin anlamsızlığına sebebiyet vermiş, Lale devrinin “Anlatılmaz yaşanır” şeklindeki 
baş döndürücü mahiyetinin de askeri ve siyasal götürülerini gözler önüne sermiştir. Devlet 
erkanının ciddiyetten uzaklaşan tavırları - ki buna örnek olarak devlet meselelerinin adeta lale 
bahçelerinde bir masallar diyarındaymış gibi tartışılması- ıslahat hareketlerinin gereği gibi 
yapılmasını engellemiş ve batıyı taklitten öte geçemeyen bir Osmanlı’nın varlığına yol açmış 
vetabandan tavana değil tavandan tabana inen bir süreci kamçılamıştır. Yirmi Sekiz Mehmet 
Çelebi veya Nişli Mehmet Ağa gibi elçilerin anlatılarıyla hareket eden ve neşvünema bulan 
elitlerin kurguladığı batı tasavvuru ve bunun pratiğe dökülmüş şekilleri, halka yansımamış ve 
çok fazla halk nezdinde karşılık bulmamıştır. Damat İbrahim Paşa’nın kendi güruhuyla dalmış 
olduğu zevk ve sefa, Patrona Halil isyanına zemin hazırlamıştır. Tüm uyarılara rağmen bu 
isyanı görmeyen aslında gerçekte görmek istemeyen devlet ricali, Osmanlı hafızasında 
silenemeyecek bir isyanın müsebbibi olmuştur. Askeri alanda yapılan ıslahatların çoğu Lale 
devrinde yapılmış dememize rağmen nasıl olur ki küçük bir isyan ile başlayan Patrona Halil”in 
ayaklanması bastırılamamıştır. Asıl sorgulanması gereken noktalar bu kısımlardır. Kendi içinde 
büyük ölçüde tutarsızlıkları barındıran bu dönem Türk modernleşme tarihinin her nekadar 
başlangıcı olarak görülse de anlatılanlar çerçevesinde başlangıç değil de ders alınması gereken 
yanlış modernleşmenin izlerini taşır.  
            Tabi bu devirde asıl çarpıcı olarak irdelenmesi gereken,ikinci durumdur. Söz konusu 
durum bizlere devrin bürokrasisinin nepotizm eksenli ilerlediğini gözler önüne serer. İbrahim 
Paşa’nın çok sayıda saraylar yaptırıp ve himayesinde bulunanları en küçük birimlerden, 
bürokrasinin tepelerine çıkarması tartışılması elzem bir konudur. Liyakatın gözetip 
gözetilmediğine ilişkin elbette araştırmalar yapılabilir. Lakin Bab-ı Ali’nin patronu olan 
Sadrazam İbrahim Paşa’nın nepotist tavırlara girmesinin de bürokraside de  ipin ucunun 
kaçmasına ve halk nezdinde güvensizliğe de neden olmuştur. Halk da yer etmeyen, israfa neden 
olan ve islamın temel kaidelerine ters düşen uygulamaların sonucunda da söylediğimiz üzere 
Patrona Halil’in isyanı başlamış ve devlet geleneğine aykırı olan istekler yerine getirilerek III. 
Ahmet’in halline cevaz verilmiştir. 
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SURİYELİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE 

SALDIRGANLIK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ 
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ÖZET 

 
Günümüzde şiddet ve saldırgan davranışlar gerek toplumsal yaşamda gerekse okullarda sıklıkla 

karşılaşılan bir sorundur. Saldırganlığa doğrudan maruz kalınmasa da toplumsal düzeyde saldırganlık insanlar 
üzerinde etki yaratmaktadır. Toplumdaki herkes saldırgan davranış göstermese de saldırgan davranışların 
olumsuz etkilerinden kendilerini korumak için aldığı tedbirlerle bu düzenin içine dâhil olmaktadırlar. Saldırganlık 
yaşantımızın bir parçası halini almıştır. Bu nedenle, saldırgan davranışların erken belirlenmesi, nedenlerinin 
öğrenilmesi ve ortadan kaldırılması oldukça büyük önem taşımaktadır. Türkiye’ye kısa zamanda 3 milyon 
sığınmacının gelmesi, toplumun birçok kesimini hazırlıksız yakalamıştır. Aniden farklı bir ortamda yaşamak 
zorunda kalan ve travma yaşayan insanlara karşı nasıl ve ne şekilde davranması gerektiği önem kazanmıştır. Okul 
müdürleri, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar, her gün bu öğrencilerin sorunları ile karşılaşmaktadır. Suriyeli 
çocukların yaşadığı bu travmatik durumdan en az hasarla çıkıp, öğrenim hayatına aktif katılımları için, idarecilere 
de oryantasyon eğitimi vermek gerekmektedir. Çünkü yapılması gereken bu uygulamalar geciktikçe Suriyeli 
çocuklar arasında istenmeyen davranış oranı giderek artacaktır. Bu davranışlardan biri de saldırganlık olarak 
karşımıza çıkabilir. Bu nedenle bu araştırmada Suriyeli ilkokul öğrencilerinin cinsiyete göre saldırganlık davranış 
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan ve Suriyeli öğrencilerin 
devam ettiği ilkokullarda yürütülmüştür. Veriler, geliştirilen anket aracılığıyla 94 ilkokul öğretmeninin kendi 
sınıfında bulunan Suriyeli öğrencileri değerlendirmeleri yoluyla toplanmıştır. Bu nedenle araştırmanın 
örneklemini öğretmenlerin anket doldurduğu toplam 678 Suriyeli ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmanın 
sonucunda, hem başkalarına yönelik saldırgan davranışların hem de sözel saldırgan davranışların erkek 
öğrencilerde kız öğrencilerden daha fazla olduğu bulunmuştur. Okul araç-gereçlerine yönelik saldırgan 
davranışlar ile kendine yönelik saldırgan davranışların ise erkek ve kız öğrencilerde hemen hemen hiç 
bulunmadığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: İlkokul, Suriyeli öğrenciler, Saldırganlık 
 

AGGRESSIVE BEHAVIOUR LEVELS OF SYRIAN PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO GENDER 

 
ABSTRACT 

Violence and aggressive behaviour is a widespread problem both in social life and in schools nowadays. 
Although not directly exposed to aggression, aggression at the social level has an impact on people.  Despite the 
fact that not everyone in the society exhibits aggressive behaviour, people take part in this order via making 
provision for protecting themselves from the negative effects of aggressive behaviour. Aggression has become a 
part of our lives. Therefore, early identification of aggressive behaviours, learning of their causes and elimination 
of them are essential. A large segment of the society was caught unprepared with 3 million refugees came to 
Turkey in a short time. That is why, how and in what way people should behave refugees who have to live in a 
different environment suddenly has gained importance. School principals, teachers and psychological counsellors 
face these students' problems every day. In this regard, it is necessary to give orientation training to administrators 
as well. This orientation could lead to active participation of Syrian children in the educational life with the least 
damage from this traumatic situation. The reason is that if these interventions are postponed, the rate of unwanted 
behaviour among Syrian children will gradually increase. We could face with aggression as one of these 
behaviours. This study, therefore, aimed to determine the level of aggression behaviour of Syrian primary school 
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students according to gender. The research was carried out in primary schools in the central districts of Mersin 
province where Syrian students attend. The data were collected through a questionnaire developed by 94 primary 
school teachers evaluating Syrian students in their class. For this reason, the sample of the study consisted of 678 
Syrian primary school students whose teachers filled out the questionnaire. As a result of the study, it was found 
that both aggressive behaviours towards others and verbal aggressive behaviours were higher in male students 
than female students. It was observed that aggressive behaviours towards school equipment and self-aggressive 
behaviours were almost absent in male and female students. 

Keywords: Primary school, Syrian students, Aggression 

 
Giriş 

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada saldırganlık ve şiddet içeren davranışlarda ciddi bir 
artış görülmektedir. Saldırgan davranışlar, çocuk ve ergenlerin psikiyatri servislerine 
yönlendirilmelerinin de en yaygın nedeni olmaktadır (Kılıçarslan ve Erdem, 2017, s. 67).      
Okullarda şiddet olayları önceleri ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerde görülürken artık 
ilköğretim düzeyindeki öğrencilerde de bu tür davranışlara rastlanmaktadır. Bu şiddet 
olaylarının yaşanmasında en büyük etkinin öğrencilerin kendine model olarak dizi karakterleri, 
kitle iletişim araçlar gösterilse de bu olayların yaygınlaşmasında ailenin etkisi, yaşantıların 
etkisi, kültürlerin birbirine karışması, küreselleşme etkileri, kuşaklar çatışması ve kültürel 
çatışmalarında etkisi büyüktür. Bu da göstermektedir ki şiddet toplumsal bir sorundur. Bu 
sorunu çözmek içinde eğitim sisteminde alınacak tedbirlerle işe başlanarak bu tedbirleri 
toplumsal boyutlara yansıtmak gerekmektedir. 
      Toplumun her kesiminde insanlar ailevi, çevresel, sosyal, biyolojik, özgüven, iletişim 
becerileri gibi konulardaki sorunları nedeni ile cinsiyet ve yaşın da etkisi ile çevrelerindeki 
insanlara sözel ya da fiziksel saldırgan davranışlarda bulunabilmektedirler. Bu saldırgan 
davranışlar ilköğretim okullarındaki çocuklarda da kendini göstermektedir. Okullarda, özellikle 
çocukların birbirlerine karşı hareketleri, bunu çok açık ortaya koymaktadır. Bu tür davranışlar 
eğitim öğretim ortamında öğrencilerin yaşantılarını olumsuz yönde etkilemektedir (Kılıç, 2007, 
s. 2,8). 
       Baş ve Kabasakal (2010), ilköğretim çağındaki çocuklarda saldırganlık ve şiddet 
davranışının yaygınlığını çeşitli değişkenlere göre incelemek amacıyla bir araştırma yapmışlar. 
Araştırmanın örneklemi ilköğretim 4.- 8.   sınıf düzeyinden 951 öğrenci 'den oluşturulmuştur. 
Sonuçlar, öğrencilerin yaklaşık olarak % 40’ının son öğretim yılında en az bir kez fiziksel 
olarak kavga ettiğini, % 20’sinin bir grup kavgasına karıştığını, % 7’sinin okulda kesici alet 
taşıdığını ve % 6’sının kesici alet ile bir arkadaşını yaraladığını göstermiştir. Fiziksel kavga 
etme oranları ile fiziksel ve ilişkisel saldırganlığa maruz kalma oranları açısından cinsiyet ve 
sınıf düzeyi farklılıklarına rastlanmıştır. 
       Sezer, Kolaç ve Erol tarafından (2013), ilköğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin 
anne-baba tutumları ve bazı değişkenler ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışma, 
bir ilköğretim okulunun dört, beş ve altıncı sınıf öğrencilerinden 409 öğrenci ile yürütülmüştür. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim çağındaki öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin 
düşük olduğu saptanırken, erkek öğrencilerin saldırganlık puan ortalamaları kız öğrencilerden 
istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek bulunmuştur. Saldırganlığın anne baba kavga etme 
sıklığı ve ana-baba tutumu gibi değişkenlerden etkilendiği saptanmıştır. 

Araştırmalar çocuklarda görülebilecek saldırganlığın birçok nedeni olabileceğini 
göstermektedir. Bunlardan bir de göçtür. Son yıllarda dünyada yaşanan iç çatışmalar ve siyasi 
değişikliklerin neden olduğu kitlesel göç hareketleri sonucunda göçmenler çeşitli ülkelerde 
mülteci ya da sığınmacı olarak bulunmaktadırlar (Lordoğlu, 2015). Hızla artan göç beraberinde 
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birçok sorunu getirmektedir. Göç eden çocukların yaşadığı sorunlardan oldukça önemli birisi 
de okul çağındaki çocukların yerleşmiş oldukları ülkedeki eğitimleri ile ilgilidir.  

Göç eden çocuklar sosyal ve kültürel izolasyon, yorucu ve tehlikeli işler, aşırı yoksulluk, 
kötü sağlık koşulları ve dil engeli gibi nedenlerle ciddi düzeyde eğitimin dışında kalabilir 
(Rossi, 2008). Mülteci konumundaki kitlesel göçün dil, eğitim sistemi, kültürel farklılık vb. 
yönden önemli farklılıklar gösteren bir ülkeye yapılması durumunda, bir yandan bu çocukların 
eğitimleri son derece olumsuz etkilendiği gibi, göç yoğunluğuna da bağlı olmakla birlikte, göç 
edilen ülkenin okulları, öğrencileri ve öğretmenleri de sınıfın demografik yapısını değiştiren bu 
süreçten olumsuz yönde etkilenmektedir. Göçün okullarda sebep olduğu fiziki yetersizlikler, 
kalabalık sınıflar, ikili öğretim, öğretmen ve öğretim elemanı eksikliği ve dengesiz dağılım 
eğitim öğretim açısından sorun oluşturmaktadır (Birinci, 2003, akt. Şahin, 2012). Bu 
yoksunluklar sonucu ortaya çıkabilecek sorunlardan biri de saldırganlık olabilir. Literatürde, 
ilkokul dönemindeki Suriyeli öğrenciler arasında saldırganlık davranışlarını araştıran 
çalışmalara rastlanmamıştır.  Bu noktadan hareketle bu araştırmada öğretmenlere göre ilkokula 
devam eden Suriyeli öğrencilerin cinsiyete göre saldırgan davranışların yaygınlık düzeylerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.    Bu araştırma sonuçları Suriyeli ilkokul çocuklarıyla saldırganlık 
konusunda yapılacak olan sonraki araştırmalar için katkı sağlayabilir. Bununla birlikte 
verilebilecek hizmet içi eğitim çalışmalarında ve düzenlenmesinde yararlı olabilir.     

 

Yöntem 
 

Araştırmanın Modeli 
Suriyeli ilkokul öğrencilerinin cinsiyete göre saldırganlık davranış düzeylerinin 

öğretmen algılarına göre incelendiği bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. 
Örneklem 
Araştırma, Mersin ili merkez ilçelerinde bulunan ve Suriyeli öğrencilerin devam ettiği 

ilkokullarda yürütülmüştür. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Bu 
nedenle sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan ve öğrenci anketini doldurmaya gönüllü olan 
öğretmenler seçilmiştir. Öğrenciler, Türkçeyi çok iyi bilmedikleri için veriler öğrenciler 
aracılığıyla değil, öğretmenler aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, geliştirilen anket 
aracılığıyla; bu anketi doldurmayı kabul eden 94 ilkokul öğretmeninin kendi sınıfında bulunan 
Suriyeli öğrencileri değerlendirmeleri yoluyla elde edilmiştir. Sonuçta araştırmanın 
örneklemini öğretmenlerin anket doldurduğu toplam 678 Suriyeli ilkokul öğrencisi 
oluşturmuştur. Anket doldurulan öğrencilerin, 227’si birinci, 197’si ikinci, 119’u üçüncü, 135’i 
dördüncü sınıfta okumaktadır.  Öğrencilerin 323’ü kız, 355’i erkektir. 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada anket kullanılmıştır. Kullanılan anket ilgili literatür tarandıktan sonra 

geliştirilmiş ve üç alan uzmanının görüşü alındıktan sonra son şekli verilmiştir. Ankette dört alt 
bölümden oluşan toplam 20 soru bulunmaktadır. Seçenekler ‘Hiçbir zaman’, ‘Bazen’, 
‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ şeklinde oluşturulmuştur. 

Anketteki bölümler;  

7 soru ‘Başkalarına Yönelik Saldırgan Davranışlar’, 
4 soru ‘Sözel Saldırgan Davranışlar’, 
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4 soru ‘Kendine Yönelik Saldırgan Davranışlar’ ve 
5 soru ‘Okuldaki Araç-Gereçlere Yönelik Saldırgan Davranışlar’ olarak 

adlandırılmıştır. 
Veriler yüzde(%) ve frekans (f) olarak değerlendirilmiştir. 

 
Bulgular 

Bulgular saldırganlık anketinde yer alan bölümlere göre sırasıyla verilmiştir. Tablo 1 de 
ilkokula devam eden Suriyeli öğrencilerin başkalarına yönelik saldırgan davranışlarının 
cinsiyete göre dağılımları görülmektedir. 

Tablo 1 
İlkokula Devam Eden Suriyeli Öğrencilerin Başkalarına Yönelik Saldırgan Davranışlarının 
Cinsiyete Göre Dağılımlar 

Başkalarına Yönelik 
Saldırgan 
Davranışlar  

 
Cinsiyet 

Hiçbir  
zaman 

 
f           % 

Bazen 
 

 
f           % 

Genellikle 
 

 
f       % 

Her zaman 
 
 
f         % 

Başkalarına tükürür     
Kız 

 
251        77.7 
 
187        52.7 

 
64      19.8 
 
139    39.2 

 
8       2.5 
 
25      7.0 

 
0        0 
 
4        1.1 

 
Erkek 

Başkalarını iter veya 
sıkıştırır 

 
Kız 

 
214        66.3 
 
120        33.8 

 
92        8.5 
 
160    45.1 

 
17       5.3 
 
64    18.0 

 
0          0 
 
11        3.1 

 
Erkek 

Başkalarının saçlarını 
veya kulaklarını çeker 

 
Kız 

 
250 77.4 
 
178 50.1 

 
61      18.9 
 
128    36.1 

 
12        3.7 
 
40     11.3 

 
0        0 
 
9        2.5 

 
Erkek 

Başkalarını tekmeler, 
döver ya da tokatlar 

 
Kız 

 
255 78.9 
 
141 39.7 

 
58       18.0 
 
145      40.8 

 
10      3.1 
 
55    15.5 

 
0         0 
 
14         3.9 

 
Erkek 

Başkalarını boğmaya 
çalışır 

 
Kız 

 
308 95.4 
 
274 77.2 

 
11          3.4 
 
61        17.2 

 
4       1.2 
 
14      3.9 

 
0         0 
 
6         1.7 

 
Erkek 

Başkalarına karşı delici 
ya da keskin aletler 
kullanır 

 
Kız 

 
317 98.1 
 
321 90.4 

 
5         1.5 
 
28         7.9 

 
1       0.3 
 
5       1.4 

 
0         0 
 
1         0.3 

 
Erkek 

Başkalarının defterleri, 
kitapları veya diğer 
eşyalarını yırtar 

 
Kız 

 
254 78.6 
 
226 63.7 

 
60       18.6 
 
99      27.9 

 
9       2.8 
 
22       6.2 

 
0          0 
 
8          2.3 Erkek 

  
Tablo 1 incelendiğinde Suriyeli kız ve erkek ilkokul öğrencilerinin başkalarına yönelik 

saldırganlık davranış düzeylerinin daha çok ‘Hiçbir zaman’ ve ‘Bazen’ seçeneklerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. Tüm davranışlarda ‘Hiçbir zaman’ seçeneğinde Suriyeli kız 
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öğrencilerinin oranı erkek öğrencilerden daha yüksektir. ‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ 
seçeneklerinde yer olan öğrenci sayıları oldukça düşüktür. Tüm davranışlarda ‘Bazen’, 
‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ seçeneklerinde Suriyeli erkek öğrencilerinin oranı kız 
öğrencilerden daha yüksektir. Başkalarına yönelik saldırganlık davranışlar bölümünde 
‘Genellikle’ seçeneğinin en yüksek olduğu madde (64 erkek) “Başkalarını iter veya sıkıştırır” 
maddesi olurken ‘Her zaman’ seçeneğinin en yüksek olduğu madde (14 erkek) “Başkalarını 
tekmeler, döver ya da tokatlar” olarak belirlenmiştir. 

 
Tablo 2 de ilkokula devam eden Suriyeli öğrencilerin sözel saldırgan davranışlarının 

cinsiyete göre dağılımları yer almaktadır. 
 

Tablo 2 
İlkokula Devam Eden Suriyeli Öğrencilerin Sözel Saldırgan Davranışlarının Cinsiyete Göre 
Dağılımları 

Sözel Saldırgan 
Davranışlar  

 
Cinsiyet 

Hiçbir  
zaman 

 
f           % 

Bazen 
 

 
f         % 

Genellikle 
 

 
f        % 

Her zaman 
 
 
f         % 

Küfür eder  
Kız 

 
257 79.6 
 
176 49.6 

 
58      18.0 
 
131    36.9 

 
8       2.5 
 
39      11.0 

 
0       0 
 
9      2.5 

 
Erkek 

Başkalarını sözel tehdit 
eder 

 
Kız 

 
267 82.7 
 
199 56.1 

 
51      15.8 
 
114    32.1 

 
5       1.5 
 
38      10.7 

 
0      0 
 
4      1.1 

 
Erkek 

Yüksek sesle bağırır, 
gürültüye neden olur 

 
Kız 

 
242 74.9 
 
180 50.7 

 
66      20.4 
 
116    32.7 

 
14        4.3 
 
47      13.2 

 
1      0.3 
 
12      3.4 

 
Erkek 

Konuşurken hakaret 
kelimeleri kullanır 

 
Kız 

 
273 84.5 
 
222 62.5 

 
45      13.9 
 
104    29.3 

 
5       1.5 
 
25       7.0 

 
0        0 
 
4      1.1 

 
Erkek 

 
Tablo 2’ye bakıldığında Suriyeli kız ve erkek ilkokul öğrencilerinin sözel saldırganlık 

davranış düzeylerinin daha çok ‘Hiçbir zaman’ ve ‘Bazen’ seçeneklerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Tüm davranışlarda ‘Hiçbir zaman’ seçeneğinde Suriyeli kız öğrencilerinin oranı 
erkek öğrencilerden daha yüksektir. ‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ seçeneklerinde yer olan 
öğrenci sayıları oldukça düşüktür. Tüm davranışlarda ‘Bazen’, ‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ 
seçeneklerinde Suriyeli erkek öğrencilerinin oranı kız öğrencilerden daha yüksektir. Sözel 
saldırganlık davranışları bölümünde ‘Genellikle’(47 erkek) ve ‘Her zaman’ (12 erkek) 
seçeneklerinin en yüksek olduğu madde “Yüksek sesle bağırır, gürültüye neden olur” maddesi 
olarak tespit edilmiştir. 

 
Tablo 3 de ilkokula devam eden Suriyeli öğrencilerin kendine yönelik saldırgan 

davranışlarının cinsiyete göre dağılımları verilmiştir. Tablo 3’ de de görüldüğü gibi Suriyeli kız 
ve erkek ilkokul öğrencilerinin kendine yönelik saldırganlık davranış düzeylerinin büyük 
oranda ‘Hiçbir zaman’ ve ‘Bazen’ seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  
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Tablo 3  
İlkokula Devam Eden Suriyeli Öğrencilerin Kendine Yönelik Saldırgan Davranışlarının 
Cinsiyete Göre Dağılımları 

Kendine Yönelik 
Saldırgan 
Davranışlar 

 
Cinsiyet 

Hiçbir  
zaman 

 
f             % 

Bazen 
 

 
f          % 

Genellikle 
 

 
f      % 

Her zaman 
 
 
f         % 

Kendi vücuduna keskin 
bir aletle zarar verir 

 
Kız 

 
321 99.4 
 
342 96.3 

 
2       0.6 
 
12       3.4 

 
0      0 
 
1      0.3 

 
0       0 
 
0       0 

 
Erkek 

Öfkelendiği zaman kendi 
kafasına eliyle ya da 
sert bir şeyle vurur 

 
Kız 

 
313 96.9 
 
317 89.3 

 
8       2.5 
 
31       8.7 

 
2      0.6 
 
6      1.7 

 
0       0 
 
1       0.3 

 
Erkek 

Kendi kıyafetlerini yırtar, 
çekiştirir ya da çiğner 

 
Kız 

 
316 97.8 
 
322 90.7 

 
7       2.2 
 
29       8.2 

 
0      0 
 
4      1.1 

 
0       0 
 
0       0 

 
Erkek 

Kendi defterlerine veya 
kitaplarına zarar verir 

 
Kız 

 
274 84.8 
 
235 66.2 

 
44       13.6 
 
97       27.3 

 
5      1.5 
 
14     3.9 

 
0       0 
 
9       2.5 

 
Erkek 

 
Bu bölümde öncekilerden farklı olarak ‘Hiçbir zaman’ seçeneğinde “Kendi defterlerine 

veya kitaplarına zarar verir” davranışı hariç diğer davranışların tamamında Suriyeli erkek 
öğrencilerinin oranı kız öğrencilerden daha yüksektir. ‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ 
seçeneklerinde yer olan öğrenci sayıları oldukça azdır. Tüm davranışlarda ‘Bazen, ‘Genellikle’ 
ve ‘Her zaman’ seçeneklerinde Suriyeli erkek öğrencilerinin oranı kız öğrencilerden daha 
yüksektir. Kendine yönelik saldırganlık davranışları bölümünde ‘Genellikle’(14 erkek) ve ‘Her 
zaman’ (9 erkek) seçeneklerinin en yüksek olduğu madde “Kendi defterlerine veya kitaplarına 
zarar verir” maddesi olarak saptanmıştır. 

 
Tablo 4 de ilkokula devam eden Suriyeli öğrencilerinin okuldaki araç-gereçlere yönelik 

saldırgan davranışlarının cinsiyete göre dağılımları görülmektedir. Tablo 4’ incelendiğinde 
Suriyeli kız ve erkek ilkokul öğrencilerinin okuldaki araç-gereçlere yönelik saldırganlık 
davranış düzeylerinin büyük bir çoğunlukla  ‘Hiçbir zaman’ ve ‘Bazen’ seçeneklerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. ‘Hiçbir zaman’ seçeneğinde “Pencereleri kırar” davranışı hariç 
diğer davranışların tamamında Suriyeli kız öğrencilerinin oranı erkek öğrencilerden daha 
yüksektir. ‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ seçeneklerinde yer olan öğrenci sayıları oldukça azdır. 
Tüm davranışlarda ‘Bazen, ‘Genellikle’ ve ‘Her zaman’ seçeneklerinde Suriyeli erkek 
öğrencilerinin oranı kız öğrencilerden daha yüksektir. Okuldaki araç-gereçlere yönelik 
saldırganlık davranışlar bölümünde ‘Genellikle’ seçeneğinin en yüksek olduğu madde (17 
erkek) “Duvarlar veya sıralar üzerine yazar” maddesi olurken ‘Her zaman’ seçeneğinin en 
yüksek olduğu madde (3erkek) “Kapıları çarparak kapatır” olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 4 
 İlkokula Devam Eden Suriyeli Öğrencilerinin Okuldaki Araç-Gereçlere Yönelik Saldırgan 
Davranışlarının Cinsiyete Göre Dağılımları 

Okuldaki Araç-
Gereçlere Yönelik 
Saldırgan 
Davranışlar 

 
Cinsiyet 

Hiçbir  
zaman 

 
f               % 

Bazen 
 

 
f           % 

Genellikle 
 

 
f      % 

Her zaman 
 
  
f         % 

Pencereleri kırar      
Kız 

 
321 99.4 
 
340 95.8 

 
2        0.6 
 
15        4.2 

 
0      0 
 
0      0 

 
0       0 
 
0       0 

 
Erkek 

Kapıları çarparak kapatır  
Kız 

 
288 89.2 
 
258 72.7 

 
33      10.2 
 
84      23.7 

 
2     0.6 
 
10     2.8 

 
0       0 
 
3       0.8 

 
Erkek 

Duvarlar veya sıralar 
üzerine yazar 

 
Kız 

 
273 84.5 
 
238 67.0 

 
45      13.9 
 
98      27.6 

 
5        1.5 
 
17      4.8 

 
0        0 
 
2       0.6 

 
Erkek 

Okuldaki eşyaları (sıra. 
sandalye. masa... vs) 
yere fırlatır 

 
Kız 

 
309 95.7 
 
293 82.5 

 
13        4.0 
 
51      14.4 

 
1      0.3 
 
10      2.8 

 
0       0 
 
1       0.3 

 
Erkek 

Okuldaki eşyaları (sıra. 
sandalye. masa... vs) 
tekmeler 

 
Kız 

 
309 95.7 
 
283 79.7 

 
12        3.7 
 
58      16.3 

 
2      0.6 
 
13      3.7 

 
0       0 
 
1       0.3 

 
Erkek 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Genel olarak araştırma sonuçlarına bakıldığında çok fazla bir oranda olmamakla birlikte 

erkek, Suriyeli ilkokul öğrencileri arasında dört bölümde de saldırgan davranışların kız 
öğrencilere göre daha yaygın olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Suriyeli ilkokul öğrencileri 
arasındaki saldırganlık davranış oranının düşük çıkması sevindiricidir. Ancak düşük bir oranda 
da olsa Suriyeli ilkokul öğrencileri arasında gözlenen saldırganlık davranışlarına ilişkin bu 
sonuç, bu tür davranışların daha detaylı olarak incelenmesi, nedenlerinin ortaya çıkartılması ve 
saldırganlık düzeylerinin artmaması için gerekli önlemlerin alınmasına işaret etmektedir.  

Suriyeli ilkokul öğrencilerinde gözlenen saldırganlığın önemli bir nedeni olarak göçün 
beraberinde getirdiği sosyal problemler gösterilebilir.  Nitekim Şimşir ve Dilmaç (2018), 
yaptıkları araştırmada yabancı uyruklu öğrenciler açısından karşılaşılan sosyal problemleri; 
dışlanma, kurallara uymama, kavga ve şiddet ve Türk öğrenciler ile kaynaşamama olarak 
belirlemişlerdir.  

Yalnızca bir durumu saptamaya yönelik olarak yapılan bu araştırma bazı sınırlılıklar 
taşımaktadır. Birincisi, Suriyeli ilkokul öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri öğretmen 
algılarına göre belirlenmiştir. Bu yolla başkalarının kanılarına dayalı bir bilgi toplanmıştır. 
Bundan sonraki çalışmalarda bilginin doğrudan öğrencilerden elde edilmesi daha yararlı 
olabilir. 
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İkincisi, öğretmenlerden yalnızca Suriyeli İlkokul öğrencileri için görüş alınmıştır. Daha 
sonraki çalışmalarda bu çocuklarla birlikte okuyan Türk öğrenciler için de saldırganlık 
düzeylerine yönelik bilgi alınması her iki grubu karşılaştırmaya olanak sağlayacaktır.  

Üçüncüsü, saldırganlık düzeyi bir anket ile belirlenmeye çalışılmıştır. İleriki çalışmalarda 
bilgilerin daha sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi için standart bir ölçme aracı kullanılabilir. 
Ayrıca, nitel çalışmalarla saldırganlık davranışlarının ortaya çıkartılması önemli bir katkı 
sağlayabilir. 
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ÖZET 
 
Ülkesinden göç etmek zorunda kalan çocuklar, korunmaya ve desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimdir. 

Ülkemiz, Suriyeli çocukların eksikliklerini en aza indirmek için öncelikle eğitime yönelik çalışmalar yapmakta ve 
alt yapı hazırlamaktadır. Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmeleri ve eğitim almalarını destekleyen en önemli 
adımlardan biri ve en geniş kapsamlısı “PICTES” projesidir. Proje dâhilinde Suriyeli öğrencilere, belirlenen okul 
ve kurumlarda Türkçe öğretmek amacıyla Türkçe öğreticisi olarak geçici süreli eğitim personeli istihdam 
edilmiştir. Bu kapsamda görev alacak kişiler, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümlerinin mezunları arasından seçilmiştir. Örgütsel bağlılık; örgütün ve bireyin amaçlarının zamanla 
bütünleşip uyumlu olma sürecidir. Bireyin örgütüyle kurduğu maddi bağın ötesinde, manevi bağlar olduğu 
düşünülebilir. Yani örgütsel bağlılık kişinin çalıştığı kuruma karşı hisleri şeklinde tanımlanabilir. Bu araştırmada, 
Türkçe öğreticilerinin demografik değişkenlere göre örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini, 2018-2019 yılında devlet okullarında 
ve geçici eğitim merkezlerinde çalışmakta olan 239 gönüllü Türkçe öğreticileri oluşturmuştur. Bu araştırmada 
veri toplama araçları olarak; Örgütsel Bağlılık Envanteri ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi 
formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, cinsiyette erkekler, medeni durumda ise evli 
öğretmenler lehine örgütsel bağlılığın yalnızca “duygusal bağlılık” alt ölçeğinde anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
belirlenmiştir. Devam bağlılığı ve normatif bağlılık alt ölçeklerinde ise cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Branş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre bakıldığında, örgütsel bağlılığın üç alt 
boyutunda da anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmiştir. Yaş değişkeni açısından Türkçe öğreticilerinin örgütsel 
bağlılıkları incelendiğinde “devam bağlılığı” alt ölçeğinde “24-27” yaş grubunda bulunanlar lehine anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Duygusal bağlılık ve normatif bağlılık alt ölçeklerinde ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğreticileri, Duygusal bağlılık, Devam bağlılığı, Normatif bağlılık 
 

INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN 
TURKISH TUTORIALS 

 
ABSTRACT 
 

Children who are forced to emigrate from their country are the ones who need most protection and support. 
In order to minimize their deficiencies arising from this situation, our country primarily carries out educational 
activities and prepares infrastructure. In this regard, various projects are conducted to support Syrian children 
in learning Turkish and receiving education. One of these important steps and the most comprehensive is 
“PICTES” project. Within the scope of the project, temporary teaching staff was employed as a Turkish tutorials 
in order to teach Turkish to Syrian students in designated schools and institutions. The persons to be employed in 
this scope were selected among the graduates of Turkish Language Teaching, Classroom Teaching and Turkish 
Language and Literature departments. Organizational commitment is the process of integration and 



 
 

 592 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

harmonization of the organization and the individual goals. Beyond tangible bond that the individual establishes 
with his organization, it can be thought that there are moral ties. In other words, organizational commitment can 
be defined as one's feelings towards the institution where he or she works. The study aims to investigate the 
organizational commitment levels of Turkish tutorials according to demographic variables. Relational screening 
model was used in the research. The sample of the study consisted of 239 volunteer Turkish tutorials working in 
public schools and temporary education centers in 2018-2019. In this research, as data collection tools: 
“Organizational Commitment Inventory” and “Personal Information Form” developed by the researchers were 
used. According to the results of the research, it is determined that organizational commitment differed 
significantly only on the “emotional commitment” subscale in favors of men regarding gender and married 
teachers concerning marital status. On the other hand, there was no meaningful difference in attendance and 
normative commitment subscales according to gender and marital status. In terms of branch and education level, 
it was observed that there was no significant difference in all three dimensions of organizational commitment. 
When the organizational commitment of the Turkish tutorials was examined with regards to age variable, a 
significant difference was found in favors of the “continuation commitment” subscale in the “24-27” age group. 
There was no notable difference in emotional and normative commitment subscales.  

 
Key words: Turkish tutorials, Emotional commitment, Attendance commitment, Normative commitment 

 
Giriş 

Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat olarak tanımlanan 
bağlılık, aynı zamanda manevi değerlere, ülkeye ve göreve bağlı olma gibi durumları da ifade 
edebilir. Genel olarak baktığımızda sadece kişiye değil, düşünceye, kuruma ya da kendimizden 
daha üst düzeyde gördüğümüz bir olguya karşı bağlılık göstermeyi ve yükümlülüklerimizi ifade 
eder. Örgütsel anlamda baktığımızda ise çalışanın sadakat, sevgi, ait olma gibi duygularla 
çalıştıkları örgüte psikolojik olarak bağlanması olarak tanımlanabilir (Chang, 1999). Bağlılık 
aynı zamanda herhangi bir örgüte üye olmak için duyulan güçlü bir istek, örgütün değer ve 
hedefleriyle bir bütün olma şeklinde de ifade edilmektedir (Erkmen ve Çerik, 2007). 

Örgütsel bağlılık; örgütün ve bireyin amaçlarının zamanla bütünleşip uyumlu olma 
sürecidir. Bireyin örgütüyle kurduğu maddi bağın ötesinde, manevi bağlar olduğu 
düşünülebilir. Yani örgütsel bağlılık kişinin çalıştığı kuruma karşı hisleri şeklinde 
tanımlanabilir. Örgütsel bağlılık, çalışanların örgütün amaçlarına, politikasına, görevin 
gereklerine uygun davranmayı gerektirmektedir. Bayram’a (2005) göre ise örgütsel bağlılık 
kısaca, çalışanın örgüte olan sadık tutumu ve örgütün başarılı olabilmesi için gösterdiği ilgidir. 

Literatürde sıkça kullanılan örgütsel bağlılık modelini oluşturan Meyer, Allen ve 
Smith’e (1993) göre, örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif 
bağlılık olarak üç boyuttan oluşmaktadır. Bu üç boyutun ortak noktası, bağlılığı,  “çalışanların 
örgütle olan ilişkisini tanımlayan ve örgüt üyeliğini devam ettirme ya da sonlandırma kararını 
kapsayan psikolojik bir durum” olarak ele almalarıdır.  Fakat bu boyutlar arasındaki belirleyici 
fark; duygusal bağlılığı yüksek çalışanların örgütte çalışmayı istedikleri için; devamlılık 
bağlılığı yüksek çalışanların örgütte çalışmaya ihtiyaç duydukları için; normatif bağlılığı 
yüksek çalışanların ise, örgütte çalışmayı zorunluluk olarak hissettikleri için devam etmeleridir. 
Bu boyutlardan devamlılık bağlılığı, çalışan için önem arz eden ve örgütte çalışmaya devam 
ettiği sürece sahip olacağı haklar, kıdem, terfi olanakları, ücret gibi getirilerin çalışan için 
vazgeçilemez olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmaktadır. Eğer bu imkânları başka bir işyerinde 
bulacağını düşünmüyor ya da sahip olduğu hayatından iş değiştirme nedeniyle kopmak 
istemiyorsa, çalıştığı örgütüne karşı devam bağlılığı oluşmaktadır. Normatif bağlılıkta, 
çalışanın örgütte kalması için zorunluluk hissetmesi vardır. Bu his, çalışanın ahlaki yönü ve 
sahip olduğu değerlerle ilgilidir. Çalışanlar örgütten ayrılmayı istese bile bu ayrılığın ahlaki ve 
doğru olmadığını düşündüklerinden, örgütten ayrılmazlar. Normatif bağlılığı devam 
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bağlılığından ayıran da maddiyatı ve kayıpları değil, ahlaki duyguları temel almasıdır (Meyer 
ve Allen, 1991). 

Duygusal bağlılık ise, çalışanın örgütle özdeşleşmesini belirtmektedir. Duygusal 
bağlılığı yüksek olan çalışanlar, kendi istekleriyle örgütte kalmaktadırlar. Çalışan kendini 
örgütün bir parçası olarak görmektedir ve görevleri olmasa bile, örgütün amaçları için gerekli 
olan yardımları yaparlar. Duygusal bağlılığın oluşması için çalışanın örgütün amaç ve 
değerlerini kabul etmesi gereklidir (Meyer ve Allen, 1991).  

Meyer vd. (2002)  örgütsel bağlılığın boyutları (duygusal, normatif bağlılık ve 
devamlılık bağlılığı) üzerine yaptıkları meta-analitik çalışmada; iş verimliliği, iş performansı 
ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi istenilen sonuçlar üzerindeki en güçlü olumlu etkiyi 
duygusal örgütsel bağlılığın oluşturduğunu saptamışlardır. Ayrıca duygusal örgütsel bağlılığın; 
kurumdan ayrılma niyeti, personel devir hızı ve devamsızlık gibi istenmeyen sonuçlar üzerinde 
olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Suriye’de 2010 yılında patlak veren iç savaş Türkiye’ye doğru gerçekleşen göç 
hareketlerini hızlandırmıştır. Suriye’den zorunlu olarak ülkemize göç eden insanların eğitim 
ihtiyacının giderilmesi aynı zamanda yeni sorunların da eklenmesine yol açmıştır. Başlangıçta 
geçici olarak ülkemize geldiği düşünülen bu insanların ilk ve temel sorununun dil olduğu 
düşünülerek bir proje oluşturulmuş fakat daha sonra uzun süre ülkemizde kalacakları görülerek 
eğitim öğretim sorunları da göz önüne alınarak projeler geliştirilmiştir. Bu kapsamda çeşitli 
projeler gerçekleştirilerek Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmeleri ve eğitim almaları 
desteklenmeye çalışılmaktadır. Bu projelerin ilki 2012-2013 eğitim öğretim yılında kamplarda 
başlatılan “Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi’dir (Büyükikiz ve Çangal, 
2016).  O günden bugüne proje, çalışma alanı genişletilerek sürdürülmeye devam etmiştir. 
Ancak bu projenin kamp ile sınırlı olması ve mültecilerin kısa sürede dönme ihtimallerinin 
olmadığının anlaşılmasıyla bambaşka bir boyuta taşınmış ve öğrencilerin eğitimi konusunda 
kalıcı çözümler için adımlar atılmıştır. Bu önemli adımlardan biri ve en geniş kapsamlısı 
“PICTES” projesidir. 

PICTES, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi 
projesinin İngilizce isminin kısaltılmış şeklidir. “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine 
Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi”, AB Türkiye Delegasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında “Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı” anlaşması (FRIT) kapsamında 
imzalanan sözleşme ile MEB’in Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu 
faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan bir projedir. AB tarafından Türkiye’deki "Geçici 
Koruma Kapsamındaki Suriyeliler" in insani yardım, eğitim, sağlık, psiko-sosyal destek ve göç 
yönetimi gibi alanlarda doğrudan hibe ile finanse edilen proje 03.10.2016 tarihinde başlamıştır 
(PICTES, 2017). 

PICTES proje dâhilinde bulunan 23 ildeki Suriyeli öğrencilere, belirlenen okul ve 
kurumlarda (geçici eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri vb.) Türkçe öğretmek amacıyla 
Türkçe öğreticisi olarak geçici süreli eğitim personeli istihdam edilmiştir. Bu kapsamda Türkçe 
öğreticileri olarak görev alacak kişiler; Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümlerinin mezunları arasından KPSS ve mülakat aşamalarından geçerek 
seçilmiştir. Yapılan literatür incelemesinde farklı şehirlerde ve farklı eğitim kurumlarında bu 
amaçla görev alan Türkçe öğreticilerin örgütsel bağlılıklarını araştıran bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Oysa ortaya çıkacak sonucun niteliği açısından örgütsel bağlılık önemli bir rol 
oynayabilir. Bu nedenle bu çalışmada, PICTES projesinde Türkçe öğreticisi olarak görev yapan 
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öğretmenlerin demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, branş, 
çalıştığı öğretim kademesi) göre örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 
Araştırmanın Modeli  
Bu çalışmada, Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenler 

açısından incelendiği ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İki veya daha çok değişken 
arasındaki birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
desenlerinin tümü “ilişkisel tarama modelleri”  olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2014). Bu 
yönüyle araştırmada, çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş,  medeni durum, eğitim düzeyi, branş, 
çalıştığı öğretim kademesi) ile Türkçe öğreticilerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki ortaya 
çıkarılmıştır.  

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, ülkemizde devlet okullarında ve geçici eğitim merkezlerinde 

çalışmakta olan 4508 Türkçe öğreticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise;  bu 
eğitim merkezlerinde çalışmakta olan Türkçe öğreticileri arasından uygun örnekleme yöntemi 
ile seçilmiş olan ve yaşları 20 ila 31 arasında değişen 239 Türkçe öğreticileri oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 
Veri toplama araçları olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi formu 

ve Örgütsel Bağlılık Envanteri (Meyer ve Allen, 1990) kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 
Kişisel bilgi formunda; Cinsiyet, medeni durum, yaş, branş, eğitim düzeyi ve çalışılan 

öğretim kademesi ile ilgili demografik özelliklere ilişkin sorular yer almıştır. 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği 
Meyer ve Allen (1984, 1997) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği 

(Organizational Commitment Questionere: OCQ), Baysal ve Paksoy (1999) tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Ölçek; Pelit, Boylu ve Güçer (2007) tarafından faktör analizine tabi 
tutulmuştur. Faktör yükleri ve güvenirlik katsayıları düşük olan 2 maddenin çıkartıldığı ölçekte 
toplam 16 madde bulunmaktadır. Ölçek; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır  

Pelit vd. (2007) ölçeğin geneline ve ölçeğin kapsadığı duygusal, devamlılık ve normatif 
bağlılık boyutlarının her birine ilişkin Cronbach Alpha değerlerini hesaplamıştır. 
Hesaplamalara göre; ölçeğin genelinin iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha 0.82, duygusal 
bağlılık boyutunda iç tutarlılık katsayısı 0.90; devam bağlılığı boyutunda 0.77; normatif 
bağlılık boyutunda 0.77 olduğu görülmüştür. Yapılan faktör analizine göre; duygusal bağlılıkla 
ilgili ifadelerin faktör yükleri, 0,66 ile 0,92; devam bağlılığına ilişkin ifadelerin faktör yükleri, 
0,64 ile 0,81 ve normatif bağlılığa ilişkin ifadelerin faktör yükleri ise 0,62 ile 0,81 arasında 
değişmektedir. 

Toplam 16 madden oluşan ölçek; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, 
kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert olarak 
derecelendirilmektedir. Ölçekteki tüm alt boyutlarda puanların yükselmesi, ilgili alt boyuta 
yönelik bağlılığın artması anlamına gelmektedir. 
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Verilerin Analizi 
Araştırmaya katılan Türkçe öğreticilerinden elde edilen verilerin analizleri; SPSS–22 

istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada değişkenler normal dağılım 
göstermediği için Non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi 
kullanılmıştır.  

Bulgular 
Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular değişkenlere göre sırasıyla verilmiştir. 

Cinsiyete göre Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup 
olmadığını ortaya koymak için Mann-Whitney U testi yapılmış, sonuçlar Tablo 1’de 
sunulmuştur. 
Tablo 1 
Cinsiyete Göre Türkçe Öğreticilerinin Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık 
Düzeyleri 

Alt Boyutlar Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U p 

Duygusal 
Bağlılık 

Kadın 155 110.17 17077 4987 0.003 

Erkek 84 138.14 11604   

Devam Bağlılığı Kadın 155 120.26 18640 6470 0.937 

Erkek 84 119.52 10040   

Normatif 
Bağlılık 

Kadın 155 118.46 18362 6272 0.639 

Erkek 84 122.84 10319   

 
Tablo 1’e göre kadın Türkçe öğreticileri ile erkek Türkçe öğreticilerinin duygusal 

bağlılıkları arasında erkekler lehine anlamlı bir fark gözlemiştir (U=4987, p<0,05). Kadın 
Türkçe öğreticileri ile erkek Türkçe öğreticilerinin devam bağlılıkları (U=6470, p>0,05) ve 
normatif bağlılıkları arasında (U=6272, p>0,05) anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Yaşa göre Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını ortaya koymak için Kruskal-Wallis testi yapılmış ve bulgular Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

Tablo 2  
Yaşa Göre Türkçe Öğreticilerinin Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık 
Düzeyleri 

Alt Boyutlar Grup N Sıra Ort. sd Χ2 p 

Duygusal 
Bağlılık 

20-23 155 113.86 2 4.746 0.093 

24-27 62 136.36    

28-31 22 117.16    

20-23 155 126.73 2 7.332 0.026 
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Devam 
Bağlılığı 

24-27 62 115.43    

28-31 22 85.48    

Normatif 
Bağlılık 

20-23 155 118.72 2 1.363 0.506 

24-27 62 127.29    

28-31 22 108.45    

 
Tablo 2’de yaşın Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla yapılan testin analizi sonucunda, duygusal bağlılık alt boyutu ile yaş 
grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). Örgütsel bağlılığın devam 
bağlılığı alt boyutunda ise p<0,05 olduğundan, yaş grupları arasında anlamlı bir farkın olduğu 
söylenebilir. Yapılan karşılaştırmalarda daha küçük yaş grubunda bulunan Türkçe öğreticileri 
lehine anlamlı bir fark bulunmaktadır (20-23 yaş S.O.=126,73>24-27 yaş S.O.=115,43>28-31 
yaş S.O.=85,48).  Örgütsel bağlılığın bir diğer alt boyutu olan normatif bağlılık alt boyutunda 
ise yaş grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür(p>0,05).  

Medeni duruma göre Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı 
bir fark olup olmadığını ortaya koymak için Mann-Whitney U testi yapılmış, sonuçlar Tablo 
3’de sunulmuştur. 
Tablo 3  
Medeni Duruma Göre Türkçe Öğreticilerinin Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif 
Bağlılık Düzeyleri 

Alt Boyutlar Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U p 

Duygusal 
Bağlılık 

Bekar 156 113.52 17710 5464 0,047 

Evli 83 132.17 10971   

Devam Bağlılığı Bekar 156 125.68 19607 5588 0,079 

Evli 83 109.32 9074   

Normatif 
Bağlılık 

Bekar 156 118.33 18460 6214 0,608 

Evli 83 123.13 10220   

 
Tablo 3’e göre medeni durumun Türkçe öğreticilerinin duygusal bağlılıkları üzerindeki 

etkisinde, bekar Türkçe öğreticileri ile evli Türkçe öğreticilerinin duygusal bağlılıkları arasında, 
evli Türkçe öğreticileri lehine anlamlı bir fark gözlenmiştir (U=5464, p<0,05). Bekar Türkçe 
öğreticileri ile evli Türkçe öğreticilerinin devam bağlılıkları arasında (U=5588, p>0,05) ve 
normatif bağlılıkları arasında (U=6214, p>0,05) anlamlı bir fark gözlenmemiştir.  

Eğitim düzeyine göre Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı 
bir fark olup olmadığını ortaya koymak için Mann-Whitney U testi yapılmış, sonuçlar Tablo 
4’te sunulmuştur. 

Tablo 4 
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 Eğitim Düzeyine Göre Türkçe Öğreticilerinin Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif 
Bağlılık Düzeyleri 

Alt Boyutlar Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U p 

Duygusal 
Bağlılık 

Lisans 212 121.55 25769 2534 0.331 

Yüksek Lisans 27 107.83 2912   

Devam Bağlılığı Lisans 212 120.15 25472 2830 0.924 

Yüksek Lisans 27 118.81 3208   

Normatif 
Bağlılık 

Lisans 212 120.12 25465 2838 0.942 

Yüksek Lisans 27 119.09 3216   

 
Tablo 4 incelendiğinde eğitim düzeyine göre Türkçe öğreticilerinin, duygusal 

bağlılıkları (U=2534, p>0,05); devam bağlılıkları (U=2830, p>0,05) ve normatif bağlılıkları 
arasında (U=2838, p>0,05), istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.  

Branşa göre Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını ortaya koymak için Mann-Whitney U testi yapılmış, sonuçlar Tablo 5’te 
sunulmuştur. 

Tablo 5  
Branşa Göre Türkçe Öğreticilerinin Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık 
Düzeyleri 

Alt Boyutlar Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U p 

Duygusal Bağlılık Sınıf Öğretmeni 152 124.03 18853 6000 0.233 

Türkçe 
Öğretmeni 

87 112.96 9828   

Devam Bağlılığı Sınıf Öğretmeni 152 116.70 17739 6111 0.326 

Türkçe 
Öğretmeni 

87 125.76 10941   

Normatif Bağlılık Sınıf Öğretmeni 152 122.11 18560 6292 0.532 

Türkçe 
Öğretmeni 

87 116.32 101120   

 
Tablo 5’e göre branşın Türkçe öğreticilerinin duygusal bağlılıkları üzerindeki etkisinde, 

sınıf öğretmenliği mezunu olan Türkçe öğreticileri ile Türkçe öğretmenliği mezunu olan Türkçe 
öğreticilerinin duygusal bağlılıkları (U=6000, p>0,05); devam bağlılıkları (U=6111, p>0,05) 
ve normatif bağlılıkları arasında (U=6292, p>0,05),  istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
gözlenmemiştir.  
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Çalıştığı öğretim kademesine göre Türkçe öğreticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için Kruskal-Wallis testi yapılmış ve 
bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.  
Tablo 6  
Çalıştığı Öğretim Kademesine Göre Türkçe Öğreticilerinin Duygusal Bağlılık, Devam 
Bağlılığı, Normatif Bağlılık Düzeyleri 

Alt Boyutlar Grup N Sıra Ort. sd Χ2 p 

Duygusal 
Bağlılık 

İlkokul 147 123.27 3 1.012 0.789 

Ortaokul 54 113.00    

Lise 11 112.68    

GEM 27 119.19    

Devam 
Bağlılığı 

İlkokul 147 116.18 3 1.737 0.629 

Ortaokul 54 130.56    

Lise 11 120.82    

GEM 27 119.35    

Normatif 
Bağlılık 

İlkokul 147 119.31 3 5.247 0.155 

Ortaokul 54 122.31    

Lise 11 79.55    

GEM 27 135.61    

 
Tablo 6’da görüldüğü gibi çalışılan öğretim kademesine göre Türkçe öğreticilerinin 

örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05).   

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Duygusal bağlılık alt boyutu ile ilgili sonuçlar; Türkçe öğreticilerinin duygusal bağlılık 

puanları ile yaş, eğitim düzeyi, branş ve çalışılan öğretim kademesi arasında önemli bir ilişki 
olmadığını göstermiştir. Buna karşın duygusal bağlılık puanları ile cinsiyet ve medeni durum 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. İlgili literatür incelendiğinde demografik değişkenler ile 
duygusal bağlılık ilişkisine yönelik sonuçların farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin, 
Özkan (2008) yaş değişkeninin öğretmenlerin duygusal bağlılık düzeyini etkilemediği 
sonucuna ulaşmıştır. Diğer yandan Durna ve Eren (2005), Kurşunoğlu, Bakay ve Tanrıöğen 
(2010), Nartgün ve Menep (2010), Özkırış (2012), Duran (2014) ve Ermiş (2014) 
araştırmalarında yaş değişkeninin duygusal bağlılığı etkilediğini belirlemişlerdir. Yine bu 
çalışmadaki sonuçtan farklı olarak Duran (2014) ve Saklan’ın (2010) araştırmalarında, 
duygusal örgütsel bağlılık ile eğitim düzeyi arasında ilişki bulunmuştur. Saklan (2010) iş 
görenlerin eğitim seviyesi arttıkça örgütsel bağlılık düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşmışken 
Duran (2014) öğretmenlerinin eğitim düzeyinin arttıkça duygusal bağlılığının azaldığı 
sonucuna ulaşmıştır. Türkçe öğreticileri ile yapılan bu araştırmada evli olan erkek Türkçe 
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öğreticilerin duygusal bağlılık düzeylerinin, diğerlerine oranla daha yüksek olduğu 
anlaşılmıştır. Bir başka deyişle evli olan erkek Türkçe öğreticileri diğerlerine göre gereksinim 
duydukları için değil,  istedikleri için örgütte kalmaya devam etmektedir. Bu çalışma sonucuna 
paralel olarak Durna ve Eren (2005) ile Balcı (2009) araştırmalarında erkeklerin duygusal 
bağlılığı kadınlara göre daha yüksek çıkmıştır. Kadınların duygusal bağlılıklarının, erkeklerden 
daha düşük olmasının nedeni yaptıkları işi geçici olarak algılamalarından kaynaklı olabilir. 
Farklı bir sonuç olarak Özkırış (2012) ve Eskibağ’ın (2014) çalışmalarında cinsiyet ve duygusal 
örgütsel bağ arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Saklan (2010) ve Ermiş (2014) 
çalışmalarında bu araştırmada elde edilen sonuca benzer olarak, evli olan akademisyenlerin 
duygusal bağlılık düzeylerinin bekâr olan akademisyenlerden daha fazla olduğunu 
belirlemişlerdir. Fakat Özkırış (2012) ve Eskibağ’ın (2014) araştırmalarında öğretmenlerin 
Duygusal bağlılık puanları ile medeni durum arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Evli 
çalışanların duygusal bağlılıklarının daha yüksek olması yüklendikleri ekonomik 
sorumluluklarla açıklanabilir. 

 Devam bağlılığı alt boyutu ile ilgili sonuçlar incelendiğinde; yalnızca yaş değişkeninde 
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Sonuçlardan 20-23 yaş arası Türkçe öğreticilerde devam 
bağlılığının diğer yaş gruplarında bulunanlardan yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç,  20-23 
yaş aralığındaki Türkçe öğreticilerinin çaba ile edindiği statü, para gibi kazanımlarını örgütten 
ayrılmasıyla birlikte, kaybedeceği düşüncesiyle, zorunluluktan işe devam ettikleri şeklinde 
yorumlanabilir. Diğer değişkenler ile devam bağlılığı arasında ise bir ilişkinin olmadığı 
görülmüştür. Literatür incelediğinde benzer şekilde Duran’ın (2014) da çalışmasında devam 
bağlılığı ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark olmadığını belirlediği 
saptanmıştır. Genel olarak baktığımızda diğer araştırmalarda da hemen aynı bulgulara 
ulaşıldığı, sadece Ermiş (2014)’in araştırmasında bekârların evlilere göre devam bağlılığı 
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer çalışmalarda ise devam bağlılığı ile 
demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ifade edilmiştir (Duran, 2014; 
Eskibağ, 2014 ).  

Normatif bağlılık alt boyutu ile ilgili sonuçlar incelendiğinde; Türkçe öğreticilerinin 
demografik özellikleri ile normatif bağlılık puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
görülmüştür. İlgili literatür incelendiğinde Normatif bağlılık alt boyutuna ilişkin araştırma 
sonuçlarının değişkenlik gösterdiği anlaşılmıştır. Bu çalışma sonucuna benzer olarak Duran’ın 
(2014) çalışmasında da normatif bağlılık ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Durna ve Eren (2005), Nartgün ve Menep (2010) yaptıkları çalışmalarda yaş 
değişkeninin öğretmenlerin normatif bağlılığını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ermiş 
(2014) normatif bağlılık alt boyutunda 46 yaş üstü olanların 26-45 yaş aralığında olanlara göre 
örgütsel bağlılıklarının daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Yine Ermiş’e (2014) göre medeni 
durum ile normatif bağlılık arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Eskibağ’a (2014) 
göre de öğretmenlerin normatif bağlılık alt boyutundan aldıkları puanlar cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir. Buna ek olarak öğretmenlerin normatif bağlılık alt boyutundan 
aldıkları puanlar yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca evli 
çalışanların normatif bağlılık puan ortalamaları da bekârlara göre daha yüksektir. Kurşunoğlu, 
Bakay ve Tanrıöğen (2010) araştırmalarında yaş değişkeninin örgütsel bağlılık düzeylerinden 
normatif bağlılığını etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır.    

Tüm sonuçlar dikkate alındığında örgütsel bağlılık ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 
sonuçlar açısından tutarsızlıklar olduğu, demografik değişkenlerle ilişkisinin düşük olduğu 
anlaşılmıştır. Bu nedenle daha sonra yapılacak çalışmalarda demografik değişkenlerle birlikte 
kişisel özellikler ve çalışma ortamının da incelenmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Son yıllarda çalışma hayatında örgütlerde iş tatminsizliği neticesinde çalışanların örgüte ve işe yönelik 
olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği gözlemlenmektedir. Örgüte ve üyelerine zarar verme amacı taşıyan 
üretkenlik karşıtı iş davranışları, örgütsel bağlılığını kaybetmiş çalışanların genel olarak örgüte zarar verme 
amaçlı kasıtlı davranışları olarak ifade edilmektedir. Örgütün verimliliği açısından önemli bir sorun olan bu 
davranışlar, üretim süresinde kaybedilen zaman ve maliyet açısından ciddi öneme sahiptir. Bu çalışmada, çalışma 
hayatında üretkenlik karşıtı kapsamına giren iş davranışlarının neler olduğu, bu davranışların nedenleri ve 
önlemeye yönelik öneriler sunularak kavram değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı, İş Tatminsizliği, Örgütsel Bağlılık. 

 
WORK BEHAVIOR AGAINST PRODUCTIVITY IN WORK LIFE 

 

ABSTRACT 

In recent years, as a result of work dissatisfaction in organizations, it is observed that employees display 
negative attitudes and behaviors towards the organization and work. Non-productive business behaviors aimed at 
harming the organization and its members are expressed as intentional behaviors of employees who lost their 
organizational commitment in order to harm the organization in general. These behaviors, which are an important 
problem in terms of the efficiency of the organization, are of great importance in terms of time and cost lost during 
production time. In this study, it has been tried to evaluate the concept of business behaviors that fall within the 
scope of anti-productivity, the reasons of these behaviors and suggestions for prevention. 

Keywords: Non-Productivity Business Behavior, Business Dissatisfaction, Organizational Commitment. 

 

Giriş 
Çalışma hayatında olumsuz davranışlar olarak kabul edilen, üretkenlik karşıtı iş 

davranışları (ÜKİD) örgütlerde farklı şekillerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler arası 
rekabetin yoğunluğu dikkate alındığında, özellikle ekonomik ve zamansal kayıp olarak 
örgütlere yansıyan bu davranışlar günümüzde önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 
Örgütteki çalışanların yaşattığı sorunlar olarak değerlendirilen bu olumsuz davranışlar, 
örgüttün başarı ve verimliliği üzerinde rol oynamaktadır.  

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, iş hayatında özellikle örgütsel adaletsizlik ve iş 
tatminsizliği neticesinde ortaya çıkan üretkenlik karşıtı iş davranışlarına farkındalık yaratarak, 
bu olumsuz davranışların hem çalışanların sosyal iyilik halleri hem de örgüt üzerindeki 
etkilerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede öncelikle üretkenlik karşıtı iş davranışlarının çalışma 
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hayatında karşımıza çıkan türlerine yer verilerek örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme ile 
ilişkisi teorik olarak değerlendirilmiştir. 

Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları (ÜKİD) ve Türleri 
Üretkenlik karşıtı iş davranışları, çalışanların bilinçli ve sistematik olarak örgüte ve 

örgüt üyelerine zarar vermelerine yol açan davranışları olarak tanımlanmaktadır (Le Roy vd., 
2012: 1342). Üretkenlik karşıtı iş davranışları, örgüt çalışanları tarafından örgütsel çıkarların 
göz ardı edilmesi ya da örgütsel çıkarların korunmasına yönelik çalışanların kötü niyetli 
olmalarını ifade etmektedir. Örgüt üyeleri veya örgüt içi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar 
sonucu, çalışanların örgüte karşı olumsuz davranış ve tutumlarıdır (Jones, 2004:1). Örgüte ve 
üyelerine zarar vermeye yönelik bu davranışlar, saldırganlık ve hırsızlık benzeri açık eylemler 
ile talimatlara kasten uymama ya da sorumluluğundaki işi düzgün yapmama şeklinde pasif 
eylemleri kapsamaktadır (Seçer ve Seçer, 2007:150). Örgütlerde iş tatminsizliğinden 
kaynaklandığı ileri sürülen üretkenlik karşıtı iş davranışları (Keser, 2014:166); saldırganlık, 
asosyal davranışlar, suç işleme, sapkınlık, misilleme yapma, intikam ve psikolojik tacizi 
kapsayan bir kavramdır. Genel olarak üretkenlik karşıtı iş davranışları, bir örgütün üyesi 
tarafından örgütün meşru çıkarlarına karşı kasıtlı davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır 
(Seçer ve Seçer, 2007:150-151). 

Çalışma hayatı içerisinde üretkenlik karşıtı iş davranışları, genel olarak bireylerarası ve 
örgütsel nitelikte sınıflandırılmaktadır. Bennett ve Robinson’un bu sınıflandırmasına göre 
bireylerarası üretkenlik karşıtı davranışlar, çalışanların kendi aralarındaki ilişkiler nedeniyle ya 
da bilinçaltında yer alan bastırılmış duyguları sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bireylerin 
birbirlerini küçük görmesi, aşağılaması, dedikodu yapması, kaba davranması, birbirleriyle alay 
etmesi, kavga etmesi ve birbirlerine fiziksel tacizde bulunması bireylerarası üretkenlik karşıtı 
iş davranışları olarak değerlendirilmektedir (Kanten ve Ülker, 2014: 23). Örgütsel üretim karşıtı 
iş davranışları ise bireyin, örgütün bütününe ve amaçlarına yönelik geliştirilen olumsuz 
davranışlardır. Bu olumsuz davranışların temelinde ise örgütsel ve durumsal etmenler yer 
almaktadır. İşyerinde hırsızlık yapma, işyeri sapkınlığı, asosyal davranışlar, saldırganlık, 
misillemeler, itaatsizlik, kaynakları israf etme, işyerindeki araç ve gereçlere zarar verme, işi 
yavaşlatma, zamanı ve kaynakları israf etme ve işi düzgün yapmama örgüte yönelik sergilenen 
üretkenlik karşıtı iş davranışları kapsamında değerlendirilmektedir (Kanten ve Ülker, 2014: 24; 
Demircioğlu ve Özdemir, 2014: 175; Seçer ve Seçer, 2007:148).  

Çalışma hayatında üretime katkı sağlama ve fayda yaratma amacıyla yer alan iş 
görenlerin, zaman zaman örgüte katkısı olumlu değildir. İş görenlerin iş sözleşmesinden doğan 
borç ve sorumlulukları arasında yer alan, işverenin işi ve işyeriyle ilgili her türlü menfaatlerinin 
korunmasına ve zarar verilmemesine yönelik sadakat (bağlılık) borcunun yerine 
getirilmemesinden kaynaklı olarak bu olumsuz davranışlar işgücü piyasasında farklı farklı 
şekilde olabilmektedir. 

Üretkenlik karşıtı iş davranışlarının listesi oldukça uzun olup, bu davranışlara işe 
devamsızlık, kabadayılık, rüşvet, disiplin sorunları, işe gecikme, hırsızlık, sabotaj, cinsel taciz, 
şiddet, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı örnek verilebilir (Keser, 2014:168; Seçer ve Seçer, 
2007:153). Gruys, literatürde 87 değişik üretkenlik karşıtı iş davranışı olduğunu belirterek, bu 
davranışları Tablo 1’de yer aldığı şekilde 11 kategoriye ayırmıştır (Seçer ve Seçer, 2007:153. 

Tablo 1: Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Kategorileri ve İlgili Davranış Örnekleri 
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 Kaynak: Gruys, 1999: 175. 
  

Farklı şekillerde kategorize edilen üretkenlik karşıtı davranışların temelinde, örgütün 
hedeflerine ulaşmasını istemli olarak engelleme amacı yatmaktadır. Bu tip davranışlar iş 
görenlerin kazara değil, bile bile, isteyerek ve gönüllü olarak gerçekleştirdiği davranışlardır 
(Acar, 2013:198). Bu çerçevede üretkenlik karşıtı iş davranışları, örgüte yönelik istemli ve 
olumsuz davranışlardan oluşmakta ve aşağıda yer alan Şekil 1’ de görülen diğer bütün 
istenmeyen davranış türlerini kapsamaktadır. Şekilde yer alan üretkenlik karşıtı davranış türleri 
içerisinde sapkın davranışlar, saldırganlık ve nezaketsizlik içeren, örgütsel normları ihlal eden 
davranışlardır. Fiziksel şiddet, yüksek şiddet içeren ve fiziksel saldırıya yönelik davranışlardan 
oluşmaktadır. Bezdirme, orta şiddet ile yüksek şiddet arası, fiziksel veya fiziksel olmayan ve 
süreklilik gösteren saldırgan davranışlardan oluşmaktadır. Zorbalık/duygusal suiistimal ise 
düşük ile orta şiddet arası, fiziksel olmayan süreklilik gösteren saldırgan davranışlardan 
oluşmaktadır. Nezaketsiz davranışlar ise, düşük şiddet içeren, bilinçsiz olarak tesadüfen 
gerçekleşen ya da doğrudan zarar verme niyeti ile yapılan saldırgan davranışlardan meydana 
gelmektedir (Doğan ve Kılıç, 2014:112). 

 
Şekil 1: Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Türleri 
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Kaynak: Pearson vd., 2005: 191. 

 
Üretim karşıtı iş davranışları çalışma hayatında örgütü ve üyelerini hedefleyen olumsuz 

davranışlar olup, işletmelerde gerekli önlemler alınmadığı zaman özellikle işletme açısından 
büyük zararlar meydana getirme olasılığı yüksek davranışlardır. Söz konusu bu durumu ortadan 
kaldıracak temel etkenlerden biri ise, örgüt içinde sağlanacak eşitlik ve adalettir. Çalışanların 
örgütle ilişkisinde son derece önemli olan örgütsel adalet kavramı, örgütsel bağlılığın güç 
kazanmasında ki en önemli unsurlardan biridir. 

ÜKİD ile Psikolojik Sözleşme İlişkisi 
 Çalışma hayatında örgütsel adalet algısı, çalışanların işyerlerinin ne kadar adil olduğuna 
ilişkin gözlemlerini yansıtmaktadır. Dağıtım, süreç, etkileşim ve bilgisel adalet boyutlarıyla 
algılanan örgütsel adalet ya da adaletsizlik üretkenlik karşıtı olumsuz davranışların ortaya 
çıkmasında önem taşımaktadır (Acar, 2013:201). Hukuki çerçevesiyle yazılı iş sözleşmesinin 
yanı sıra çalışan ve işveren ilişkilerinde, bireyler örgüte girerken, örgütten beklentilerini 
açıklamaz. Aynı şekilde örgüt de bireyden olan beklentilerini açıklamaz. Tarafların arasında 
karşılıklı ve gizli bir anlaşma oluşur. Bu anlaşmaya “psikolojik sözleşme” adı verilir. Birey ile 
örgüt arasındaki gizli, karşılıklı ve yazılı olmayan, beklentiler niteliğindeki bu sözleşmede 
temel esas, dürüstlük ve güvendir (Keser, 2014: 74). İş hayatında psikolojik sözleşmeye dayalı 
beklentilerin ihlal edilerek, vaat edilen yükümlülüklerin işveren tarafından yerine 
getirilmediğinin işçi tarafından algılanması, başta “örgütsel güven ve bağlılık” sorunları olmak 
üzere birçok sorunun kaynağını oluşturmaktadır. 
 Psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin algı, örgüt ve çalışan arasında öncelikle 
hayal kırıklığı ve kızgınlıkla başlayan duygularla ilişkinin kırılma noktasını oluşturmaktadır. 
Örgüt içi sağlıklı ilişkilerin temelinde yaşanan bu hasar ilerleyen süreçte daha ciddi 
davranışlarla kendini göstermektedir. Örgüte duyulan güvenin sarsılmasıyla birey, üretkenlik 
karşıtı davranışlara yönelebileceği gibi, bağlılık duygusundaki azalmayla iş stresi ve iş 
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tükenmişliği yaşayabilmektedir. Hatta içsel işten ayrılma ya da işten ayrılma davranışı 
gösterebilmektedir.  

Sonuç 
Çalışma hayatında üretkenlik karşıtı iş davranışları, örgütlerin günümüzde ciddi oranda 

maruz kaldıkları önemli bir sorundur. Bu sebeple sorunun önlenebilmesi için, öncelikle örgütsel 
bağlılığın sağlanması gerekir. Örgütsel bağlılığın sağlanmasında ise, karşılıklı güven ve 
dürüstlük temeline dayanan psikolojik sözleşme önemli bir husustur. Psikolojik sözleşmeyi 
ihlal eden işveren karşısında örgütsel bağlılığı zarar gören iş gören, üretkenlik karşıtı iş 
davranışlarına yönelmekte ve bu durum hem çalışana hem de işletmeye olumsuz yansımaktadır.  

Bu çerçevede üretkenlik karşıtı iş davranışlarına yönelik önlemlerin sadece kişisel ve 
örgütsel boyutlu olmaması, daha üst seviyede sosyal politika açısından ele alınarak 
desteklenmesi tarafları korumak adına gerekmektedir. Kuşkusuz ki örgütsel adalet ve bağlılığın 
sağlandığı örgütlerde insan onuruna yakışır bir iş çevresi, işyerlerinde çalışanların verimlilik ve 
yaşam kalitelerini yükselterek, çalışan ve işveren arasındaki iş ilişkisinin sağlıklı 
yürütülmesinde ve üretkenlik karşıtı iş davranışların engellenmesinde en önemli hususlardan 
biridir. 
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ÖZET 

İşgücü piyasasında internet kullanımı günümüzde giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu durum 
çalışanların iş dışı alanlarda da internetin kullanımını arttırarak üretkenlik karşıtı bir iş davranışını ortaya 
çıkarmaktadır. İşgücü piyasasında bilgi çağı olarak adlandırılan dönemin getirisi olarak bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler, çalışanların işten kaytarma eğilimi arttırmaktadır. Bu doğrultuda çalışanlar 
zamanını boşa geçirme ya da mesaisini özel işleri doğrultusunda kullanarak sanal kaytarma davranışında 
bulunmaktadır. Uluslararası yazında “cyberslacking”, “cyber deviance”, “cyberloafing”, ve “cyberbludging” 
gibi terimlerle ifade edilen, ülkemizde ise “siber aylaklık” olarak da adlandırılan sanal kaytarma kavramı, iş 
hayatının önemli ve güncel bir kavramı haline gelmiştir.  

Bu çalışma ile işverenler açısından zaman ve üretim kaybı olarak görülen, çalışanlar için ise boş zaman 
yaratma ve iş stresini azaltma olarak kabul edilen sanal kaytarma davranışları, hem çalışanlar hem de işverenler 
açısından teorik çerçevede incelenmeye çalışılmıştır. İşgücü piyasasında çalışanların kaytarma davranışının 
modern görünümü olan sanal kaytarma davranışı, hukuki çerçevesiyle incelenmeye çalışılarak, yaşanan sorunlara 
farkındalık oluşturulmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İşgücü Piyasası, Sanal Kaytarma, İş Stresi, Psikolojik Sözleşme. 

 
IN THE LABOR MARKET OF CYBER-LOAFING 

ABSTRACT 

  The use of internet in the labor market is increasingly widespread nowadays. This situation increases the 
use of the Internet in the non-work areas of the employees and raises an anti-productive business behavior. 
Developments in information and communication technologies as a result of the term called the information age 
in the labor market increases the tendency of employees to lose their jobs. In this respect, employees are in the 
process of wasting their time or using their shift in accordance with their special works. In the international 
literature, the concept of cyberspace, cyber deviance, cyberloafing, and cyberbludging, as well as cyber idleness 
in our country, which is called “cyber loony Uluslararası, has become an important and up-to-date concept of 
business life. 

  In this study, it has been tried to be examined both the employers and the employers in terms of virtual 
loosening behaviors, which are considered as time and loss of production for the employers, and for the employees, 
they are considered as leisure time and reducing the work stress. The aim of this course is to raise awareness of 
the problems experienced in the labor market by trying to examine the virtual deflection behavior, which is the 
modern appearance of the employee's loss behavior. 

Keywords: Labor Market, Work Stress, Cyber-loafing, Psychological Contract. 

 

Giriş 
 İşgücü piyasasında kaytarma davranışı, iş yapmaktan kaçınma eylemini ifade 
etmektedir. İşletmelerin en belirgin özelliğinin bir araya gelmiş insan kaynağından oluştuğu 
düşünüldüğünde kaytarma davranışı, işverenler açısından önemli bir sorun haline gelmektedir. 
Günümüz koşullarında yaşanan rekabetin ve ekonomik sarsıntıların da etkisiyle örgütler 
personel seçimlerinde, verilen eğitimler sırasında ve denetim süreçlerinde oldukça titiz 
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davranarak kaytarmanın önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Özellikle bilgi ve iletişim 
teknolojisindeki hızlı değişim ve gelişmenin de etkisiyle geleneksel anlamdaki kaytarma 
sorunu, günümüzde sanal kaytarma olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Çalışma saatleri içerisinde çalıştığı örgütün internet bağlantısıyla kullanmış olduğu 
bilgisayar ve akıllı cep telefonları aracılığıyla işiyle ilgisi olmayan kişisel amaçlarına yönelik 
internet sitelerine girmesi ya da elektronik posta alışverişi yapması gibi faaliyetler sanal 
kaytarma olarak değerlendirilmektedir (Lim, 2002:675-677). Sanal kaytarma davranışı, çalışan 
ile işveren arasındaki psikolojik sözleşmenin ihlalinden kaynaklanabildiği gibi, çalışanın 
yaşadığı iş stresinin bir kaçışı olarak da karşımıza çıkabilmektedir. İşverenlerin mücadele 
etmek zorunda kaldığı bu davranışın azaltılması, kaytarma davranışlarının nedenlerinin 
belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tutum ve davranışların 
sergilenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, günümüzde iş hayatında 
sıklıkla karşılaşılan sanal kaytarma davranışlarına farkındalık yaratarak, bu davranışların hem 
çalışanların sosyal iyilik halleri hem de örgüt üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu 
çerçevede öncelikle sanal kaytarma kavramı teorik olarak incelenmiş ve psikolojik sözleşme 
ile ilişkisi ortaya değerlendirilmiştir. 
  Sanal Kaytarma Kavramı 

Uluslararası yazında “cyberslacking”, “cyber deviance”, “cyberloafing”, ve 
“cyberbludging” gibi terimlerle ifade edilen ülkemizde ise “siber aylaklık” olarak da 
adlandırılan sanal kaytarma kavramı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerek günlük yaşamda, 
gerek çalışma yaşamında yoğun bir biçimde kullanılması sonucunda çalışanların işten 
kaytarmak, zamanını boşa geçirmek veya kendi amaçları doğrultusunda internet, facebook vb. 
sosyal medya takibi ve kişisel e- maillerini kullanmaları ile ortaya çıkan güncel bir kavramdır 
(Yağcı ve Yüceler, 2016:532).  Sanal kaytarma kavramı, iş görenlerin mesai saatleri içerisinde 
istemli olarak çalışılan örgütün sağladığı e-posta ve internet imkânlarından iş dışı amaçları 
yerine getirmek için yararlanmaları” şeklinde ifade edilmektedir (Blanchard ve Henle, 
2008:1068). 

Blanchard ve Henle (2008:1067) sanal kaytarma faaliyetlerini önemsiz (minör) ve 
önemli (serious) faaliyetler olarak iki boyutta incelemiştir. Bu kapsamda işle ilgisi olmayan e-
posta kullanımı, internette haber ve spor sitelerini ziyaret etme gibi faaliyetler önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetleri olarak değerlendirirken; yetişkin odaklı siteleri ziyaret etme, online kumar 
ve bahis oynama, sohbet odalarına katılma, müzik indirme ya da film indirme gibi faaliyetler 
ise önemli sanal kaytarma faaliyetlerini oluşturmaktadır. Ayrıca özel telefon görüşmeleri 
yapmak, gazete okumak gibi davranışlar da çalışma ortamında göz yumulabilecek ancak yine 
de uygun sayılmayan önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri olarak değerlendirilmektedir (Kaplan 
ve Öğüt, 2012:4; Ünal ve Tekdemir, 2015: 99). Çalışanın işyerindeyken bilgisayar ve internet 
aracılığıyla iş yapıyormuş gibi görünerek zamanını boşa harcaması olarak değerlendirilen sanal 
kaytarma davranışının çalışanlarda görülmesinde örgütsel normlar ve örgütün teknoloji 
kullanımına ilişkin politikalarının etkili olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır(Yağcı ve 
Yüceler, 2016:532-533). Konu ile ilgili yapılan çalışmalar bilgisayar kullanabilen çalışanların 
%82’sinin sanal kaytarma yaptığını ve bunun günlük 2,5 saate kadar çıkabildiğini 
göstermektedir (Blanchard ve Henle, 2008: 1068; Garrett ve Danziger, 2008: 944).  

Psikolojik Sözleşme İle Sanal Kaytarma İlişkisi 
Hukuki çerçevesiyle yazılı iş sözleşmesinin yanı sıra işçi işveren ilişkilerinde, bireyler 

örgüte girerken, örgütten beklentilerini açıklayamaz. Aynı şekilde örgüt de bireyden olan 
beklentilerini açıklayamaz. Bu şekilde tarafların arasında karşılıklı ve gizli bir anlaşma oluşur. 
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Bu anlaşmaya “psikolojik sözleşme” adı verilir. Birey ile örgüt arasındaki gizli, karşılıklı ve 
yazılı olmayan, beklentiler niteliğindeki bu sözleşmede temel esas, dürüstlük ve güvendir 
(Keser, 2014: 74). İş hayatında psikolojik sözleşmeye dayalı beklentilerin ihlal edilerek, vaat 
edilen yükümlülüklerin işveren tarafından yerine getirilmediğinin işçi tarafından algılanması, 
başta “örgütsel güven ve bağlılık” sorunları olmak üzere birçok sorunun kaynağını 
oluşturmaktadır. 

Psikolojik sözleşmenin ihlali, istihdam ilişkisindeki taraflardan birinin, diğerinin söz 
verdiğini algıladığı yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. 
Psikolojik sözleşmenin taraflar açısından anlam, önem ve sonuçlarının boyut ve etkileri, 
sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin algının ortaya çıkması ile şekillenmektedir. Sözleşmenin 
ihlali yönündeki algıya bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar, psikolojik sözleşmeye tarafların 
yükledikleri anlam ve önemin derecesini de ortaya koymaktadır (Morrison ve Robinson, 1997: 
230). Psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin algı, örgüt ve çalışan arasında öncelikle 
hayal kırıklığı ve kızgınlıkla başlayan duygularla ilişkinin kırılma noktasını oluşturmaktadır. 
Örgüt içi sağlıklı ilişkilerin temelinde yaşanan bu hasar ilerleyen süreçte daha ciddi 
davranışlarla kendini göstermektedir. Örgüte duyulan güvenin sarsılmasıyla birey, üretkenlik 
karşıtı davranışlara (sabotaj, işe devamsızlık, hırsızlık, işi yavaşlatma vb.) yönelebileceği gibi, 
bağlılık duygusundaki azalmayla iş stresi ve iş tükenmişliği yaşayabilmektedir 

 Örgütsel ve daha mikro düzeyde üretkenlik karşıtı bir iş davranışı olarak tanımlanan 
sanal kaytarma davranışının (Blanchard, Henle, 2008: 1070; Lim, 2002: 677-678) belirleyici 
kavramlarından biri olan psikolojik sözleşme ise, Blau’nın (1964) Sosyal Mübadele Teorisine 
dayanmaktadır. Bu teoriye göre bireyin davranışları algı ve tutumlarına göre değişmekte olup, 
ortaya çıkan davranış ise değişim ilişkisinin sonucudur (Blau, 1964: 91- 94; Yıldız 
vd.,2016:150-151). Örgüt içerisinde tamamen çalışan ve işverenin karşılıklı beklentileri üzerine 
kurulu olan psikolojik sözleşmenin ihlal edildiği düşüncesinden hareketle çalışan birey iş 
sözleşmesini fesh etmeden geri çekilme davranışı sergileyerek içsel işten ayrılma 
yaşayabilmekte ya da işine duyduğu isteksizlik sebebiyle işi yapmama arayışlarına 
yönelebilmektedir. Bu arayışlar içerisinde kendisine boş zaman yaratabilmek amaçlı sık mola 
kullanmak, mola sonrası uzun zaman işinin başına dönmemek gibi davranışlar yer almaktadır 
(Özbucak Albar, 2018:643-644). Bireyin çalışıyormuş gibi görünerek sanal kaytarma 
davranışlarıyla kendisine boş zaman yaratması da üretkenlik karşıtı iş davranışı olarak 
değerlendirilmektedir (Özbucak Albar, 2019:50).  

Çalışma hayatında işverenler açısından zaman ve üretim kaybı olarak görülen sanal 
kaytarma davranışları nedeniyle çalışanıyla iş ilişkisine devam etmek işveren açısından 
tahammül edilemez bir hale gelmiş aradaki güven temeli tamamen çökmüş ise, İş Kanunu’nun 
25. Maddesine göre “işverenin haklı nedenle derhal fesh hakkı” doğmaktadır. Ancak çalışanın 
davranışları iş ilişkisinin devamlılığında tam anlamıyla bir tahammülsüzlük yaratmamakla 
birlikte (güven temelini bozacak ağırlıkta olmaması hali), normal işleyişi bozuyor, işyeri 
iklimini olumsuz etkiliyor ve işverenden de iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyor 
ise İş Kanunu’nun 18. Maddesine göre “işverenin geçerli fesh hakkı” doğmaktadır (Yıldız ve 
Yıldız, 2015:11-12). 

Sonuç 
Psikolojik ayrılma olarak da ifade edilen sanal kaytarma davranışı, çalışma saatleri 

içerisinde kısa süreli olarak çalışanın kendisine boş zaman oluşturması ya da diğer çalışanların 
kaytarma davranışlarından etkilenerek boş zaman algılamasıyla oluşan, bireyin kişisel amaçları 
doğrultusunda işle ilgili olmayan faaliyetlere yönelmesini ve zamanını boşa geçirmesini ifade 
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eden üretkenlik karşıtı bir iş davranışıdır. İşyerindeki performans ve verimlilik üzerinde 
olumsuz etkisi olduğu düşünülen sanal kaytarma davranışları önemsiz ve önemli olmak üzere 
sınıflandırılmaktadır. İşyerinde kişisel amaçlı olarak e-mail göndermek ve almak gibi 
faaliyetler önemsiz sanal kaytarma davranışı olarak kabul edilmektedir; buna karşın online 
kumar oynamak, yetişkin odaklı sitelerde sörf yapmak gibi faaliyetler ise önemli sanal kaytarma 
faaliyetlerini oluşturmaktadır.  

Günümüzde birçok kamu ve özel sektör çalışanlarında gözlemlenen bu davranışı 
engellemek için işverenler, çalışanların kişisel amaçlarla internete erişimini sınırlandıran 
yazılım programları kullanmaya başlamıştır. Ayrıca işletmelerde yoğun teknolojik denetim 
uygulamalarına gidilerek, teknolojik denetim baskısı arttırılmaktadır. Ancak önemsiz sanal 
kaytarma davranışları sergileyen çalışanların iş ortamında yaşadığı stres ve sıkıntıyla mücadele 
edebileceği, bu sayede iş tatmini ve verimliliğin artması gibi olumlu etkileri olabileceği 
düşünülmektedir. Kuşkusuz ki örgütsel adalet ve psikolojik sözleşme temelli karşılıklı güven 
ilişkisi içerisinde, çalışanların zamanlarını nasıl kullanacaklarına ilişkin kararı sistemin 
kontrolüne teslim etmekten öte, insan onuruna yakışır bir iş ortamı çalışanların verimliliğini 
arttırırken, işletmelerin de performansını arttıracaktır. 
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ÖZET 
 
Eğitim gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin üzerinde önemle durdukları bir alandır. Çok açıktır ki; 

eğitim sistemlerini iyi kurgulayan ülkeler birçok alanda daha başarılıdır. Eğitimin gizli ve açık olmak üzere birçok 
işlevi bulunmaktadır. Çok yönlü bir kurum olan eğitimin; bir yönü de yetiştirmiş iş gücü ihtiyacını karşılamaya 
yardımcı olmasıdır. Bu anlamda çıraklık eğitimi de değişen ve gelişen imalat ve hizmet sektörünün önemli bir 
ihtiyacı olan yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak adına verilen bir eğitimdir. Günümüzde çıraklık eğitimi Millî 
Eğitim Bakanlığının kontrolünde verilmekledir. Ancak geçmişte geleneksel anlamda verilen çıraklık eğitimi almış 
insanlarda de bulunmaktadır. Bu çalışmada özellikle geleneksel anlamdaki çıraklık eğitimini almış olan 7 kişi ile 
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak bu eğitimde sadece mesleki eğitim değil, değerler eğitimi de 
verilmekte olduğu görülmüştür. Yüzyıllar boyunca geçerliliğini koruyan bu eğitim günümüzde sosyolojik birçok 
sebepten dolayı artık geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. 

Bu çalışmada öncelikle yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla çıralık eğitimi almış kişilerle 
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayda alınmış daha sonra kayda alınan 
görüşme kayıtlarının deşifresi gerçekleştirilerek analizleri yapılmıştır. Derinlemesine yapılan görüşmelerin 
analizi MAXQDA nitel veri analizi programı aracılığıyla yapmıştır 
 
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Çıraklık Eğitimi, Değerler, Sosyoloji, MAXQDA. 

 
TRADITIONAL MODEL IN VOCATIONAL EDUCATION: 

APPRENTİCESHİP TRAİNİNG 
ABSTRACT 

Education is an area where developed or developing countries emphasize. Obviously; countries that construct 
well education systems are more successful in many areas. The education has many functions, including hidden 
and open. As a multi-faceted institution; One aspect is that it helps to meet the need of trained labor force. In 
this sense, apprenticeship training is a training given to meet the needs of trained people, which is an important 
need of the changing and developing manufacturing and service sector. Today, apprenticeship training is given 
under the control of the Ministry of National Education. However, there are also people who have received 
traditional apprenticeship training in the past. In this study, in-depth interviews were conducted with 7 people 
who have received apprenticeship training in traditional sense. As a result, it is seen that not only vocational 
education but also values education is given in this education. This education, which has been valid for 
centuries, has started to lose its validity for many sociological reasons. 

In this study, firstly, in-depth interviews were conducted with the persons who received apprenticeship training 
through a semi-structured questionnaire. Interviews were recorded with voice recorder and then transcribed 
and recorded. In-depth interviews were conducted through the MAXQDA qualitative data analysis program. 

Keywords: Education, Apprenticeship Education, Values, Sociology, MAXQDA 
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Giriş 
Sosyal bir varlık olan insan toplumsallığını gerçekleştirerek bir arada yaşamak zorundadır. 
İnsanoğlu sosyal süreçlerinde etkileşim içerisinde olduğu sürece diğerinden bilgi ve becerileri 
gözlemleyerek kendi bilgi ve becerisini geliştirmeye çalışmıştır. Özellikle üretim çabalarının 
arttığı ve bir meslek ya da sanatı öğrenme gerekliliğinin olduğu dönemlerde o işi iyi bilen 
tecrübeli birinin yanına gidip çalışmak rutin bir davranış ve tutum haline gelmiştir.  Bu 
bağlamda çıraklık eğitiminin sosyolojik bir gerçekliğin sonucu olarak insanoğlunun çok eski 
dönemlerinden bu yana uygulanan bir model olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır 
(İslamoğlu ve Alp, 2017: 32). 
Günümüzde toplumların en önemli kaynağı insandır. Bu sermaye küresel etkiler ve diğer 
gelişmeler ile işgücü yetiştirmede insan değeri üzerinden hareket eden eğitim politikalarını 
gerekli kılmaktadır. Eğitimde bireylerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmeler önem 
kazanmaktadır. Bu noktada toplumun bu ihtiyacı göz önüne alındığında çıraklık eğitimine 
önemli roller düşmektedir  (Bostancıoğlu ve Dinler, 2017: 21). 
Çıraklık eğitimi gerekli bilgilerin bir kişiden diğerine aktarılması yoluyla verilmektedir. Bu 
meslek öğrenme tarzının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Eski mısırda çıraklık eğitimi ile 
ilgili somut bir delil olmasa dahi bu medeniyetin eserlerini inceleyen tarihçiler çıraklık 
eğitiminin varlığına inanmaktadır. Ancak organize olmuş ilk çıraklık eğitiminin Babiller 
tarafından geliştirildiği kabul edilmektedir (Sezgin, 1983: 28). El sanatları üretiminin yapıldığı 
milattan sonra 1000-1500 yılları arasında “Lonca Sistemi” kurulmuştur. Bu sitemin içinde 
geleneksel çıraklık eğitimi de bulunmaktadır. Lonca sitemindeki çıraklık eğitimi ile insan gücü 
yetiştirilmesi sanayi devrimine kadar devam etmiştir (Yörük vd., 2002: 300). Sanayi 
devriminden sonra bu geleneksel eğitim sistemi azalmış neredeyse yok olmuştur. 
12. yüzyılda Anadolu’ya gelen Türkler arasında esnaf ve sanatkârlar geldikleri yerdeki 
meslektaşlarına kendilerini kabul ettirebilmek için bir teşkilat kurmuşlardır.  Bu teşkilat ahilik 
teşkilatıdır. Dolayısıyla Türklerde Çıraklık eğitimi de 12. Yüzyıl sonu 13. Yüzyıl başlarında 
Selçuklular devrinde ahilik teşkilatı sisteminin kurulması ile başlamıştır  (Ekinci, 1989: 19; 
Yörük, vd., 2002: 300). Teşkilatın kurulmasındaki temel amaçlar arasında gençleri bir sanat ve 
meslek sahibi yapmak bulunmaktadır. Bunun için öncelikle ayakkabıcı ve saraç esnafı 
teşkilatlanmıştır (TİSK, 1997: 7-14).  
Eğitimin kurumsallaşarak devlet eline geçmediği dönemlerde ahilik büyük bir toplumsal 
ihtiyacı karşılamıştır. Ustalığa geçiş için yamaklık, çıraklık, kalfalık aşamalarını geçmek 
gerekmekteydi (Akkutay, 1991: 15). Bir çırak adayının konuştuklarını yerli yerinde konuşmak, 
cömert olmak, güler yüzlü olmak, dedikodu yapmamak, kibirli olmamak gibi meziyetleri 
olması gereklidir (Güllülü, 1992: 129). Olmasa dahi bu değerler eğitim esnasında 
kazandırılmaktadır. 
Ahilik teşkilatı etkinliğini 17. Yüzyıla kadar devam ettirmiştir. Ancak Osmanlı devletinin 
kozmopolitan yapısı tüm etnik kimlikleri içine alan farklı bir yapıyı zorunlu kılmıştır. Nitekim 
yeni kurulan sistemin adı “Gedik” olmuştur. Bu sisteme göre çıraklık eğitimi almamış hiç kimse 
dükkân açamamaktadır. Bu sistem 1800’lü yıllara kadar devam etmiştir. Tanzimat’ın ilanı vb. 
siyasi durumlardan dolayı kaldırılmıştır. Buna rağmen ahilikten gelen ritüeller uzun yıllar 
devam ettirilmiştir. Öyle ki Türk toplumunda 19. Yüzyıla kadar mesleki ve teknik eğitim 
çıraklık sitemi ile loncaların sorumluluğunda gedik usulü ile yapılmıştır (Yörük, vd., 2002: 
300).  
Cumhuriyet dönemi ile birlikte mesleki ve teknik eğitim, okullara dayalı olarak yürütülmüştür. 
Bu dönemde çıraklık sistemi geleneksel yöntemler ile sürdürülmüştür. Devlet çıraklık 
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okullarının açılmasına yaygın eğitim kapsamında öncülük etmiştir. Yaygın eğitime yönelik 
tasarılar 1923 İzmir İktisat Kongresinde “sanayi çırak mekteplerinin açılması, usta kurslarının 
açılması” kapsamında gündeme gelmiştir. Daha sonra ilk çırak okulları Devlet Demir Yolları 
Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir ve Sivas’ta açılmıştır.  Ülkenin nitelikli işgücü ihtiyacını 
karşılamak amacıyla mesleki eğitim üzerinde oldukça durulmuştur. İlk çıraklık ile ilgi yasa 
1977 yılında kabul edilmiştir ( Bircan, vd., 1998: 87-88). Bu kanun ile birlikte çıraklık eğitimi 
Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. . Tüm bu kanun ve tasarıların hayata geçirilmesi maddi 
kaynak ve altyapı yetersizliği sebebiyle istenilen sonucu vermemiştir. Daha sonra 1986 yılında 
3308 sayılı “Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu” oluşturularak verilen eğitim yeniden 
planlanmıştır. Özellikle küçük yaşta mesleğe başlayan çocukların bedensel ve ruhsal 
durumlarının değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 3308 sayılı kanununda çırak tanımı; 
çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş 
alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi olarak yapılmıştır ( Kuzgun, 1999: 1-3; Bostancıoğlu 
ve Dinler, 2017: 16-17). Ancak çırağı salt çıraklık sözleşmesi bağlamında hukuksal olarak 
tanımlamak doğru olmayacaktır. Çırağın hem hukuksal hem de eğitimsel yönünü vurgulayarak 
bir tanım yapmak gereklidir. Bu sebeple “çıraklık için saptanmış bir meslek ya da sanatla ilgili 
gerekli bilgi ve beceriyi, o iş yerinde uygulamalı olarak çalışarak ve standart programlara göre 
eğitilerek öğrenen ve çıraklık sözleşmesiyle işverenin emrine giren kişiye çırak denir” tanımı 
yapılmıştır (İnce, 1974: 19). Esasında çıraklığın amacı iş yerinde bir işçi gibi çalışmaktan 
ziyade bir sanat ve mesleği öğrenmektir. 

Yöntem 
Çalışma grubu 
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Derinlemesine görüşmeler 
sonucunda veriler elde edilerek analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada toplam 7 kişi ile 
derinlemesine görüşülmüştür. Katılımcılar Kütahya’da ikamet etmektedir. Katılımcıların 
hepsinin mesleği ayakkabı tamirciliğidir. Çıraklığa da ayakkabı tamircisi olarak başlamışlardır. 
Bu çalışma kişi olarak 7 kişi ile konu olarak ise çıraklık eğitimi ile sınırlıdır. Katılımcıların 
hepsinin cinsiyeti erkektir. Ayrıca yapılan araştırmanın bilimsel amaçlar ile kullanılacağı ve 
katılımcıların kimliklerinin açıklanmayacağı katılımcılara belirtilmiştir. Görüşmeler 
gönüllülük esası ile yapılmıştır. Görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüş, katılımcıları 
yönlendirecek ifadelerden kaçınılmıştır. Derinlemesine yapılan görüşmeler ses kaydı yapılarak 
isteyen katılımcılara verilmiştir. 
Veri toplama aracının geliştirilmesi 
Bu çalışmada yarı yapılandırılmış soru formu ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sorular 
araştırmanın literatür taramasından, uzman görüşlerinden ve ön görüşmelerden elde edilerek 
hazırlanmıştır. Çıraklık eğitimi almış kişilerin nasıl bir eğitimden geçtiklerini öğrenmek 
amacıyla aşağıdaki problemler belirlenmiş ve bu problemlerin cevabı aranmıştır.: 
• Günümüzde Çıraklığın Tercih Edilmeme Sebepleri nelerdir?  
• Çıraklık Eğitimi Değerler Aktarımı Nasıl Yapılmaktadır? 
• Çıraklık Eğitiminin Olumsuz Yanları Nelerdir?  
• Çıraklığın Olumlu Yanları Nelerdir? 
Verilerin analizi 
Derinlemesine yapılan görüşmelerden elde edilen veriler öncelikle deşifre edilerek yazıya 
geçirilmiş daha sonrasında içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yapılırken MAXQDA nitel 
araştırma programından faydalanılmıştır. Sırasıyla deşifre edilen veriler MAXQDA’nın 
sistemine yüklenmiştir. Programın sitemine yüklenen veriler öncelikle detaylı olarak 
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kodlanmıştır. Kodlanan verilerden kategoriler ve daha sonrasında temalar oluşturulmuştur. En 
son ise kategori, tema ve kodlardan harita ve tablolara ulaşılmıştır. 

 
Bulgular 

İnsanın temel toplumsal faaliyetlerinden biri olan üretimin sürdürülebilmesinde usta çırak 
ilişkisini önemli bir bilgi aktarım mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel 
toplumlarda insanların büyük kesimi tarımla uğraşmaktadır. Dolaysıyla ihtiyaç duydukları mal 
ve hizmeti kendileri üretmektedir. Bu üretim zamanla uzlaşmayı da beraberinde getirmektedir. 
Uzmanlaşma ile beraber ise özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin aktarımı sorunsalı ortaya 
çıkmıştır. Bu sorun usta çırak ilişkisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çünkü Bilgi ve becerinin 
kaynağı ustadır. Uzlaşılmış bilginin öğrenilmesi için ustanın yanında sıkı bir eğitim almayı 
gerekli kılmıştır. Çıraklık eğitimi için ilk organize olmuş meslek eğitimi sitemi demek yanlış 
olmayacaktır. Çıraklı eğitim hem iş öğrenmek için hem de çırağın yaşadığı toplum uyum 
sağalması için gerekli davranışı kazanması hedeflenmiştir (Sezgin, 1983: 24-25). 
Kendi öz farkındalığını oluşturmuş, muhakeme edebilen, toplumsal sorumluluklarına göre 
hareket edebilen, ulusal değerlere saygılı bireyler bir toplumun ilerlemesi için çok önemlidir. 
Çıraklık eğitiminin ilk adımı; ülke ihtiyaçları çerçevesinde gerçek iş ortamında çalışarak 
meslek edinmek isteyen gençlerin uygulama alanın bulmasını sağlamaktır. Çıraklık eğitiminin 
amaçlarından biri çağın geçerli mesleklerine her anlamda donanımlı gençler yetiştirmek ve 
toplumun bu gençleri kabulünü sağlamaktır (Bostancıoğlu ve Dinler, 2017: 19). 
Bu çalışmada çıraklık ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde maxqda nitel veri analizi 
programı aracılığıyla aşağıdaki haritalar oluşturulmuştur. Bunun için öncelikle deşifre edilen 
görüşme ses kayıtları programa yüklenmiş sonrasında çıraklık eğitimi temel teması altında kod 
ve kategorilere göre gruplara ayrılmıştır.  Temel tema altındaki kategoriler harita:1’de 
görüldüğü üzere Günümüzde Çıraklığın Tercih Edilmeme Sebepleri, Değerler Aktarımı ve 
Çıraklık Eğitimi Çıraklık Eğitiminin Olumsuz Yanları, Çıraklığın Olumlu Yanları ve kaç yıldır 
bu işi yapılıyordu. En son olarak belirtilen kod ve kategorilere göre haritalandırma işlemi 
yapılmıştır. 
Harita:1 

 
 
 
 
 
 
 
Harita:2 
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Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum 

 
Geleneksel toplumlarda Ziraat ile ilgilenmeyenler zanaatkârlıkla ilgilenmektedir ve aile fertleri 
üretimde aktif rol almaktadır (Sezgin, 1983: 28). Dolayısıyla ilk çıraklık eğitimi de aile 
başlamaktadır. Katılımcılarda da durum benzer şekilde gelişmiştir. Katılımcıların geneli 
babasının çırağı olarak mesleklerine başlamıştır. "Baba mesleği, kendimi bildim 
bileli.(Katılımcı;5)", "33 yıldır bu işi yapıyorum. Ben babamın çırağıydım.(Katılımcı:1)" 
Çıraklığa başlama yaşı günümüzde çocuk işçiliği sömürüsünden dolayı tartışmalı alanlardandır. 
Günümüzde milli eğitim tarafından yaygın eğitim kapsamında verilen çıraklık eğitimi yaşı 
zorunlu eğitim bitirdikten sonra 12 yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaş daha sonrasında zorunlu 
eğitimin sekiz yıla çıkması ile birlikte 15 olmuştur. Çıraklık yaşının ilk bahsettiğim 
durumlardan dolayı daha da yükseleceği öngörülmektedir. Çünkü günümüzde çıraklar aynı 
zamanda çalıştıkları için bu küçük çocukların bedensel ve fiziksel gelişimlerini 
engelleyebileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla bu eğitimin çocukluktan sonra verilmesinin 
günümüz koşularında daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür (Şimşek, 1999: 85; Akyol, 2016: 80-
90). 
Harita:3 
“bir işi erbabından öğrenmek güzel” 

 
Çıraklık eğitimi ile ülke ekonomisi dolaylı olarak faydalanacaktır. Çünkü donanımlı yetişmiş 
insan gücü teknolojik gelişmelerin ortaya çıkaracağı toplumsal ve bireysel ihtiyaçları daha aza 
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indirecektir. Tam tersi düşünülecek olursa vasıfsız insan gücü ülke için çok büyük bir işsizlik 
problemi oluşturacaktır. İyi yetişmiş insan gücü bu yönüyle işsizliği azaltmak için alternatif ve 
etkili bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır ( Bostancıoğlu ve Dinler, 2017: 23; Aykaç, 2002: 
8). "Sen sahaya inmedikten sonra durma eğitimini Al. Okuldaki eğitimin çok işe yaradığını 
düşünmüyorum. Endüstri meslekte metal işlerinden diplomam var. Okulda aldığın eğiti, eğitim 
değil. Malzemeleri isimlerini öğreniyorsun, teknik bilgi elde ediyorsun. Ben babamın yanında 
bu işi öğrendim. İşleri yaparken izlerdim, yan tarafımızda Halil amcam vardı onu izlerdim. 
Gezerdim bütün ustaların yanında. Hatta kızarlardı, çocuk mu avutacağız diye. Ama ben böyle 
gezerken herkesin iyi yaptığı yönü aldım. En sonunda ne oldu biliyor musun babamın 
müşterileri gelip sırtımı sıvazlayıp geçiyorlardı. Yani işi öğrenmiştim artık. (Katılımcı;5)" 
Kısa tanımıyla bir mesleği öğrenmek için işverenin yanında uygulamalı olarak çalışmak olan 
çıraklık işgücü piyasasıyla yakından ilgilidir. Bu eğitim modelinin rolü; bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişme ile artan uluslararası rekabette avantaj sağlama açısından 
önemlidir. Dolayısıyla çıraklık eğitimi tarihte olduğu gibi Türkiye’deki ihtiyaç duyulan nitelikli 
ara elemanı hızlı ve ekonomik bir şekilde sağlayacak etkili araçlardan biri olacaktır. Bu 
bağlamda çıraklık eğitimi Türkiye’deki iş gücü piyasası açısından oldukça önemli bir yere 
sahiptir (İslamoğlu ve Alp, 2017: 52-53). "İşi öğretirdi her şeyi en ince ayrıntısı ile..."( 
Katılımcı;2)" "Şöyle ki bir işi ilk erbabından öğrenmek güzel. Neden yani kitabını okuyarak 
öğrenemezsin bir işi, kitaptan öğrendiğin gibi olmuyor işin başına geçince. Ne derler çok gezen 
mi bilir çok okuyan mı? Yani işi de erbabından öğrenmek gibisi yok. İlla birinin yanında diz 
çöküp öğreneceksin."(Katılımcı;1)" 
Harita:4 
“İlmin başı soğandan acı, işin sonu ise baldan tatlı” 

 
Çıraklık, bir mesleği layıkıyla öğrenmede alınması gereken zorunlu bir eğitim sürecidir. Çırak 
olan kişiye mesleki eğitim basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru verilmeye çalışılır. 
Dolayısıyla ilk işe başlayan çırağa en basit işler verilmektedir. Basit işleri kavrama süresine 
göre karmaşık işler verilmektedir. Bu eğitim modeli ile bireye mesleki davranışlar kazandırılma 
yolu izlenmektedir (Akkutay, 1991: 15-16). Bu kategoride katılımcılar kendi çıraklık 
tecrübelerinden yola çıkarak görüşlerini aktarmışlar, günümüz çıraklık durumundan 
bahsetmemişlerdir. Dolayısıyla çıraklık eğitimi almış katılımcıların geneli memnuniyetini dile 
getirmiştir. "Olumsuz bir şeyi yoktur. Çünkü her şey eğitimden geçer çıraklıkta. Bu bir eğitim 
sürecidir. İlmin başı soğandan acı işin sonu ise baldan tatlıdır.( Katılımcı;6)" "Bence yok. 
Sahanın içine girdikçe öğrendikleri artar.( Katılımcı;5)” katılımcılardan biri disiplinli 
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olmasından dolayı kendi deneyimini sıkıcı olarak tanımlamıştır. "Çok disiplinliydi. Çok 
sıkıyordu.( Katılımcı;4)" 
Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar da bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir. 2016 
yılında Kapalıçarşı kuyumcuları ile yapılan sözlü tarih çalışmasının bulgularına göre; geçmişte 
çıraklık bir zanaat öğrenme kurumu olarak görülmekteydi. Ayrıca Geçmişteki sadakat bağlılık 
ve saygı ilişkisinin artık olmadığı görülmektedir. Eski usta çırak ilişkisinde “eti senin kemiği 
benim” anlayışı ile çırağın yetiştirildiği ve ustanın çırağın yetiştiğinde tatmin oluncaya kadar 
çırağın iş yeri açamadığı görülmektedir (Bakoğlu, 2016: 135). 
Harita:5 
“Çırak orda pişer” 

 
Çıraklık eğitiminde etkili olan ahilik teşkilatında mesleki eğitim vermenin dışında kişilere 
değerler eğitimi de verilmekteydi. Çünkü amaç; halka hizmet edecek kişinin taşıdığı erdem ve 
ahlak ile örneklik edecek donanıma sahip olmasıdır ( Bostancıoğlu ve Dinler, 2017: 12).  "en 
başta terbiye, halk ile müşteri ile diyaloglar, davranış. Hal dili ile anlatır öğretirdi." 
(Katılımcı;1) "Ben ustamdan Kuran eğitimi, insanın içinde yaşamayı yani âlime de zalime de 
hizmet edersin.( Katılımcı;6)" 
Sistemli disiplinli, örgütlenmiş ve kümesel etkinlik olarak eğitimin çok eski zamanlardan beri 
askerin, din adamının, lonca ve ahi örgütlerinde olduğu gibi sanatkâr ve zanaatkârların 
yetiştirilmesinde etkin olduğu bilinmektedir (Tan, 1987: 247). Katılımcılar da daha önceleri ahi 
teşkilatının olduğu kendilerinin de bu gelenekten geldiğini söylemiştir. Ancak günümüzde bu 
değerinde kaybolduğu ve kendilerine ahi teşkilatı gibi sahip çıkacak bir teşkilatın olmadığı 
aktarmışlardır: "Şimdi ahilik mesleği de zanaatkârlıkta yok oldu. Aslında günde 30 müşteriden 
düşünsek bütün Kütahya halkının evine giriyoruz. Ekonomiye can veriyoruz. Ancak kıymet 
bilinmiyor. Esnaflar derneğinin de bizim için yaptığı bir şey yok. Ahilik teşkilatında esnaf başı 
vardır, gelen ürüne bakar ve ürünün iyi olup olmadığına bakar beğenirse bizim içine 
pazarlığını yapar ve tellağına ile gelen malzemeyi duyurur. Biz yaparız gelen müşteri usta ‘ 
Allah çarşına Pazar versin’ der. Esnaf başı yapılanları kontrol eder iyi yapmayanı uyarır ve 
dükkânını kapatırım dermiş. Esnaf başının bir kuruş menfaati yoktu, şimdi derneklerimize 
bak…(Katılımcı;6)" 
Günümüzün en büyük problemlerinden biri de toplumsal problemlerden ziyade bireysel 
problemlerle ilgilenmektir. Ulusal birlik ve düzeni sağlamak için bireylerin birbirine karşı 
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saygılı olduğu bir düzen inşa edilmelidir. Bu düzendeki çıraklık eğitiminin yeri toplum yapısını 
ve değer yargılarını kalkınma amaçlarına uygun bir eğitim sağlıyor olmasıdır (Türkoğlu, ve 
Uça, 2011:52). "Değerler yozlaşıyor, insanlar yozlaştı. Şimdi herkes her şeyi çok tüketiyor. 
Eskidi mi atıp hemen yenisini alıyorlar.(Katılımcı;6)" "Çıraklık eğitimi ile daha gelenek- 
görenek, görgü kurallarına uyulurdu, insanlar onla yetişirdi. Ahlak yönünden, terbiye 
yönünden daha iyiydi. Meslek olarak bakıldığında göre göre yapmak başka, kitaptan okuyup 
yapmak başka. Kitaptan da bilgi alacaksın ama uygulamasını da yapacaksın. Okuyup 
öğrenmekte de fayda var.(Katılımcı;7)" 
Ahlak eğitiminin mutlak pedogojik taleplerle ilişkisini sorgulayan Walter Benjamin’e göre ise; 
ahlak istemi ilaçla temin edilebilecek psikolojik bir süreç değildir. Elimizde ahlak eğitimi için 
bir kandıraç yoktur. Dolayısıyla ilk iş ahlak eğitimini tüm ağırlığı ile kavramaktır. Ancak ahlak 
eğitimi bugün anladığımız anlamda bir formasyon değildir. Ahlak eğitiminin kişiyi denetim 
altına alarak da gerçekleşmesi mümkün değildir (Benjamin, 1973: 9-16). Benjamin’in de dediği 
gibi ahlak eğitimi sistemli bir eğitimden ziyade model olunarak verilen bir eğitim sistemidir. 
Keza çıraklık eğitiminin temelinde de usta- çırak arasında örnek almaya dayalı bir eğitim süreci 
olduğu görülmektedir. 
Harita:6 
“Herkes kravatı takıp masa başı iş istiyor” 

 
Buharla çalışan makinelerin icat edilmesi ile başlayan teknolojik gelişmeler büyük değişimlere 
yol açmıştır. Değişimlerin en önemlisi eskiye nazaran daha büyük çapta üretim 
gerçekleştirebilecek fabrikalar kurulmuş olmasıdır.  Bu önemli gelişme zanaatkârlığın önemini 
giderek azaltmıştır. Nitekim el ile üretim, fabrika üretimleri ile rekabet edemez hale gelmiştir 
(Giddens, 2012: 792-795). 
Çıraklık eğitimine ilginin azalmasının en önemli sebeplerinden biri eğitim esnasında ve 
sonrasında yaşanan statü ve itibar sorunudur. Aileler üniversite mezunlarının daha kolay iş 
bulabileceğini düşünerek çocuklarını o yöne yönlendirmektedir ( Bostancıoğlu, Dinler, 2017: 
19-20). Bu konuda katılımcılar düşüncelerini şöyle dile getirmiştir: "Herkes okuma derdinde, 
masa başı iş arıyor herkes, kravatı takıp oturacak, herkes kolay iş arıyor. Nerde öyle çıraklık 
yapacak insan, şimdi memlekette herkes masa başı iş istiyor. Ben çıraklığın devam etmemesini 
doğru bulmuyorum. Genç olarak üç dört kişiyiz, bizim arkamızdan gelen yok. Yarın ayakkabını 
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kime yaptıracaksın? Artık sanat işi bitti. Sanayi de de iş bitti. Gerçi bende göndermem sanayiyi 
çocuğumu ortamından dolayı. Hem benim burada vereceğim 10 TL kimin işine yarasın, 
terzilikte bitiyor gibi ama bitmez. Ama şu bir gerçek çırak yetişmiyor artık."(Katılımcı;1)", 
“Hatta ben birine takıldım çırağım ol diye o da bana ‘ yarın bir gün kız istemeye gittiğimizde 
ayakkabı tamircisi miyiz? Diyeceğiz’ dedi.” (Katılımcı5) 
Bu noktada katılımcılar çıraklık ile ilgili iki konuya dikkat çekmektedir. Öncelikle çıraklığın 
statü ve konumu ile ilgili tercih edilmiyor olması, bir diğeri de çıraklık yapılan yerlerin 
ortamlarının olumsuz koşullarının olmasıdır. Katılımcılar genellikle çıraklığın devam ettiği 
yerler olan sanayiye kendi çocuğunu dahi göndermeyi tercih etmeyeceğin söylemiştir. 
Katılımcılar çıraklığın bitmesinde sosyo-ekonomik durumun etkisinden de bahsetmiştir. 
"Çıraklık ne zaman başlar biliyor musun? İnsanlar fakirleştiği vakit. Çünkü çırağın getireceği 
paraya ailenin ihtiyacı olması lazım. Şimdi tam tersi 25 yaşına kadar bir çocuk bakkaldan 
ekmek almıyor."(katılımcı:5) "Zaman devir değişti şimdi, çıraklık bitti. (Katılımcı:7)" Yani 
aileler çocuğun her ihtiyacını karşıladığı için artık çocukların sorumluluk alma yaşının arttığını 
belirtmiştir.   
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Yetişmiş, belirli yeterliliklere sahip ve nitelikli insan kaynağı sürdürülebilir 

kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde çıraklık 
eğitimi geleneksel bir eğitim sitemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten gelen bir eğitim 
yöntemi olan çıraklık uygulamasının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu eğitim kültürü 13. 
Yüzyılda ahi Evran tarafından oluşturulmuştur. Temellerini de ahlak kurallarından almıştır.  
Ancak modern döneme geçiş ile birlikte geleneksel değerlere dolaysıyla geleneksel öğrenme 
metotlarına karşı ilgi azalmış ve bu yöntemler terkedilmeye yüz tutmuştur. Üzücü bir durum 
olarak çıraklık anlayışı ve çıraklık eğitimi, modern dönemde şüpheyle yaklaşılan ve 
küçümsenen konulardan olmuştur ( Kanaslan, 2017: 2-6). 

Türkiye’de meslek eğitimi konusunda köklü bir gelenek bulunmaktadır. Ancak bu 
eğitim sistemin iş gücü piyasası karşısında eksiklikleri bulunmaktadır. Bu noktada ahilik 
sisteminden ilham alan bir model geliştirilmesi bu sistemin genel kodlarımız ve çağın 
gereklilikleri ile uyumlu olması gereklidir (Bostancıoğlu ve Dinler, 2017: 24). Çünkü geçmişte 
Ahilik teşkilatında aynı terbiye ve ülküyü benimsemiş eğitimli, kültürlü ve değerlerle donanmış 
bir topluluk bulunmaktaydı (Gemici, 2010: 85). Ancak Günümüzde aynı topluluğun 
bulunamayışı çıraklık eğitimi ile ilgili çeşitli olumsuz toplumsal sorunlar ile karşılaşılmaktadır. 
Bunlardan ilki çıraklık ile ilgili statü ve itibar sorunudur daha sonra çıraklık eğitimi alınan 
yerlerin tarihsel anlamdaki güvenilirliğin artık olmaması. Çocukların buralarda kötü 
alışkanlıklara başlama ihtimalleri ailelerin önyargılı olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 
çalışılan yerdeki farklı yaş grubundaki kişiler ve bu kişilerin ahlak ve eğitim seviyelerinin düşük 
olması olumsuz etki yapabilmektedir. Dolayısıyla çıraklık kurumunu düzenleyen 3308 sayılı 
kanun ve çalışma yaşamını düzenleyen kanunların eksiklikleri giderilmeli, bu eğitime yeterli 
kaynak ayrılmalı ve çırakların karşılaştıkları sorunlar minimize edilerek devlet toplum ve birey 
işbirliği ile bu sistemi hayata geçirmek için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Son olarak çıraklık eğitimi ile birlikte tartışılan bir diğer konu olarak çocuk işçiliği 
literatürde karşılaşılan bir konudur. Ancak bu çalışma kapsamında çıraklık bir eğitim biçimi 
olarak ele alındığı için katılımcılar bu konuya değinmemişlerdir. Katılımcılar daha çok ahlak 
öğretilerinin ön plana çıktığı çıraklık eğitiminde kendilerinin böyle bir sömürüye maruz 
kaldıkları yönünde bilgi vermemiştir. Ancak günümüzde çıraklık ile ilgili düzenlemeler 
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yapılırken bu konuya da dikkat edilmesi gerekmektedir. Değinilmesi gereken bir diğer konu 
ise; çıraklık eğitimini genellikle kızların tercih etmesinin olumsuz karşılanmasıdır.. 
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                                                                       dos.Aytəkin Məmmədova 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin pedaqogika 
                                                       və psixologiya kafedrasının müdiri 

 
ÖZET 
        20-ci illərdə  Azərbaycanda   yeni məktəb quruculuğunda ən mühüm dəyişikliklərdən biri  Azərbaycan dilinin 
əsas tədris dili elan edilməsi idi. I dərəcəli məktəblər üçün ana dilində dərs kitablarının  hazırlaması  aktual 
məsələlərdən birinə çevrilmişdi. Milli mədəniyyətin inkişafı ana dilinin tədbiqi səviyyəsindən  asılı idi. Milli dildə 
dərsliklər, əlavə tədris resursları yaratmaqdan milli məktəbləri inkişaf etdirmək mümkün deyildi. Bütün qruplar 
(siniflər)  və bütün fənlər üzrə  qısa bir müddətdə yeni dərsliklər hazırlamaq  çətin idi. Bu çətinliyi yaradan müxtəlif 
səbəblər vardı. Məqalədə bu çətinliklərin xarakteri müəyyənləşdirilir, aradan qaldırılması istiqamətində görülən 
işlər təhlil edilir. Yeni türk əlifbası (latın qrafikası) əsasında yazılan  ibtidai məktəblər üçün yazılan dərsliklər 
təhlil olunur.  

 
Anahtar Kelimeler: :  əifba islahatı, ibtidai sinif, dərslik, təlim, savadsızlığın ləğvi  

 
         In 20 in AZERBAIJAN in the PAST CENTURY PREPARATION 
                          of PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS 
 
ABSTRACT  
One of the most important changes in building new schools announcement was the main language of teaching 
Azerbaijani language in Azerbaijan in 20. I rank, one of the most pressing issues of preparation of textbooks in 
the azerbaijani language for schools. Application depend on the level of development of the national culture of the 
native language was. In the national language textbooks and other educational resources to create national 
institutions, it was impossible to develop. All groups, and (the classes) in a short time it was difficult to prepare 
new textbooks in all subjects. There were various reasons causing this difficulty. The article analyzes the work 
done towards the elimination of these difficulties, set. New turkic alphabet written in the textbooks on (latin script) 
elementary schools for being analyzed. 
 

Keywords: Primary schools, textbooks, training, repeal of illiteracy, əifba reform 

 
 

Giriş 
         XX əsrin 20-ci illərində  milli pedaqoqlarımızın ibtidai təhsilin məzmununu özündə ehtiva 
edən  tədris plan və proqramların hazırlanmasından fərqli olaraq dərslik yaradıcılığında böyük 
təcrübələri var idi. XIX əsrin axırlarından başlayaraq  A.O.Çernyayevskinin “Vətən dili” 
(1882), R.B.Əfəndiyevin “Uşaq baxçası” (1898), ”Bəsirət-ül-Ətfal” (1901), S.Vəlibəyovun 
“Qüdrəti-xuda” (1888), M.H.Rüşdiyyənin “Vətən dili” (1902), A.Şaiqin “Uşaq çeşməyi” 
(1907), “Gülzar” (1912), ”Milli qiraət (1919)”, “Ədəbiyyat dərsləri” (1919), “Türk çələngi” 
(1919), ”Türk ədəbiyyatı” (1920), M.Mahmudbəyovun “Türk əlifbası və ilk qiraət kitabı” 
(1907), M.Mahmudbəyov və A.Səhhətin “Yeni məktəb” (1909), F.Köçərlinin “Balalara 
hədiyyə” (1912),  M.Mahmudbəyovun və A.Səhhətin “Türk ədəbiyyatına ilk qədəm” (1913), 
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M.A.Abbaszadənin “Şəriət dərsi”(1915), A.Əfənizadənin “Son türk əlifbası” (1920)   və s.  
dərsliklər və müəllimlərə istiqamət verə biləcək metodik rəhbərliklər nəşr olunmuşdu. Bu 
dərsliklər məhdud sayda olan məktəblərdə istifadə olunsa da pedaqoji və metodik cəhətdən 
mükəmməl idi. 
        20-ci illərdə  Azərbaycanda   yeni məktəb quruculuğunda ən mühüm dəyişikliklərdən biri  
Azərbaycan dilinin əsas tədris dili elan edilməsi idi. I dərəcəli məktəblər üçün ana dilində dərs 
kitablarının  hazırlaması  aktual məsələlərdən birinə çevrilmişdi. Milli mədəniyyətin inkişafı 
ana dilinin tədbiqi səviyyəsindən  asılı idi. Milli dildə dərsliklər, əlavə tədris resursları 
yaratmaqdan milli məktəbləri inkişaf etdirmək mümkün deyildi. Bütün qruplar (siniflər)  və 
bütün fənlər üzrə  qısa bir müddətdə yeni dərsliklər hazırlamaq  çətin idi. Bu çətinliyi yaradan 
müxtəlif səbəblər vardı:1) bütün fənlər üzrə dərslik yaza bilən təcrübəli müəlliflər  heyətinin 
olmaması; 2) biologiya, fizika, riyaziyyat və b. fənlər üzrə elmi terminologiyanın yoxluğu; 3) 
mətbəə  və nəşriyyat işi sahəsində təcrübəsizlik; 4) peşəkar tərcüməçilərin olmaması; 5) mədəni 
yüksəlişə mane olan ərəb əlifbası və s. 
  Bütün çətinliklərə baxmayaraq 1920-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığının məktəb şöbəsinin 
nəzdində   dərs kitablarının yazılması və nəşri ilə məşğul olacaq  xüsusi komissiya yaradıldı. 
Bir il sonra Xalq Maarif Komissarlığının nəşriyyat şöbəsi yaradıldı. 1924-cü ildə həmin 
nəşriyyatın strukturu genişləndirilərək Azərnəşrə çevrildi. Digər bir problem, terminologiya ilə 
bağlı olduğundan 1922-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığının nəzdində elmi-terminolgiya 
komissiyası təşkil edildi. Əsas problemlərdən biri də yeni Azərbaycan (latın) əlifbasınln tətbiqi  
ilə bağlı idi. Bu məsələ 5 yanvar 1921-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığında 
müzakirə olundu (1). Müzakirə iştirakçıları iki cəbhəyə bölündü, iki cərəyan yarandı:1) latıçılar 
(ərəb əlifbasını latın  əlifbası ilə dəyişmək istəyənlər); 2) ərəbistlər (ərəb əlifbasının islah 
etməklə saxlamaq istəyənlər). Prof. P.K.Juzenin məruzəsi əsasında qərara alındı ki, yeni 
əlifbaya keçilsin, nəşr işləri müəyyən müddətədək həm ərəb, həm də latın əlifbası ilə aparılsın.  
   Qeyd etmək lazımdır ki, ərəb əlifbasını islah etməklə saxlamaq istəyənlərin tərəfdarları çox 
olsa da “əlifbanın yeni latın əlifbası ilə əvəz olunmasını yeganə düzgün yol hesab edənlər daha 
sistemli və əsaslı dəlillər gətirməklə bu mübarizədən qalib çıxdılar” (10, s.58). 
1922-ci ildə Azərbaycan MİK yanında Yeni türk əlifbası komitəsi təşkil edildi. Komitə ilk dəfə 
təşkil ediləndə  onun üzvləri Səmədağa Ağamalıoğlu, Fərhad Ağazadə, Xudad Məlik Aslanov, 
Abdulla Tağızadə və Əhməd Pepinov daxil idi. Sonra komitəyə  Cəlil Məmmədzadə, 
Məmmədağa  Şahtaxtlı və b. daxil idi.  Komitə öz fəaliyyətini üç istiqamətdə qurmuşdu:1) 
redaksiya və nəşriyyat şöbəsi; 2) təlim və elm şöbəsi; 3) təşkilat şöbəsi. Yeni latın əlifbasının 
dilimizə, ahəng və tələffüzümüzə uyğun olması barədə xeyli müzakirələr keçirildi və nəhayət 
ki, 1922-ci ilin iyul ayının 22-də ərəb əlifbasından yeni latın əlifbasına  keçmək qərara alındı. 
“Orta məktəblərdə Azərbaycan dili təhsilini məcburi olaraq yeni əlifba ilə keçirilməsi” məsələsi  
10 mart 1923-cü ildə Azərbaycan MİK Rəyasət heyətinin iclasında  müzakirə olundu. I və II 
dərəcəli məktəblərdə və fəhlə fakültələrində Azərbaycan dilini yeni  əlifba ilə keçmək qərara  
alındı (2). 20 oktyabr 1923-cü ildə Azərbaycan MİK və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları 
Soveti “Yeni türk əlifbasının dövlət əlifbası kimi qəbul edilməsi haqqında” dekret verdi (3). Bu 
əlifbalar (ərəb və latın) ilk vaxtlar bərabərhüquqlu sayılsa da, Azərbaycan MİK-in 27 iyun 
1924-cü il tarixli qərarı ilə latın əlifbası məcburi və dövlət əlifbası hesab olundu. Əlifba 
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məsələsi müzakirə olunarkən rəqəmlərin də islah edilməsi vacib hesab edildi. Savadsızlığın 
ləğvində, siyasi maarif işinin təşkilində və latın əlifbasına keçid məsələsində Xalq Maarif 
Komissarlığında yaradılan Ali siyasi maarif idarəsi fəal rol oynayırdı.  
    16 mart 1925-ci ildə yeni əlifba məsələsi  Azərbaycan IV sovetlər  qurultayında müzakirə 
olundu. Qurultay 1925/26-cı tədris ilindən bütün I dərəcəli məktəblərdən başlayaraq   yeni 
əlifbaya keçmək və 1932/33-cü tədris ilində  ölkə ərazindəki I-II dərəcəlin milli məktəblərdə 
başa çatdırmaqla bağlı qətnamə qəbul etdi (4, s.16). Azərbaycan IV sovetlər  qurultayının 
qətnaməsinə uyğun olaraq  5 aprel 1925-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığı “I 
dərəcəli Azərbaycan məktəblərində təhsilin yeni əlifba ilə keçirilməsi haqqında” qərar qəbul 
etdi (5).  
    Ölkədəki milli məktəblərdə yeni əlifbaya (latın əlifbasına) keçməklə bağlı zəruri normativ-
hüquqi baza yaradılsa da işin gedişində xeyli çətinliklər yaranmışdı. Məktəblərlə bağlı yaranan 
ən böyük çətinlik yeni əlifbanı bilən müəllimlərin yoxluğu ilə bağlı idi. Azərbaycan SSR Xalq 
Maarif Komissarlığı çıxış yolunu ibtidai məktəb müəllimləri üçün 2 aylıq pedaqoji kurslar 
təşkil etməkdə gördüyündən  14 iyun 1925-ci ildə “Yeni əlifbanı öyrənmək üçün Azərbaycan 
SSR birinci dərəcəli məktəb müəllimlərinin 2 aylıq kursları haqqında Əsasnamə” təsdiq etdi 
(4,s.19).  Yay aylarında (1 iyuldan 1 sentyabra kimi)  680 nəfər I dərəcəli məktəb müəlliminin 
həmin kurslardan keçməsi planlaşdırıldı. Kurslarla  bağla respublika ərazisində 4 məntəqə 
yaradılmışdı: 
1) Gəncədə: 
Gəncə qəzası-                         65 nəfər 
Naxçıvan MSSR-                   50 nəfər 
Qazax qəzası-                         40 nəfər 
Şamxor (Şəmkir) qəzası–       30 nəfər 
                                        ____________           
                                          Cəmi: 185 nəfər 
2)  Nuxada (Şəki): 
Nuxa (Şəki) qəzası-              50 nəfər 
Göyçay qəzası-                     40 nəfər 
Ağdaş qəzası-                       35 nəfər 
Zaqatala qəzası-                   35 nəfər 
                                       ____________  
                                 Cəmi: 160 nəfər 
3) Şuşada: 
Dağlıq Qarabağ-                   15 nəfər 
Kürdüstan qəzası-                 30 nəfər 
Cəbrayıl qəzası-                    40 nəfər   
Ağdam qəzası-                      40 nəfər 
                                       ____________  
                                    Cəmi: 125 nəfər  
4) Qusarda: 
Quba qəzası-                        60  nəfər             
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Salyan qəzası-                      50   nəfər            
Şamaxı qəzası-                     50 nəfər              
Lənkəran qəzası-                  50  nəfər  
                                                   ____________  
                                                Cəmi: 210 nəfər      
Bakı şəhər xalq maarif şöbəsi də  80 nəfər I dərəcəli məktəb müəlliminə  yeni əlifbanı öyrətmək 
məqsədilə 2 aylıq kurslar təşkil etməli idi. Belə kurslar Gürcüstanda və Ermənistanda da 
azərbaycanlı müəllimlər üçün təşkil olunmuşdu. Yüksək səviyyədə təşkil edilən kurslarda 
ibtidai məktəb müəllimləri həvəslə iştirak edir, yeni əlifbanı öyrənirdilər. Yeni Azərbaycan 
əlifbası kurslarında oxuyan xalq müəllimlərinin kursları yüksək səviyyədə bitirmələri, yeni 
əlifbaya tam yiyələnmələri ilə bağlı AK(b)P MK-ya və Azərbaycan MİK sədri 
S.Ağamalıoğluna göndərdikləri minnətdarlıq teleqramları bunu sübut edir. Quba məntəqəsində 
yeni əlifba kursuna cəlb olunan Qusar şəhər müəllimləri adından  Şamillinin vurduğu 
teleqramda deyilirdi:” biz - kursu başa vuran  Qusar  xalq müəllimləri  yeni əlifbanı  Azərbaycan 
kəndlərində həyata keçirməyə tam hazırıq və onun düşmənlərinə qarşı bütün gücümüzlə 
mübarizə aparmağa söz veririk” (6).   
  Birinci dərəcəli məktəblərdə ilk vaxtlar  milli maarifçilərin XX əsrin əvvəllərində nəşr 
etdirdikləri ana dili dərsliklərindən istifadə olunurdu. A.Ş.Talıbzadənin “Uşaq gözlüyü” adlı 
əlifba kitabı və ikinci qruplar üçün M.Mahmudbəyovun həmkarları  (S.S.Axundov, 
S.Əbdürrəhmanzadə, F.Ağazadə, A.Şaiq, A.Əfəndizadə) ilə bigə qələmə aldığı  “İkinci il”,  
M.Mahmudbəyovun A.Səhhətlə bigə yazdığı “Üçüncü ilə məxsus qiraət” və  üçüncü qruplar 
üçün “Yeni məktəb” adlı dərslikləri sovet məktəbinin məqsədinə uyğun olaraq cüzi 
dəyişikliklərlə nəşr edildi. A.Şaiqin”Qiraət kitabı” (I-IV qruplar üçün), Abdulla bəy 
Əfəndizadənin “Son türk əlifbası” da I dərəcəli məktəblərdə istifadə edilən dərsliklərdən idi. 
A.Əfəndizadənin dərsliyi ADR dövründə -1919-cu ildə nəşr edilsə də,  demək olar ki, tətbiq 
edilməmişdi. Həmin vaxt ADR Xalq Maarif Nazirliyində  əlifba islahatı ilə bağlı  xüsusi 
komissiya yaradılmışdı. Komissiyada  ayrı-ayrılıqda təqdim olunan 3 layihə müzakirə 
edilmişdi. Layihələri Abdulla bəy Əfəndizadə, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı və Abdulla Tağızadə 
və Mir Əbdüləziz Seyidov təqdim etmişdi. Müzakirə zamanı komissiya üzvləri Abdulla bəy 
Əfəndizadənin layihəsinə üstünlük vermiş və onun hazırladığı dərsliyin çapını məsləhət 
bilmişdi. ADR sükut etdiyindən təəssüf ki, ibtidai məktəblərdə həmin dərslikdən istifadə etmək 
mümkün olmadı. Bununla bağlı görkəmli pedaqoq F.Ağazadə yazırdı:”Abdulla bəyin əsəri 
olan”Son türk əlifbası” həm ərəb, həm də latın hərfləri ilə çap edilib ortalığa şıxmışdı  isə də, 
aprel döndərişi səbəbilə məktəbə, məişətə tətbiq edilməyib, boş-boşuna əllərdə qalmışdı”( 10, 
s.56). 
    1922-ci ildə ibtidai məktəblər üçün latın əlifbası ilə  nəşr olunan ilk dərsliklərdən biri  “Yeni 
türk əlifbası” idi. “Yeni türk əlifba komitəsi”nin nəşri  olan bu kitabın müəllifləri 
M.Mahmudbəyov, S.Əbdürrəhmanzadə,  F.Ağazadə, S.Axundzadə, A.Talıbzadə, 
A.Əfəndizadə idi. 78 səhifədən ibarət olan dərslikdə əlifba təlimi (3-44 səhifə) və qiraət üçün 
kiçik mətnlər verilmişdir. Sövti üsulla yazılmış bu dərslik həm ərəb, həm də latın əlifbasının 
qarşılaşdırılması yolu ilə tərtib olunmuşdu. Bir sütunda hərfələr və sözlər ərəb əlifbası, digər 
sütunda latın əlifbası ilə verilmişdi. Əlifba təlimi bu qayda ilə davam etdirilir, sözlərin sayı 
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tədricən artırılır və şagirdlər ayrı-ayrı cümlələr üzərində işlədilirdi. 1924-cü ildə F.Ağazadə, 
S.Axundzadə və M.C.Məhəmmədzadənin müəllifliyi ilə “Yeni türk əlifbası” kitabı nəşr olundu. 
V.Xuluflunun ”Yeni türk əlifbası ilə yazı qaydaları” (1925), F. Ağazadə, S. Axundzadə və  C. 
Məhəmmədzadənin  ”Yeni türk əlifbası (I dərəcəli məktəblərin 1-ci qrupu üçün) (1926) 
kitabları “Yeni türk əlifba komitəsi”nin təşəbbüsü və maliyyə vəsaiti ilə nəşr  olundu.  
 20-ci illərdə əlifba və oxu dərslikləri iki variantda  (şəhər və kənd məktəbləri üçün) nəşr 
edilirdi. Riyaziyyat və təbiət fənlərinə aid kitablar tərcümə olunurdu.  İldən-ilə kitab nəşri 
genişləndirildi. Əgər 1920-ci ildə 3 dərslik 63 min nüsxə ilə  çap edilmişdisə, 1923-cü ildə 23 
dərslik  759 min nüsxə ilə  çap olunmuşdu (7,s.102). O dövrdə kitablar müxtəlif nəşriyyatlarda 
çap olunurdu. 1924-cü ildə Yeni türk əlifbası komitəsinin xətti ilə 12  dərslik 337 min, 52 uşaq 
ədəbiyyatı  240 min tirajla, “Bakı fəhləsi” kooperativ nəşriyyatında  8 elmi-populyar ədəbiyyat 
58 min tirajla, Azdiviziyanın siyasi şöbəsi tərəfindən 2 dərslik 3500 tirajla, 4 elmi-populyar 
ədəbiyyat 3000 tirajla nəşr edilmişdi (8). 1924-cü ildə Yeni türk əlifbası komitəsinin xətti ilə 
21 dərslik 446 min  tirajla  çap olundu. Sonrkı illərdə nəşrə təqdim olunan dərsliklərin sayı artsa 
da  yekun tiraj azalmışdı. Məsələn, 1927-ci ildə 42 adda  kitab cəmi 284 min tirajla nəşr 
edilmişdi ( 7,s.102). Bununla yanaşı məktəblilər üçün  104 adda sinifdənxaric oxu materialı, 32 
adda müəllimlər üçün metodik vəsait nəşr olunmuşdu. O dövrdə ən böyük tirajla (50 min)  
“Böyüklər əlifbası”, Arjennikovun “1-ci məsələ kitabı”, “İkinci il”  və “Yeni türk əlifbası” 
kitabları nəşr edilmişdi.  
   Birinci dərəcəli məktəbdə öyrədilən əsas fənlərdən biri də riyaziyyat fənni idi. 1920/21-ci 
tədris ilində  I-V siniflərdə həftədə riyaziyyat fənninin tədrisinə  28 saat, 1923/24-cü tədris 
ilində 30 saat, 1926/27-ci tədris ilində 30 saat vaxt ayrılmışdı. Riyaziyyatla bağlı kitabların 
hazırlanmasında müəyyən çətinliklər var idi.  
   XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində hazırlanan riyaziyyat (hesab) kitablarının əksəriyyəti 
mədrəsə təhsili üçün nəzərdə tutulmuşdu. Calal Axundovun Tiflisdə nəşr etdirdiyi “Hesab”, 
Ağaəli Qasımovun “Elmi-hesab”, İslam bəy  Qəbulovun “Rəhbəri-hesab məktəb ibtidaiyyədə 
və rüşdiyyədə tədris olunması iqtiza edir”, Həmid bəy Yusifzadə və İsmayıl Faiqin “Əməli və 
nəzəri müfəssəl elm hesab”, Ü.Hacıbəyovun ”Hesab” kitabları milli metodistlərin  
hazırladıqları ilk tədris vəsaiti kimi diqqəti cəlb edir. Birinci dərəcəli məktəblərin riyaziyyat 
dərslikləri ilə bağlı təcrübə və nümunə az idi. İ dərəcəli məktəblərin tədris plan, proqram və 
dərsliklərinin hazırlanması ilə bağlı yaradaılan komissiyaya ilk milli riyaziyyatçı Məmməd 
Əfəndiyev (görkəmli maarifçi R.Əfəndiyevin oğlu) və A.M.Ammosov cəlb olunmuşdu. 
A.M.Ammosov birinci dərəcəli məktəblərin  riyaziyyat proqramına  həndəsə elementlərinin 
daxil edilməsini, şagirdləri fəallaşdıran təlim metodlarına, o cümlədən induktiv metoda 
üstünlük verilməsini məsləhət görürdü. 1921-ci ildə A.İsrafilbəylinin 1919-cu ildə nəşr 
olunmuş məsələ kitabları (“Tazə elm hesab”I-II-III hissə) cüzi dəyişilkilkərlə yenidən nəşr 
olundu. Kitabın üçüncü hissəsinin yeni çapının titul səhifəsində yazılırdi:”bu kitab birinci 
dərəcəli müttəhid məsai məktəblərinin proqramına müvafiqdir”. Ağaəli Qasımzadənin (Raqib) 
1919-cu ildə çap olunmuş “Hesab məsələləri” kitabı 1922-ci ildə yenidən nəşr olundu. Bu kitab 
birinci dərəcəli məktəblərin IV və V qrupları (sinifləri) üçün nəzərdə tutulmuşdu. Riyaziyyatla 
bağlı milli dərsliklərin yeni nəslinin yaradılmasındakı çətinliyin  əsas səbəbi milli riyazi 
terminologiyanın, peşəkar tərcüməçilərin və  riyaziyyat müəlimlərinin olmaması idi. Ehtiyacı 
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ödəmək məqsədilə RSFSR I dərəcəli  məktəblərinin  riyaziyyat dərslikləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə olundu. K.P.Arjenikovun IV hissəlik “Hesab məsələləri və misalları” kitabı əvvəlcə 
ərəb əlifbası, sonra isə latın əlifbası ilə Azərbaycan dilində nəşr olundu. Riyaziyyat kitabının 
ərəb əlifbası ilə nəşri adlı ədədlərin oxunmasında və yazılmasında, onluq say sistemində 
rəqəmlərin yazılışında, riyazi ifadələrin oxunmasında çətinlik yaratdığından  şagirdlər psixoloji 
gərginlik  keçirirdi. Kitabın 1926-cı ildə latın əlifbası ilə nəşri sadalanan problemlərin aradan 
qaldırılmasına səbəb oldu.  
   1920-ci ildə Q.R.Mirzəzadənin “Coğrafiya” (1-ci qisim.1 dərəcənin IV sinfi sinfi üçün) nəşr 
edidi. Həmin kitab  1922-ci ildə, 1923-cü ildə və 1924-cü ildə təkmilləşdirilmiş şəkildə nəşr 
olundu. O dövrdə II dərəcəli məktəblər üçün yazılan “Coğrafiya” dərsliklərinin də müəllifi 
Q.R.Mirzəzadə idi. 
   I dərəcəli məktəblərin latın əlifbasına keçməsində və yeni nəsil dərsliklərin hazırlanmasında 
Azərbaycan müəllimlərinin 1925-ci il may ayının 25 də keçirilən qurultayında (9,s.56-66) 
Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarının müavini Cəlil Məmmədzadə məktəblərdə latın 
əlifbasına keçid haqqında ətraflı məruzə etdi, ərəb əlifbasının çətinliklərini elmi cəhətdən 
əsaslandırdı.  
   Bakıda təşkil olunan Yeni Əlifba komitəsinin respublikadan kənarda - Gürcüstanda (1922), 
Ermənistanda (1922), Dağıstanda (1924), Şimali Qafqazda (1924), Krımda (1924) və  
respublikanın Gəncə (1924), Salyan (1924), Ağdaş (1924), Nuxa (1924), Cəbrayıl (1924), 
Şamaxı (1924), Şamxor (1924), Göyçay (1924), Lənkəran (1924), Quba (1924), Kürdüstan 
(1924), Zaqatala (1924) qəzalarında, Naxçıvan MSSR-də (1924) filialları var idi. Bu filiallarda 
da azərbaycanlılar arasında latın əlifbasının yayılması uğrunda ciddi işlər görülürdü. 1924-cü il 
aprelin 24-də İrəvan şəhəri azərbaycanlı ziyalılarının iclasında latın əlifbasına keçmək haqqında 
qətnamə qəbul etmişdi. 
    Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbaya keçiddə 1926-cı ildə Bakıda keçirilən I Beynəlxalq 
Türkoloji Qurultay müstəsna rol oynadı. Qurultay ciddi müzakirədən sonra latın qrafikalı 
əlifbaya keçidlə bağlı qətnamə qəbul etdi. Qətnamədə deyilrdi:”Yeni (latın) əlifbasının, ərəb 
əlifbası və islah edilmiş ərəb əlifbası üzərindəki üstünlüyünü və texniki asanlığını və habelə 
ərəb əlifbasına nisbətən yeni əlifbanın  mədəni-tarixi cəhətdən və tərəqqi etibarı ilə son dərəcə 
böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, qurultay bütün türk-tatar xalqlarına və  habelə başqa 
xalqlara, bu islahatı öz aralarında keçirə bilmək üşün Azərbaycanın  və Sovetlər İttifaqının 
başqa mahallar və respublikalarının təcrübə və metodunu öyrənməyi tövsiyə edir (11). Yeni 
latın əlifbasının həyata keçirilməsi və yayılması haqqında Azərbaycan MİK yanında Yeni Türk 
Əlifbası Komitəsinin başqa sovet respublikaları nümayəndələri ilə birgə iclasında  əlifba 
məsələsi yenidən müzakirə olundu və müfaviq qərar qəbul edildi. Azərbaycan MİK yanında 
Yeni Türk Əlifbası Komitəsinin məlumatına görə, 1925-ci il aprelin 1-dən 1926-cı il  martın 1-
ə qədər  Bakı və onun  rayonlarında  təşkil olunan 211 kursda 5275 nəfər, Azərbaycanın 
qəzalarındakı  268 kursda  7382 nəfər,  Azərbaycandan kənarda təşkil edilən 94 kursda 3547 
nəfər latın qrafikalı əlifbanı tam mənimsəmişdi (12). Bu proses respublikada latın qrafikalı 
əlifbaya keçidi sürətləndirdi, bununla bağlı münbit şərait yarandı. Azərbaycan K(b)P VIII 
qurultayında R.Axundov qeyd edirdi ki, yeni əlifba nəinki Azərbaycan,  hətta ümumi miqyasda 
böyük müvəffəqiyyətlərimizdəndir... birinci dərəcəli məktəblərin 2-ci qrupuna qədər dərslər 
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yeni əlifba ilə verilir” (13). 29 yanvar 1928-ci ildə keçirilən Birinci Ümumazərbaycan imla 
konfransında da yeni əlifba məsələsi müzakirə olundu və müvafiq qərar qəbul edildi. 21 iyul 
1928-ci ildə Azərbaycan MİK və Azərbaycan SSR Xalq Komissar Sovetinin “ASSR-də yeni 
türk əlifbasına məcburi və qəti olaraq keçmək haqqında qərar”ı oldu (14). Yeni türk əlifbası ilə 
nəşr olunan kitabların sayı kəskin şəkildə artdı. Riyaziyyatla bağlı A.V.Lankovun I, II, III və 
IV dərs ili üçün “İctimaiyyat əsasları üzrə  hesab məsələləri”. (IV hissəlik) (1926) kitabı işıq 
üzü gördü. F. Ağazadə, M. Mircəfərzadə, Y. Əlizadə və M. C. Möhsünzadənin  “Savada 
doğru”(böyüklər üçün əlifba kitabı) (1927) işıq üzü gördü. İldən-ilə  yeni əlifba ilə nəşr edilən 
kitabların sayı və tirajı xeyli artırıldı. 1927-ci ildə 126  kitab 479250 nüsxə, 1928-ci ildə 170 
kitab 753900 nüsxə, 1929/30-cu ildə 425 kitab 1509500 nüsxə çap olundu. Bunlarında 
içərisində birinci dərəcəli məktəblərin kitabları üstünlük təşkil edirdi. 1926-1928-ci illərdə 
A.V.Lankovun IV hissədən ibarət “Hesab məsələləri və misalları”, 1929-1931-ci illərdə 
İ.Qratski və İ.Kavunun “Riyaziyyat məsələ və misalları” (IV hissəli) tərcümə edilərək  yeni 
əlifba ilə nəşr olundu. Q.R.Mirzəzadənin 20-ci illərin əvvəllərində I dərəcəli məktəblər üçün 
yazdığı “Coğrafiya” dərslikləri yeni əlifba ilə nəşr olundu. I dərəcəli məktəblər üçün yeni türk 
əlifbası kitabları meydana gəldi.  H.K.Sanılının  Əhməd Seyidovla birlikdə qələmə aldığı “Türk 
əlifbası” dərsliyi  kompleks proqramların tələbinə uyğun yazılmışdı.  Söz üsulu ilə tərtib 
olunmuş bu dərslik mövcud kompleks proqramların tələbinə uyğun tərtib edilib. Kitabın ilk beş 
səhifəsini şagirdlərin yay istirahətinin və əməyinin təşkili ilə əlaqədar çəkilmiş şəkillər əhatə 
edir. Ayrı-ayrı şəkillərdə kənd həyatı, ev quşları, ev heyvanları, onlara qulluq qaydaları, 
şagirdlərin həyətyanı sahədə çalışması, yay fəslində kənd camaatının gördüyü işlər, uşaqların 
yay istirahətlərinin təşkili, kənd əməkçilərinin ot biçimi və yığımı, uşaqların onlara köməyi, 
xırman, meyvə yığımı, üzüm dərimi səhnələri təsvir edilmişdir. Sonuncu şəkildə uşaqların 
məktəbə getməsi təsvir olunur. Bu təsvirlər uşaqların rabitəli nitqini inkişaf etdirməklə yanaşı, 
onları savad təliminə, qiraət materiallarının oxunmasına, onlara aşılanacaq əxlaqi-mənəvi 
dəyərlərə hazırlıq məqsədi daşıyır. Bu şəkillər uşaqların nitq qabiliyyətinin inkişafına, 
təsəvvürlərinin genişlənməsinə, fikirlərini sərbəst ifadə etmələrinə şərait yaradır. Kitabın 
yeddinci səhifəsində şəkilə müvafiq “ana sözü” üç dəfə bir-birinin altında qeyd olunur. Maraqlı 
budur ki, müəlliflər hər səhifədə təlim məqsədinə müvafiq metodik göstərişdə yazır: “Ailə 
kompleksi keçiriləndə “ana” sözünün üstündə dayanırıq. Kitabda ananın şəkli göstərilir. Şəklin 
altında yazılan “ana” sözü oxunur. Sözün şəklini uşaqlar çəkirlər. Bu sözün şəkli böyük 
hərflərlə çəkilib sinfin qabaq divarından asılır. Sözdə neçə işarə olduğunu uşaqlar sayırlar. Bu 
söz doğranmış hərflər ilə də göstərilir. Uşaqların özləri də düzürlər. Başdakı “a” sona, sonrakı 
başa köçürülüb oxunur”.  Bu qayda olaraq söz üsulunda əlifba təlimi davam etdirilərək, “ata”, 
“baba”, “nənə” və s. sözləri müvafiq aparılır. Dərsliyin sonrakı səhifələrindən ardıcıl olaraq 
hesab təliminə də başlanır. Bu, rəqəmlərin öyrədilməsi ilə başlanır. İstər savad təlimində və 
istərsə də hesab təlimində əyanilikdən geniş istifadə olunur. Barmaq, dairəciklər, çöplər və 
müxtəlif say bildirən əşyaları əks etdirən şəkillər rəqəmlərin öyrədilməsini asanlaşdırır.  
Rəqəmlər uşaqlara mənimsənildikdən sonra 10 dairəsində hesabın dörd əməlinə (toplama, 
çıxma, vurma, bölmə) aid çalışmalar verilir. Bu qayda ilə savad və ibtidai hesab təlimi başa 
çatdırıldıqdan sonra qiraət üçün materiallar verilir.  
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Bu materiallar mövsümü xarakterdə olmaqla həm də tədris dövrlərində müvafiq tarixi 
məlumatlar və hadisələrlə şagirdləri tanış edir. Kitabda verilən “Payız”, “İndi payızdır”, “Bizim 
bostan”, “Bostan”, “Bağlar”, “Bağ”, “Pambığımız”, “Pambıq” şeir və mətnlərində payız 
kompleksinə aid təbiətin dəyişməsi və görülən işlər haqqında şagirdlərin təsəvvürünü 
genişləndirməklə, onlarda əməyə və əməkçi insanlara məhəbbət hissi aşılanır. Burada verilən 
bəzi mətnlərdə uşaqların sağlamlıqları qeydinə qalınması, gigiyenik tələblərin gözlənilməsi 
tövsiyə edilir. Kitabın sonrakı səhifələrində qış kompleksinə dair şeir və hekayələr vasitəsilə 
şagirdlərə qış fəslinin xüsusiyyətlərinə dair elmi məlumatlar verilir. Qeyd edək ki, dərslikdə 
elmi kütləvi mətnlər şagirdlərin elmi dünyagörüşünün genişlənməsinə xidmət edir. Dərslikdə 
elmə, təhsilə, məktəbə, uşaqların marağını artıran mətnlər, həm də onlarda oxuyub-öyrənmək, 
təbiət və cəmiyyət hadisələri, insanların mənşəyi, yaşayış tərzi barədə  məlumatlar  əldə emək 
üçün kitabın oynadığı rol qeyd olunur (15,s.162-163). Onu qeyd edək ki, 1927-1930-cu illərdə 
I dərəcəli məktəblərin kompleks proqramları bir neçə dəfə dəyişdirilsə də, riyazi biliklər 
“formal vərdişlər adı altında xeyli sadələşdirilmiş bir şəkildə dəyişməyərək qalmışdı”. 
Riyaziyyat kitablarının  tez-tez dəyişdirilməsi ibtidai məktəb müəllimlərinin haqlı narazılığına 
səbəb olurdu. 1923-1924-cü tədris ilində qismən, 1925-1926-ci illərdə isə kompleks proqramlar 
tətbiq edildiyindən  ana dili müstəqil fənn olaraq tədris planından çıxarılmışdı. 20-ci illərin 
ikinci yarısında dərsliklər demək olar ki, öz klassik funksiyasını itirmişdi. Dərs kitablarının 
uzun müddət istifadə edilməməsi əsas şüar idi.  Birinci dərəcəli məktəblərdə bütün fənlərin eyni 
müəllim tərəfindən tədrisi kompleks proqramların mahiyyətinə uyğun idi, ibtidai məktəb 
müəllimi inteqrasiyadan səmərəli şəkildə istifadə edə bilirdi. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, 
heç bir elmi əsasa söykənməyən, pedaqoji-psixoloji tələbləri pozan  kompleks proqramlar  
məktəbdə özünə yer tuta bilmədi. Bu proqramları II dərəcəli məktəblərdə tətbiq etmək, 
ümumiyyətlə mümkün deyildi. Tədris plan, proqram və dərsliklərin tərtibi və tətbiqi məsələsinə 
düzgün olmayan yanaşmalar  təhsilin keyfiyyətinə ciddi zərbə vurdu.  
    20-ci illərin I yarısında təhsil sahəsindəki  çoxistiqamətli inkişaf  “kompleks” və  “kompleks-
layihə” proqramlarının tətbiqi və dərs kitablarının “iş kitabları”na çevrilməsi ilə bir müddət 
ləngidi. ”Məktəb proqramlarının əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən vərdişlərin şagirdlər 
tərəfindən zəif mənimsənilməsi“  (16, s.142), “ana dili üzrə şagirdlərin savadının yüksək 
olmaması, çox miqdarda orfoqrafik  xətalara yol vermələri” (16, s.142) məlum oldu. Bunun 
müxtəlif səbəbləri var idi:1)ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçiddəki çətinlilkər və  yeni 
qaydalara alışmağın çətinliyi; 2) qəzalarda şivə fərqlərinin mövcudluğu; 3) kompleks 
proqramların tətbiqi ilə əlaqədar olaraq məktəbdə yazı işlərinə az yer verilməsi; 4) nəşr edilən  
dərsliklərdə  orfoqrafik qüsurlara yer verilməsi; 5) dərsliklərdə üslub və  dil qüsurlarının olması; 
6) proqram və dərsliklərin düzgün tərtib edilməməsi; 7) I dərəcəli məktəblər üçün tərcümə 
edilən kitabların zəruri  tələblərə cavab verməməsi (keyfiyyətsiz tərcümə)  və s. Məktəb 
təcrübəsində özünü doğrultmayan, şagirdlərə zəruri bilik və bacarıqlar aşılamayan “kompleks” 
və “kompleks-layihə” proqramları ÜİK(b)P MK-nın 5 sentyabr 1931-ci il və 25 avqust 1932-
ci il tarixli qərarları ilə məktəb təcrübəsindən çıxarıldı, klassik ənənələr bərpa edildi. 
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ÖZET 
 
Türk şiiri, Tanzimat’tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve divan edebiyatı. 

Halk kültürü ve edebiyatına ait unsurlar, Milli Edebiyat ve özellikle de Cumhuriyet döneminde Türk şiiri için 
önemli bir esin kaynağı olur. Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Kutsi Tecer, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Faruk Nafız 
Çamlıbel, Cahit Külebi başta olmak üzere çok sayıda şairimiz şiirlerinde halk şiirinden geniş ölçüde yararlanır. 
Cumhuriyet dönemi şairlerimizden Ceyhun Atuf Kansu da bu kaynaktan beslenenlerdendir. Anadolu’nun pek çok 
köyünde çocuk doktoru olarak çalışan Kansu, halkın yaşam şartlarından etkilendiği gibi pek çok şiirinde de halk 
şiirinin türkü, destan, ninni, ağıt gibi halk şiiri nazım şekil ve türlerinden yararlanır. Şiirlerinde Halk edebiyatına 
ait motiflerin ve “Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı” gibi hikâyelerin yoğun bir şekilde kullanıldığı 
görülür. Kansu; “Ali’nin Süt Şişesi”, “Sele Gitmiş Küçük Kıza Ağıt”, “Kamyon Çarpmış Çocuğa Ağıt” ve  
“Kızamuk Ağıdı”   şiirlerinde ağıt türünün özelliklerine yer verir.Bu makalede, Ceyhun Atuf Kansu’nun ‘‘Kızamuk 
Ağıdı’’şiiri üzerinde durularak; bu şiirin geleneksel Türk ağıtlarıyla olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bu 
saptamalar yapılırken; geleneksel Türk ağıtlarıyla ilgili, Ceyhun Atuf Kansu’ nun hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili 
bilgilere de yer verilmiştir. Ceyhun Atuf Kansu’nun mesleğinin (çocuk doktoru) şiirleri üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ceyhun Atuf Kansu, Kızamuk Ağıdı, Şiir, Ağıt, Geleneksel Türk Ağıtları 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CEYHUN ATUF KANSU'S  

"MEASLES ELEGY" POEM AND TRADITIONAL TURKISH ELEGY  
 
ABSTRACT 

After the Tanzimat, Turkish poetry is fed from three sources: Western literature, folk literature and Divan 
literature. The elements of folk culture and literature become an important source of inspiration for National 
Literature and especially Turkish poetry in the Republican period. Many poets, including Mehmet Emin Yurdakul, 
Ahmet Kutsi Tecer, Bedri Rahmi Eyuboglu, Faruk Nafiz Camlibel, Cahit Kulebi, benefit greatly from folk poetry. 
Ceyhun Atuf Kansu, one of our Republican poets, is one of those who feed from this source. Working as a 
pediatrician in many villages in Anatolia, Kansu is influenced by the living conditions of the people, and in many 
of his poems, folk poetry such as folk songs, epics, lullabies and elegy make use of verse forms and genres. In his 
poems, it is seen that motifs belonging to folk literature and stories such as ir Tahir and Zühre, Ferhat and Şirin, 
Kerem and Aslı ”are used extensively. Kansi; “Ali's Milk Bottle”, “Sad Little Girl Elegy”, “Truck Bumped Child 
Elegy” and “Rubella Agha” include the characteristics of the type of elegy. In this article, on the Ceyhun Atuf 
Kansu's poem emphasis; the relationship between this poem and traditional Turkish elegy was tried to be 
determined. While making these determinations; information about traditional Turkish mourners, life and literary 
personality of Ceyhun Atuf Kansu. The effect of Ceyhun Atuf Kansu on his poetry was examined. 

Keywords: Ceyhun Atuf Kansu, Measles Elegy, Poetry, Elegy, Traditional Turkish Elegies 
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         Türk edebiyatında 1860’tan sonra başlayan yeni şiir anlayışı, eski şiiri eleştirmek 
amacıyla ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatı, ilk günlerinden bu zamana değin yeni konular ve 
yöntemlerle birikerek ilerlemiş ve ilerlemeye de devam etmektedir. Hiçbir edebi ürün, 
kendisinden öncekilerden tam anlamıyla dışarıda değerlendirilemez. 

         Modern şiire öncülük eden 1876 sonrası şairler, yeni anlayış ve temalarla şiiri 
kendi benliklerinden de geçirerek zenginleştirirler. Soyuttan somuta doğru giden şiir, hayatın 
içinden hemen hemen her alanı içine almaya başlar. Bu değişim ve zenginleşmede şairler 
yaşadıkları çağın özelliklerini şiirlerine aldıkları gibi halk edebiyatının motiflerine de sıklıkla 
yer vermişlerdir. 

         Halk kültüründen ve halk şiirinden yararlanan Cumhuriyet şiiri, zengin bir 
kaynağa sahiptir. Bu zengin kaynağın etkisi Cumhuriyet dönemi şairlerinin eserlerinde oldukça 
fazla hissedilmektedir. Özellikle halk şiirinden etkilenen Cumhuriyet dönemi şairlerimiz, 
şiirlerinde halk şiiri nazım türlerinden ağıt ve ninniyi birtakım yeniliklerle kullanmışlardır. 
Cumhuriyet dönemi şairleri, halk edebiyatının dil ve anlatım özelliklerini, kendilerine özgü 
temalar ve  lirizmi kullanarak değişik bir şiir yapısı oluşturmuşlardır.  

         Cumhuriyet dönemi şairlerimizden Ceyhun Atuf Kansu (1919 – 1978)  bir edebî 
topluluğa bağlı olmadan, yaşantısıyla birebir örtüşen unsurları dizelerine yansıtırken halk 
edebiyatının özelliklerini de çokça kullanmıştır. Şiirlerinde evrensel bir insan sevgisinin vermiş 
olduğu duyarlılık oldukça fazla hissedilir. Özellikle çocuklar üzerine yazdığı şiirlerinde bu 
duyarlılığı görmek mümkündür. Ceyhun Atuf Kansu şiirlerini sosyal fayda amacını ön planda 
tutarak kaleme almış bir hekim ve şairdir. Mesleğinin vermiş olduğu tecrübeleri şiirlerine 
aktarırken, halkın içinde yer alarak doğrudan gözlemlerde bulunabilmenin vermiş olduğu 
olumlu katkıları, halk edebiyatı ürünleri ile birleştirmiştir.   

         Ceyhun Atuf Kansu’nun eserleri yaşamdan beslenen ve yaşama hizmet eden 
eserlerdir. Şairin şiirleri; kimi zaman bir eğitim aracı, kimi zaman toplumsal düzene bir eleştiri, 
kimi zaman da yitirilmişliklere karşı yakılan bir ağıt olmuştur. “Sele Gitmiş Küçük Kıza Ağıt” 
şiirinde yoksul bir ailenin çocuğu olan Sedef’in sel sularına kapılarak ölümü ele alınır. 

          Henüz bir buçuk yaşındayken annesini kaybeden Kansu, ölüm acısıyla erken 
tanışmış ve şiirlerinde ölüm temini “ben” çerçevesinde işlemiştir. Birçok şiirde çocuk 
ölümlerini işleyen şairin özellikle “Kara Dumanlı Ölüm”, “Kamyon Çarpmış Çocuğa Ağıt”, 
“Tabanca”, “Babalar ve çocuklar” ve “Sele Gitmiş Küçük Kıza Ağıt” gibi şiirlerinde çocuk ve 
ölüm karşıtlığı üzerinde durduğu görülmektedir. Kansu, ölüm kavramını çiçeklerden ve 
meyvelerden faydalanarak işler. Çocuk bazen gül, bazen de böğürtlen ve salkım söğüttür. Onun 
yaşama sevincini ifade etmek için de karanfil, vişne, elma, ayva, papatya, kiraz ve iğde gibi 
ifadeler kullanır. Halk şiirlerindeki ağıtlarda ise bu şekil sembolik ifadelere yer verilmeyerek 
doğrudan ölüm acısı üzerinde durulur ve ölen kişinin iyi yönleri dile getirilir. 

          Çocukları Anadolu’nun zorlu koşullarında korumaya çalışan Kansu, her fırsatta 
onları koruma içgüdüsüyle hareket eder. Bir hekim olarak çocuk ölümlerine şahit olan şair, bu 
acıyı “Erzurumlu İmdat” şiirinde annelerin ağıtlarıyla vermeye çalışır. Halk edebiyatının nazım 
biçimlerinden olan ağıt, Cumhuriyet dönemi şairlerinden Atatürkçü bir aydın, hekim bir şair 
olan Ceyhun Atuf Kansu’nun şiirlerinde dikkati çekmektedir.  

               
Geleneksel Türk Ağıtlarına Toplu Bir Bakış 
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Sözlüklerde “Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada 
bıraktıklarının acılarını veya büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan 
ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye, ağlama, gelin olan bir kızın arkasından meziyetlerini sayıp 
dökerek ağlama” (Türk Dil Kurumu, 1988) biçiminde tanımlanan ağıt, anonim olarak 
nitelendirilen diğer halk kültürü ürünlerinde görüldüğü gibi, ölüm, felaket ya da ayrılık olayını 
gören, yaşayan, duyan sanatçı kişi veya kişilerce dile getirilerek bir ilk söyleyene sahip olmuş, 
ilk söylendiğinde söyleyeni yahut söyleyenleri bilinen ağıt ya da ağıtlar ağızdan ağza, dilden 
dile aktarılarak zamanla ilk söyleyicileri unutulmuş ve o kültürü yaşayan halkın kabulleri 
arasında yerini alarak anonimleşmiştir (Kocak & Yakıcı). Ali Şir Nevaî, ağıt kelimesini, 
‘ağlama, mersiye, ölü için yazılan şey’ olarak tanımlar. (Bali, 1997)  

  Ağıtlar, söz ve ezgi ile bir araya getirilerek söylenen şiirler olmakla birlikte, aynı 
zamanda hikâyeli şiirlerdir. Pek çok ağıtın halk arasında yaşayan bir hikâyesi mevcuttur. 

            Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun yeteneği ve ilgisi olan, Türkçe konuşan her 
insan, bir ölüm, felaket ve ayrılığın ardından ağıt söyleyebilmiştir. Bu durum, zamanla Türk 
kültürü içinde sistemli bir ağıt söyleme geleneğinin oluşmasını sağlamış ve ağıt söyleyiciler 
yetiştirmiştir. “Ağıt söyleme” deyimi bu gelenek içinde ağıtın söylendiği coğrafya ve 
topluluklara göre “ağıt yakma”, “ağıt düzme”, “ağıt tutturma” vb. deyimlerle karşılık 
bulmuştur. Türk kültür tarihinde ağıt söylemenin önemli bir yeri vardır. Türklerin ritüelleri 
olarak kabul edilen ve sığır(av), şölen(kurban) ve yuğ(yas) adı verilen üç törenden biri yani yuğ 
töreni ağıt söyleme töreni olarak bilinmektedir (Kocak & Yakıcı). Türk kültüründe ölen kişinin 
ardından gerçekleştirilen bu törenler bir görev olarak bilinmiş ve ağıtlar da bu görevlerin bir 
parçası olmuştur. 

          Adına ilk kez Orhun Yazıtları’nda rastlanılan yuğlar, ölüler için yapılan genel dinî 
törenlerdir. Ziya Gökalp, bu törenin “yüce adamların” ölümlerinde yapıldığını bildirmekte ise 
de Fuat Köprülü’nün çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiler, yalnız büyük adamların 
ölümlerinde değil, ölen her kişi için yuğ yapıldığını göstermektedir (Dizdaroğlu, 1968).Yuğ adı 
verilen bu mâtem ya da yas törenlerinde “Ölen vücut bir çadıra konur, önce yakın akrabası türlü 
kurbanlar keserek bir çadırın önüne dizerlerdi. Sonra ağlayıcılar, matemcilerle birlikte atlara 
biner ve çadırın çevresinde yedi defa dönerlerdi. Beğler, atlarını yorarlar, kaygı onları zayıflatır, 
yüzleri safran sürülmüş gibi sararırdı. Kurtlar gibi ağlaşır, yakalarını yırtar, ağlamaktan sesleri 
kısıler, gözleri yaşlarla örtülürdü (Banarlı’dan, (Şimşek, 1993)). 

              Türklerde şu an için bilinen ilk ağıt örneklerine Çin kaynaklarında 
rastlanmaktadır. Milattan önce 2. yüzyılda Hunlar, bir kısım topraklarını Çinlilere kaptırınca 
üzüntülerini ağıtlarla dile getirmiştir. Bu ağıtın bir dörtlüğünün günümüz Türkçesiyle söylenişi 
şöyledir: 

                      ‘‘ Yen-çi-şan dağını yitirdik 
                          Kadınlarımızın güzelliğini aldılar 

                          Si-lan-şan yaylasını yitirdik 
                          Hayvanlarımızı üretecek yeri aldılar’’ (Banarlı, 1971, s. 45) 
 Ağıt, ilk şiir türleri içinde “sagu” olarak ifade edilmiştir. Günümüz kaynaklarında yer 

alan en eski sagu metni ise, Milat öncesi asırlarda yaşamış olan Saka(İskit) kahramanı Alp Er 
Tonga’ya aittir. İlk dörtlüğü günümüzde;  

                        ‘‘Alp Er Tonga öldü mü  
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                           Isız acun kaldı mı  
                           Ödlek öcün aldı mı  

                           İmdi yürek yırtılır’’ 
biçiminde söylenen bu ağıt metni Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk’ünde yer 
almaktadır (Kocak & Yakıcı) 

            Elçin, ağıtlarla ilgili olarak; sanat seviyesine ulaşmamış ağıtlarla halk şairlerinin 
ağıtları olmak üzere bir tasnif yapar. Halk şairlerinin ağıtları, oldukça uzun manzumeler olup, 
çoklukla ölüm haberinin duyulması anında veya sonunda yazılmışlardır. İster sanat seviyesine 
ulaşmamış, ister ferdiyet kazanmış olsun, bütün ağıtlarda epik ve dramatik olmak üzere iki 
unsur iç içe yaşamaktadır. Şair veya adını bilmediğimiz şahıs, zaman-mekân çerçevesinde 
ölenle, onunla az çok ilgili vakaları göze çarpıcı bilgi ile destan havası içinde hikâye eder. 
Bundan sonra ailede veya cemiyette bıraktığı boşluğun tasvirî bir dram unsuru ile başlayıp 
düğümlenir (Elçin, 1990). Bu tasviri dram unsurları kimi zaman ağıt yakmayı görev edinmiş 
kişilerce para veya bahşişle ısmarlama olarak; kimi zaman da bunu içinden gelerek yapan 
kişilerce ölen kişilerin hayatları göz önüne alınarak tablo edilir ve ağıt biçimini alır. 

            Anadolu’da ağıt, genelde kadınlar arasında yakılır. Ölüm ağıtını erkeklerin 
yakmamasının birinci nedeni; erkeklerin acılarını seslerle, mimiklerle davranışlarla ve ağlama 
ile ifade etmelerinin ‘tabu’ olmasıdır. Geleneksel ataerkil topluluklarda, erkeklerin hiyerarşik 
olarak kadınların üzerinde yer alması, erkeklerin geleneksel davranış stratejileri aracılığıyla 
otoritelerini korumalarını gerektirir. Bu topluluklarda erkeklerin gülme, ağlama, korkma 
hislerini müzik, söz, mimik, gözyaşı gibi iletişim biçimleriyle dile getirmesi zayıflık olarak 
kabul edilir ve tabudur. Hatta tutucu çevrelerde, çocuğunu eline alıp sevme gibi erkeğin iç 
dünyasını ele verebileceği düşünülen tüm davranışlar, otorite sarsıcı olarak görüldüğü için 
toplum tarafından sansüre uğratılmaktadır. Zaten bir Anadolu atasözü olan ‘Erkekler ağlamaz.’ 
sözünden, ataerkil topluluklara ait otorite geliştirme stratejisinin önemli bir parçası olan 
‘ağlama tabusu’ dolaylı olarak anlaşılmaktadır. Ölüm ağıtlarını yalnızca kadınların yakmasının, 
toplum tarafından erkeklere konulmuş olan ağlama tabusu ile ilgili olduğu, İzmir Bademler 
köyü yerlileri ile yapılan görüşmelerce de onanmıştır. Ölüm ağıtlarını kadınların yakmasının 
ikinci bir nedeni de, tahmin edileceği gibi kadınların daha melankolik olması ve ölüm olayını 
erkekler kadar metanetle karşılayamamalarıdır (Mustan Dönmez, 2008). İçlerinde bir hikâye 
barındırırken şiir formunda oluşturulmuş olan ağıtlar, çoğunlukla bir ezgiyle söylenir.  

‘‘Ağıt ezgileri, söyleyicilerin müzikal hafızalarında eskiden kalan ve yerel karakter 
taşıyan melodi kalıplarının üzerine bina edilir. Ağıtçılar, bu ezgi kalıpları ile söz unsurunu 
birleştirerek, özel ağıt icrasını gerçekleştirirler. Ağıtlarda ilgili bölgeye, yöreye ait ritim, melodi 
kalıpları ile yerel ağız özellikleri, yöresel tavır ve üslup ile ağıtçının bireysel üslubu, tavrı bir 
aradadır. Çoğunlukta olan serbest üsluplu ağıtlar, Türk halk müziğinin uzun hava formu içinde 
değerlendirilebilir” (Feyzioğlu, 2010). 

         Geleneksel Türk ağıtları görüldüğü gibi; bilinen ilk ağıt örneğiyle milattan önce 
2. yüzyılda başlar. İlk örneğinin verildiği günden beri de her dönemde varlığını gördüğümüz 
ağıt; Türk kültürünün bir simgesidir. Türklerde ölüye duyulan saygı, ölünün arkasından 
söylenen ağıtlarda da hissedilmiştir. Anonim halk edebiyatında özel bir yere sahip olan ağıt, 
ilerleyen dönemlerde de şairlerin şiirlerinde var olmuştur.  

Ceyhun Atuf Kansu’nun Hayatı ve Edebi Kişiliği  
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         7 Aralık 1919’da İstanbul Bostancı’da dünyaya gelen Ceyhun Atuf Kansu, henüz 
bir buçuk yaşındayken annesinin ölümü üzerine Ankara’da bulunan babası Nafi Atuf’un yanına 
gönderilir. Böylece onun çocukluğu Kurtuluş Savaşı’nın önemli merkezlerinden olan 
Ankara’da geçer. O dönemin Ankara’sı ile ilgili zihninde kalan “devrimi, halkı ve doğası” olur 
(Kansu, Yaşantım, 1978a, s. 5). 

           İlkokulu Ankara’da, ortaokulu ve liseyi ise İstanbul’da yatılı olarak okuyan 
Kansu’nun şairliğinin ilk belirtileri, lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Filiz 
dergisinde yayımladığı “Bahar Rüzgârı” şiiriyle ortaya çıkar. Bu şiirle onun sanatçı kimliği ve 
sanata bakışı şekillenir. Yıllar sonra Türk edebiyatında önemli bir yer tutacak olan Sakarya 
Meydan Savaşı adlı şiir kitabının da zihninde şekillenmesi bu yıllara rastlar. 1938 yılında 
kazandığı İstanbul Tıp Fakültesi’nde okurken de yazmaya devam eden Kansu’nun kendi 
ifadesiyle ulusçu kimliği bu dönemde oluşmaya başlar (Erkal, 1998, s. 25-26). 

         Lise yıllarında başladığı Anadolu insanına sahip çıkma fikri, hayatının son 
dönemlerine kadar sürdüren Kansu, Cumhuriyet’e ve Atatürk’e bağlı bir şairdir. Popülizmden 
uzak bir şekilde Atatürk’ü ve onun yaptıklarını halka anlatarak hayatının sonuna kadar bu 
mücadeleyi verir. Sanatçı kimliğinin oluşmasında etkili olan Turhal’a kendi isteğiyle çocuk 
hekimi olarak gitmesi, Anadolu’ya kaçıştan başka bir şey değildir. Ona göre Ankara, Atatürk 
duyarlılığını kaybetmiştir. Hem şair hem de çocuk hekimi olan Kansu, gösterişten uzak ve 
mazbut bir hayat yaşamayı tercih eder. Hekimliği, insanları ve özellikle de çocukları daha 
yakından tanıma fırsatı sağlarken; aydın kimliği de Atatürk’ü anlamasına vesile olur. Bu 
özelikler, onu çağdaşı birçok şairden ayırır (Aydemir, 2014). 

         Kansu’nun fikirlerinde başta Yunus Emre olmak üzere Anadolu’nun kültür ve 
manevi hayatında etkili olan isimlerin etkili olduğu görülür. Pir Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli ve 
Köroğlu gibi haksızlığa başkaldırının isimler, onun şiirlerinde görülür. Bu isimlerin dışında 
Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Mehmet Akif ve Ömer Seyfettin’in de etkisinde kaldığı 
görülmektedir. Üniversite sıralarında beğenerek takip ettiği Ahmet Muhip Dıranas ve Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın dışında Cahit Külebi’yi de sonradan tanır. 

         Çocuk hekimi sıfatıyla halkla iç içe yaşayan ve Anadolu insanının güvenini ve 
sevgisini kazanan Kansu, Atatürk ilkelerine gönülden bağlıdır. Özellikle “Halkçılık” ilkesini 
benimser ve hayatının gayesi yapar. Eserlerinde halktan ve onun sorunlarından sıkça 
bahsetmesi bu sebeptendir. Onun halkçılığı; eşit toprak dağılımı, halkın eğitimi, demokratik 
yönetim ve sanayide ilerleme gibi konulara dayanmaktadır. Halkı tanıyamamış birtakım 
aydınların kendini halkçı olarak göstermesi, Kansu’yu halkla iç içe yaşamaya sevk eder. Zira 
halkı tanımak; ancak onu anlamakla ve oradan beslenmekle mümkündür (Kansu, Halk kaynağı, 
1972, s. 3-4) 

          Kansu’nun insana bakışı, belli kalıpların içerisine girerek yaşayan insanlardan 
ibaret değildir. O, hiçbir ayrım yapmaksızın adı, kimliği, dini ne olursa olsun haksızlığa uğrayan 
herkesin yanında olmuştur. Dünya kardeşliğinden yola çıkarak Latin Amerika ülkeleri ve 
Vietnam gibi mağduriyet yaşamış insanlara ve özellikle de çocuklara üzülmektedir. 

          Hem düzyazı hem de şiir alanında birçok eser veren Kansu’nun daha çok 
şiirleriyle ön plâna çıktığı görülür. Bir Çocuk Bahçesinde (1941) adını taşıyan ilk şiir kitabında, 
çocukluğa özlem, anne ve vatan sevgisi gibi temalar yer alır. Henüz Tıp Fakültesi’nde 
öğrenciyken yayımladığı Bağbozumu Sofrası’nda (1944) çocuk temasının yanı sıra yaşama 
sevinci de ön plâna çıkar. Tabiat, çocuk ve yurt sevgisinin dile getirildiği bu eserlerden sonra 
mesnevi tarzında yazılmış Çocuk Gemisi (1946) adlı eserinde sosyal konulara ağırlık verdiği 
görülür. (Aydemir, 2014) 
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           Kansu’nun bundan sonraki şiir kitaplarında sosyal meselelerin ağırlık kazandığı 
görülür. İnsanın realist bir tarzda anlatıldığı Bağımsızlık Gülü (1965) adlı eser, artık 
düşüncelerin fiiliyata geçtiği ve Atatürk gerçeğinin işlendiği şiirlerden oluşur. Türk edebiyatı 
içerisinde farklı bir yere sahip olan Sakarya Meydan Savaşı’nda (1970), Kurtuluş Savaşı 
yıllarında yaşananların perde arkası bir destan havasıyla dile getirilir. Son şiir kitabı Buğday, 
Kadın, Gül ve Gökyüzü’nde (1970) var olma mücadelesinden başarıyla çıkmış bir milletin 
savaş sonrasındaki hayatı, kalkınmışlığı ve aşkları egzotik bir şekilde işlenir (Erkal, 1998, s. 
73-74). 

        Kansu’nun sanat anlayışı, üç temel unsur üzerine inşa edilmiştir. İlki, bütün 
güzellikleri içine alan şiir; ikincisi, Atatürk sevgisine bağlantılı olarak ortaya çıkan vatan 
sevgisi; üçüncüsü ise çocuk ve dolayısıyla insandır. Bu üç unsur Atuf’u sevginin şairi yapar 
(Erişen, Nisan 1978, s. 21). 

        Ceyhun Atuf Kansu çağdaşı Cahit Külebi gibi “halk”ı, “doğa”yı ve “insan”ı şiirinin 
özü olarak görmüş, halkçı ve Atatürkçü görüşle halk şiiri geleneğinde şiirler yazmıştır. Garip 
Hareketi’nin başladığı yıllarda (1930’lu yılların sonu) bu hareketin dışında kalarak Anadolu 
milliyetçiliği çerçevesinde şiirler yazan Ceyhun Atuf Kansu, 1945’li yıllardan sonra toplumcu-
gerçekçi şairler kuşağı (kırk kuşağı) arasına katılmıştır (Gözütok, s. 1-18).  
 

  Kızamuk Ağıdı 
      ‘‘Kızamuk Ağıdı’’ Ceyhun Atuf Kansu’nun anonim halk şiirinin yaygın nazım 

türlerinden biri olan ağıtın özelliklerini taşıyan şiirlerinden biridir. Kansu, Turhal’da çocuk 
hekimi olarak görev yaparken bir kış günü kızamık salgını baş gösterir. Kansu, çıkan bu salgınla 
bir hekim olarak mücadele etmeye çalışır; ancak çocuk ölümlerine engel olamaz. Sadece bir 
köyde yirmi üç çocuğun ölmesi üzerine derinden etkilenen şair  “Kızamuk Ağıdı” şiirini yazar. 

          Kızamuk Ağıdı toplumcu değil ama toplumsal gerçekçi bir şiir. Buna milli realist 
bir manzume de denebilir. Milletin hayatından acı bir sahneyi olduğu gibi bir hekimin 
duygularını da katmasıyla aktarılmıştır (Kolcu, Kasım 2000, s. 107). 

          Şiirde Anadolu köylüsünün yaşadığı zor şartlar ve kızamığa kurban giden 
çocukların yitirilişi bir ağıt şeklinde dile getirilir. Şiirin öznesi, gamlı, donuk kış güneşidir. 
Gamlı, donuk kış güneşinin gözlemleriyle yaşananları takip ederiz. Ölüm, bir kış günü, her 
tarafı karla örtülü olan bu köyde gezinmektedir. Hastalıktan ve ölümden haberi bile olmayan 
çocuklar, yere düşmüş bir gül gibi solmakta, yok olmaktadır. Yüzlerinde gelincikler açan bu 
çocukların tertemiz bakışı, şairi hüzne yöneltmiş ve geleneksel halk ağıtlarında hissettiğimiz 
hüzünler gibi bu hüznü dizelerine dökmüştür. Hem bir hekim hem bir insan ve hem de bir şair 
olarak yüreği en derin yerinden sarsılmış, bir şey yapamamanın o anlatılmaz ağırlığını 
hissetmiştir. 

          Şiirin imgelediği konu basittir. Bu yoksul Anadolu köyünde kızamık salgını, 
yirmi üç çocuğu alıp götürmüştür. Bir hekim olarak şair, bu ölümlere tanıklık etmiştir. Fakat 
konuşan özne güneştir. Onun gözlemleriyle olayları takip ederiz. Buna göre donuk kış güneşi 
köyleri, yolları, dağları ısıtmaya çalışırken uzakta bir köy görmüştür. Köy kar altındadır. 
Damların altında çocuklar kızamık dökmektedir. Tanıdıkları arasında Alilerin kızı Emine, 
Yusufların Kadir, onun emmisinin Durdu vardır. Hepsi de peş peşe ölürler. Toplam yirmi üç 
çocuk bu hastalıktan vefat eder. Kişileştirilen güneş hem anlatıcı olarak hem de insan yüreği 
taşıyan figür olarak resmedilir. Şair son bölümü güneşin sorumlulardan, köyü bu halde 
bırakanlardan hesap sormaya çalıştığı dizelerden meydana gelir. Bu durumdan aydınlar, 
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öğretmenler, hekimler sorumludur. Fakat köylünün yanında olması gereken bu insanlar 
uzaktadır. Şair burada köyüne yol, su, elektrik, sağlık, eğitim ve öteki hizmetleri götüremeyen 
devlet yetkililerini suçlar. Yirmi üç cana sebebiyet veren kızamık salgınının sorumlusu olarak 
gördüğü insanlardan bir ses seda yoktur (Kolcu, Kasım 2000). 

       Şiirin  son öbeği güneşin yaktığı bu ağıdın en acıklı kısmıdır:  
       

      ‘‘İkindiye doğru bırakıp kendimi  
        Bu küçük mezarların üstüne. 

        Bilmeyeceksiniz, perişan, çaresiz halimi 
        Gül diyeceğim, gül dereceğim gül üstüne. 
        Yol kıyısında yirmi üç çocuğun mezarı 

        Ah diyeceğim, ah dökeceğim yol üstüne.’’50  
                
          Bu şiirde gördüğümüz ağıt; halkımızın tarih boyunca yüz yüze kaldığı 

felaketlerden biri olan hastalıklardan kırılma temasını işler. Kızamık, veba, kolera, verem, çiçek 
ve menenjit gibi hastalıklar insanlarımızı toplu ölümlere götürmüş nice trajedilerin 
yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Şiirin zamanı yakın geçmiştir. Öğretmenin, hekimin, devlet 
hizmetlerinin götürülmesinin mümkün olduğu bir zamana aittir. Şair sözünü güneşe emanet 
ederek hem söyleminden doğrudan doğruya sorumlu olmadığını ifade etmek istemiş hem de 
kış günü bir ısı, ışık kaynağı ve hayatın tanığı olarak bu metaforu kullanmıştır.  

          Geleneksel ağıtlarımızın içerisinde çocuk ölümleri için yazılanları incelediğimiz 
zaman Kızamuk Ağıdı’ndaki gibi metafor kullanılmadığını görüyoruz. Geleneksel 
ağıtlarımızda daha çok evladını yitiren annelerin acıları kendi ağızlarından dile getirilmiştir. Bu 
ağıtlar, annelerin evlatlarının güzelliklerini ifade etmesi ve ardından da başlarına gelen 
felaketleri, çektikleri acıları dile getirmeleri şeklindedir. Bu acılar çoğunlukla; yavruların 
ırmağa kapılıp ölümü, annelerin yavrularından mahrum kalması ( uzaklık), yavruların bir 
yerden düşerek ölmesi ve hayvanlar tarafından katledilmesi şeklindedir. Geleneksel ağıtlarımız 
içerisinde çocuklar için yazılanlarda sosyal ifadelere yer verildiği görülmez.          

          Kızamuk Ağıdı’nda Ceyhun Atuf Kansu; kızamık hastalığı nedeniyle yaşanan 
ölümlerden duyduğu acıyı geleneksel ağıtlarımızda olmayan bir ifade tarzı ile anlatmıştır. Şair; 
hem hekim olarak görev yaptığı bu yerde ölümlerin önüne geçememekten hem de aydın 
insanların ve devletin bu ölümleri önlemek için bir çaba sarf etmemesinden derin üzüntü 
duymaktadır. Bu üzüntü geleneklerimizde var olan ‘‘ölen kişilerin ardından ağıt söyleme’’ 
şeklinde dışa vurulmuştur. Fakat geleneksel ağıtlarımız; içinde bulundukları dönemin 
aydınlarını ve devletini ölümlerden sorumlu tutmaz. Bu sosyal bilinç geleneksel ağıtlarımızda 
bulunmaz. Kızamuk Ağıdı; şairin sosyal bilinci ve güneş metaforunu kullanarak 
geleneklerimizde yer alan ağıtlara farklı bir soluk katarak kaleme aldığı bir şiirdir. 

 Sonuç 

 
50   (Kansu, Tüm Şiirleri 1 (Bir Çocuk Bahçesinde,Bağ Bozumu Sofrası,Çocuklar Gemisi,Yanık Hava,Haziran 
Defteri,Yurdumdan), 1978), s.211. 



 
 

 640 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

             Kansu, Türk edebiyatı içerisinde herhangi bir edebî topluluğa bağlı kalmadan 
gerek düzyazılarında gerekse şiirlerinde Anadolu’yu anlatmayı ve Anadolu ruhuna sinmeyi 
amaçlamış Cumhuriyet dönemi sanatçılarındandır. Şiir yazmaya başladığı 1940’lı yıllardan 
ölümüne kadar bir halk ozanı olarak kalma çabasını sürdürür. Bu ozanlık onun şiirlerine, halk 
kültürünün öğelerinin sinmesini sağlamış ve geleneksel halk edebiyatı unsurlarımızdan ağıt 
türüne yöneltmiştir. 

          Ceyhun Atuf Kansu ağıt şeklinde kaleme alığı üç şiirinde de hissettiklerini bütün 
samimiyeti ile kaleme almış bir şairdir. Hekim olmasından dolayı halkın içerisinde yaşayarak 
onların acılarına, sevinçlerine ortak olma fırsatı bulmuştur. Mesleğinin vermiş olduğu 
avantajları kullanarak çok iyi gözlemlerde bulunmuş ve bu gözlemlerini halk şiiri motiflerini 
kullanarak dile getirmiştir.  

          Kansu’nun en büyük mücadelesi, çiçek olarak gördüğü çocuğu ölümün acımasız 
ve soğuk pençesinden kurtarmaktır. Anadolu’da var olan gerçek; sefalet, hastalık ve ölümdür. 
Hemen bütün şiirlerinde bu gerçeği yansıtmaya çalışan Kansu, geleneksel ağıtlarımızdan da 
faydalanmıştır. Kızamuk Ağıdı şiirinde de salgın hastalığın çocukları sürüklediği ölüm, 
geleneksel Türk ağıtlarındaki gibi acı, üzüntü ve sitem dolu ifadelerle verilmiştir. Geleneksel 
Türk ağıtlarında görülen, ölenin ardından methiyeler dizmekten ziyade Kansu, sosyal tenkite 
çoğunlukla yer vermiştir. Kansu’nun Kızamuk Ağıdı’nda tenkit ve edebî sanatlara rastlanırken 
geleneksel Türk ağıtlarında bu özellikler pek fazla yer almaz. 

          Ceyhun Atuf Kansu halktan biri olup halkı anlatmış memleketçi bir şairdir. 
Çocuklara duyduğu sevgi şiirlerinde yeşermiş ve adeta her çocuğu ailesinden biri gibi görüp 
sevgisini kaleminden akıtmıştır. Çocukların acıları, Kansu’nun şiirlerinde ağıtlara dönmüş olsa 
bile hemen hemen her şiirinin sonunda umut boy vermektedir.   
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Nanoteknoloji maddenin etkinliklerde 1-100 nanometre aralığındaki küçüklüklerde kullanılmasıdır. Nanodüzeyde 
maddenin özellikleri temelden ve önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Tek tek atomların, moleküllerin 
özelliklerinde ciddi değişmeler olmaktadır. Nanoteknoloji alanındaki işlevler ağırlıkla dünyanın en iyi 
laboratuvarlarında, üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde sürmektedir. Nanoteknoljik çalışmalar gelecek 
dünyanın temellerini kurmaktadır. Dünya’da yaklaşık 60’dan fazla ülkenin stratejilerinde nanobilim ve 
nanoteknoloji öncelikli sırada bulunmaktadır. Abd, japonya, çin, almanya, tayvan, israil, avustralya gibi ülkeler 
bu süreçte yatırımlar yapmaktadırlar. Ibm, nec, monsanto, dupont gibi büyük özel sektör kuruluşları da bu alanda 
ar-ge harcamalarına para tahsis etmektedir. Önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde nanoteknolojik ürünlerin daha da 
hızlanacağı beklenmektedir. Geleceği şekillendirecek bu alanda eğitim, araştırma, yenilikler ve yatırımlar 
yapılmaktadır. Sentez, tasarım, mühendislik aşamalarıyla adım adım “nanorobotlara”ve 
“nanomakinelere”geçileceği öngörülmektedir. Eskiden kurgu dediğimiz şeyler, karşımıza gerçek olarak 
çıkmaktadır. İleride bilim-kurgusal bir dünyada yaşamaya başlayacağız. Nanoteknoloji 1990’lardan itibaren 
başlayan yükselişi ile pazara yeni sürünler sunmaktadır. Otomotivde nanoteknolji uygulamaları, araç gövdesinde 
çelik kullanımı, araç dış yüzeyinde nanoteknoloji, korozyona karşı nanokaplamlara, oto lastiklerinde 
nanoteknoloji, araç-içi nanoteknoloji olarak belirtilebilir. Enerjide nanoteknoloji uygulamaları enerji kaynakları, 
enerji dönüşüm(yakıt pilleri),enerji depolama(ultrakapasitör, hidrojen depolama),genel enerji olarak 
belirtilmektedir. Savunma ve güvenlikte geleceğin piyade savaşçısı(tekstil, kumaşlar, malzemeler, kbrn tespit ve 
teşhis sensörleri, elektronik burun, insansız mikro/nano keşif-gözlem araçları ve robotikler, araçlar, hayalet ve 
zırh teknolojisi vardır. Çevre ile ilgili çevreye zararlı ve zehirleyici maddelerin tespit ve teşhisi, nanoteknoloji ile 
temiz, içilebilir su işleme teknolojisi, nano sıfır değerli demir yöntemi, toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi 
uygulamaları söz konusudur. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, spor teçhizatında, tekstilde, eski eserlerin 
korunmasında, gıda ve tarımda nanoteknolojileri uygulamaları da mevcuttur.nanoteknolojiler dünyasına doğru 
gidiyoruz gibi. 
 ANAHTAR KELİMELER:Nanoteknoloji,Atom,Enerji,Madde 
 

GİRİŞ 

 
           Nanoteknoloji, atomik ve moleküler boyutta bir teknolojidir. Adını metrenin milyarda 
biri anlamına gelen nano kelimesinden alır. Nanoteknolojinin, günlük hayatın ve teknolojinin 
tüm alanlarında eksiksiz olarak kullanılabilir bir özelliği vardır. Bu ürünlerle daha dayanıklı 
cihazlar, nesneler ve cihazlar üretebilmektedir. İnsan vücudunda görev yapabilecek ve vücut 
içinde çalışabilecek nanoteknolojik cihazlar yapılmasını sağlanmaktadır.Bu teknoloji ile 
milimetrik boyutlara kadar katlanabilen elektronik ürünler üretilebilmektedir.Geliştikçe her 
alanda da en az maliyetli,daha çok verim alınabilmesini sağlanmaktadır.Yakın gelecekte bu 
teknolojinin günlük yaşamı daha güvenli ve pratik hale getirmesi beklenmektedir. 
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Şekil ‘de her asırda iki kez insanoğlunun refahını arttıran bilim ve teknolojideki temel 
gelişmeler gösterilmiştir. Şekil : Bilim ve teknolojideki temel gelişmeler (Çıracı, 2005). 
 
          Nanoteknoloji yeni sanayi devriminin temel taşlarından biridir. Sanayi ve günlük hayata 
dair birçok ürünün/hizmetin bu teknoloji yoluyla değiştirileceği öngörülmektedir. Hızlı 
gelişen bu teknolojinin neredeyse tüm bilim ve teknoloji alanlarına uygulanabilmesi nedeniyle 
nanoteknoloji, bilgi teknolojileri gibi genel amaçlı teknolojilerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu yüzden son yıllarda nanoteknolojiye yatırımlarda artış görülmektedir. Hızla 
gelişen teknolojinin sağladığı faydaların çoğundan yararlanmak için uygulama alanlarının ve 
Ar-Ge önceliklerinin belirlenmesi önemlidir. Özelikle de teknolojinin ulusal düzeyde stratejik 
öneminden ve finansman ihtiyacından dolayı uzun vadeli öngörü çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir. Savunma sektörü, nanoteknolojiden en çok yararlanan sektörlerden biridir. 
Muharebe koşulları toplumun, ekonominin ve politikanın dönüşmesi nedeniyle süratle 
değişmektedir. Teknolojiler, yeni taleplere cevap vermek ve daha fazla fırsat sağlamak için 
sürekli geliştirilmektedir. (Aydoğdu 2018) 
          20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok endüstride üstün kalite anlayışı 
geliştirilmiştir. Mikroteknoloji ürünü olarak tanımlayabileceğimiz parçalar otomobil, 
elektronik, iletişim gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır olmuştur. Günümüzde ise mikro 
teknolojilerden daha küçük teknolojilerin, nanoteknolojinin kullanımını 
yaygınlaşmaktadır.(Toksöz,2010) 
          Nanoteknoloji atomlarla oynayarak maddenin yapısının ucuz bir biçimde kontrolüne 
izin veren bir üretim teknolojisi biçimidir. Başka bir deyişle nanoteknoloji yapı üzerinde atom 
atom oynama yaparak maddenin yapısının moleküler seviyede kontrol edilmesi anlamına 
gelmektedir. Çevre kirliliği doğurmadan ve ucuz bir biçimde birçok şeyin elde edilebilmesi 
potansiyelini taşımaktadır Atomik boyutta ve nanomakineler açığa çıkarabilecek şekilde 
moleküler sistemler oluşturabilme gibi bir yeteneği içinde barındırmaktadır.1981 yılında bilim 
adamları ilk olarak atomları görebilen kişiler olmuşlar ve böylece nanoteknolojiyi uygulamaya 
sokabilmişlerdir.”Nano” teriminin kökü Yunanca cüce anlamına gelmekle birlikte ilmi 
konuşmalarda on ya da yakın sayıdaki atomun haldeki boyutudur. Nanoteknolojinin çok özel 
olması atomlarla molekülleri gözleme ve bu gözlem yoluyla onlarla nano ölçek seviyesinde 
oynamasıdır. Bununla birlikte bu teknoloji kimyanın tamamını ve fizikle moleküler biyoloji 
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de kapsamı içine almaktadır. Aslında bu günümüze bazen moleküler üretim diye de 
isimlendirilen moleküler nanoteknoloji alanının ifade etmektedir. Molekül mühendisliği gibi 
başka terimler de kullanılmakla birlikte bu terimler atomik boyutlardan daha büyük sistemler 
üzerinde oynamayı ve yüzlerce atomun içinde olduğu materyal ve cihaz üretim ve tasarımını 
da içine alacak şekilde geniş kapsamlı hale gelmişlerdir.(Şentürk, Okur, Duman ve 
Akbulut,2012) 

 
 
          Şekil: MİT Nanoteknoloji laboratuarı      
          Genelde,Nanoteknolojiler”denildiğinde bir başlangıç mihenk taşı olarak,ünlü fizikçi 
Richard Feynman’ın 1959 yılında American Physical Society toplantısında “Aşağıda herkese 
yetecek kadar yer var!!!”başlıklı konuşması kabul edilmektedir. Bu konuşma, kavram olarak 
“nanoteknolojilerin”ortaya çıkmasında önemli bir köşe taşıdır. Konuşmasının sonunda 
Feynman, başarıldığı takdirde 1000 dolar ödül vereceğini belirttiği iddialı konular ortaya atar. 
Bunlardan biri, tüm Britannica Ansiklopedisinin bir toplu iğne başına yazılacak boyutta 
küçültülmesidir. Bunun için bir sayfalık yazılar 1/25.000 ölçekte küçültülmek durumundaydı. 
Bu ödülü, bu tarihten yaklaşık 25 yıl sonra 1985 yılında Standford Üniversitesi doktora 
öğrencilerinden Tom Newman kazanmıştır. Tom Newman,”İki Şehrin Hikayesi ”romanının 
ilk paragrafını 1/25.000 ölçekte yazabilmeyi başararak 1000 dolarlık ödülü hak etmiştir.( 
Baykara,2016)    
          Nanobilim ilk soluğunu üç çalışma ile aldı: 
-Feynman, R. P. (1960). There's plenty of room at the bottom.  
-Taniguchi, N. (1974, February). On the basic concept of nanotechnology. 
-Binnig, G., Rohrer, H., Gerber, C., & VVeibel, E. (1982). Surface studies by 
scanning tunneling microscopy. (Güvenen,2015)        
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           Şekil: Taramalı tünelleme mikroskopu 
          Biraz da nonoteknolijinin etkisinden bahsedelim. Nanobilimin kaynağı, ünlü fizikçi 
Feynman’ın 1959’daki sözündeki sessiz bildirimdir, ancak 1992’de bilimsel bir makale olarak 
basılabilmiştir. Nanobilim,1981’de taramalı tünelleme miskopunun Binnimg ve Röhrer 
tarafından keşfedilmesiyle yaygınlaşmıştır. Bu aygıtla atomlar görkemli bir şekilde 
görülebiliyor ve işlenebiliyordu. Bundan sonra 1986’da atomik kuvvet mikroskobu 
bulunmuştur. Böylece de DNA teknolojisi başlamış ve 1990 yılından beri de hükümetler 
nanobilimin gelişmesine ayrı bir bilim dalı olarak yatırım yapmaya yönelmişlerdir. Bu alana 
giren biyologlar, mühendisler, kimyacılar ve malzeme bilimciler fizik laboratuvarlarının 
kapılarını çalmaya başlamışlardır. (Köksal ve Köseoğlu,2014) 
          Nanoteknolojinin asıl ivme kazanması 2000’li yıllardan itibaren bu alana yönelik bilim 
ve teknoloji politikaları sayesinde olmuştur. 2000 yılında ABD’de Ulusal Nanoteknoloji 
İnisiyatifi (NNI) oluşturulmuş ve bu çerçevede oldukça yüksek miktarlarda fon nanoteknoloji 
AR-GE harcamaları için ayrılmıştır. Aynı yıl Çin Halk Cumhuriyeti de nanoteknoloji ile ilgili 
bilim ve teknoloji programı başlatmıştır. Bu iki ülkenin ardından pek çok gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkede nanoteknolojinin geliştirilmesine yönelik özel program ve stratejiler 
oluşturulmuştur. Rakamlar nanoteknoloji yatırımlarının küresel boyutta hızla arttığına işaret 
etmektedir; örneğin 2005 yılından 2008 yılına kadar geçen üç yıllık dönemde nanoteknoloji 
yatırımları neredeyse iki katına çıkarak 2008 yılında 18.2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 
Kuşkusuz ki, nanoteknoloji yatırımlarının altında nanoteknoloji ile ilgili yüksek ekonomik 
beklentiler yatmaktadır. ABD’nin ulusal bilim kuruluşu (NSF) tarafından 2001 yılında 
yayımlanan raporda, 2015 yılında nanoteknoloji ürünlerinin toplam değerinin 1 trilyon ABD 
dolarına ulaşacağı ve nanoteknolojinin gelişmesi ile en az iki milyon kişiye yeni iş olanağı 
yaratılacağı ileri sürülmüştür.(Bozkıroğlu,2011) 
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          Şekil:Kuzey Kore Nanoteknoloji Araştırma Merkezi   
          Nanoteknoloji, atomlar ve moleküller seviyesinde 1 ile 100 nm boyut skalasında 
çalışarak, gelişmiş ve tamamen yeni fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklere sahip yapılar elde 
edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde, bu boyutlardaki yapıların, malzeme 
ve sistemlerin anlaşılması kontrolü ve atomsal seviyede değiştirilip islenmesi sonucunda 
ortaya çıkan değişik özellikleri kullanarak yeni teknolojik nano ölçekte aygıtların, 
malzemelerin, sistemlerin üretilmesi ve bu aygıtların günlük hayatımızda kullanılır hale 
getirilmesi mümkün olmuştur. (Tepe,2007) 
          Nano teknoloji yediğimiz gıda ürünlerinden giydiğimiz kıyafetlere kullandığımız 
ilaçlardan bilgisayarlarımızın gücüne sürdüğümüz otomobillerden yaşadığımız evlere kadar 
hayatımızın her noktasını etkilemeye başlamıştır. Uzun vadede nano teknolojinin etkisi tarihte 
buhar gücünün elektriğin veya transistorların kullanımı kadar belirgin olacaktır. Nano 
teknolojinin etkilemeyeceği bir endüstri kolunu düşünebilmek neredeyse imkânsızdır. 
Nanoteknolojinin pazarda bulunan uygulamaları, şu anda sınırlı, ancak nano parçacıklar 
(atomlar) birçok endüstride kullanılmaktadır. Savunma ve silah sanayinde nano teknoloji çok 
önemli bir yere sahiptir. Arı büyüklüğünde uçan robot, kimyasal ve biyolojik silahlar, askeri 
amaçlı özel elbiseler buna örnek olarak verilebilir. Sadece hastalığın bulunduğu ve veya 
yayıldığı bölgelere saldırarak ilaç veren makineler insan vücudu içinde hareket edilmesine 
imkân sağlayan teşhis araçları nano teknolojinin tıp ve sağlık sektörü üzerindeki potansiyel 
uygulamaları olarak gösterilebilir. Normalde zararsız diye bildiğimiz bir malzeme, nano 
seviyede hiç beklenmedik şekilde davranabilir. Bazı karbon nanotüplerin asbest gibi 
davranmaları, nanogümüşün bakterileri öldürmesi buna örnektir. Tüm bu gelişmeler ışığında 
tartışılması ve sorulması gereken sorular, özellikle etik konular ve sorunlar olmalıdır. Bu 
çalışmada, nanoteknolojinin insan hayatına girmesiyle ortaya çıkabilecek muhtemel etik 
sorunlar üzerinde durulmuştur. Bu teknolojiye kim sahip olacak? Bu çok sınırlı mı olacak 
yoksa herkes erişebilecek mi? Fakir ve zengin arasındaki farkı kapatmak için ne yapacak? 
Tehlikeli silahlar nasıl kontrol altına alınacak ve tehlikeli kişilerin eline geçmesi 
engellenecek? Genetik yapı üzerinde beklenmedik sonuçların ortaya çıkması durumunda 
zararından insanlar nasıl korunacak?(Doğan, Obalı ve Obalı,2011) 
          Nanoteknoloji ile ilgili endişelerin başında kötüye kullanım geliyor. İnsanın 
algılayamayacağı küçüklükte nanoteknoloji ürünü nanomikrofonlar veya nanokameralarla 
kişilerin dinlenebileceği, izlenebileceği, böylece kişi mahremiyetinin zarar göreceği endişesi 
hâkim. Aslında, mahremiyete tecavüz günümüz teknolojisiyle bile mümkündür. Toplumu 
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kontrol etme amacındaki egemen güçler, dünya böyle kaldıkça nanoteknolojiyi çok daha 
başarılı kullanacaklardır. 
          Çok küçük malzemeler elde etmek için, istediğiniz mimari ve morfolojide malzemeleri 
oluşturmak üzere izlediğiniz bir yolunuzun olması gerekir. Malzemeleri belirli şekillere ve 
cihazlara dönüştürmek için kullanılan geleneksel yöntemler arasında kesme, kırpma, ezme, 
dövme ve diğer yığınsal yöntemler bulunur. Nanoteknolojide durum farklıdır. Yığınsal 
yöntemler nasıl büyük bir yapıyla başlayıp onu daha küçük yapılar haline getiriyorsa, 
nanoteknoloji yöntemleri de atom seviyesinden başlayarak daha büyük, nanoölçekli yapılar 
inşa etmeyi içerebilir. Büyük malzemelerden daha küçük malzemeler oluşturmak ”yukarıdan 
aşağıya ”teknoloji adıyla anılırken, atomsal yada moleküler yapılardan malzeme oluşturmak 
ta “aşağıdan yukarıya ”teknoloji olarak bilinir.( Allhoff, Lin. ve Moore 2017) 
          Nanoteknoloji ile daha mukavemetli, sağlam ve uzun ömürlü ürünler elde edilmiş 
olunmaktadır. Örneğin: DERİMOD, nanoteknoloji kullanarak 690 gramlık deri mont 
üretmiştir. İtalya şirketleri ile birlikte çalışılarak üretilen bu deri ürün her türlü hava 
koşullarında giyilebilinmektedir. Nano-leather teknolojisi kullanılarak üretilen deri ceket 
koleksiyonları “Derimod 690” adıyla piyasaya sunulmuştur. Deri ceketlerin normal ağırlığı 
1-1.5 kilogramken üretilen ürünün yüzde 50 daha hafif olması hem işletmenin ürün kalitesini, 
hem rekabet gücünü ve hem de satış gelirlerini arttırmaktadır. (Türkan,2014) 
          Tekstilde nanoteknoloji uygulamaları, nano-tekstiller olarak adlandırılabilir. Nano-
tekstil tanımı, nanoteknoloji uygulamaları sonucu elde edilen tüm tekstil yüzeylerini ifade 
etmektedir. Doğal ve sentetik tüm tekstil ürünlerinin yapıtaşları moleküllerdir. Bu moleküller 
lif oluşturacak şekilde dizilirler, lifler de iplik eldesi için kullanılır. Bir kumasın kullanım 
performansını geliştirmenin kalıcı yolu kuması meydana getiren liflerin, moleküler düzeyde 
takviyelendirilmesiyle mümkündür. Moleküler nanoteknoloji felsefesi ile elde edilen tekstil 
yüzeyleri birer nano malzemedir. (Güneşoğlu,2006) 
          Nanoteknoloji, kullanıldığı alanlarda daha önce tasarlanması dahi zor birçok olgu ve 
çözümü olanaklı kılıyor. Somut bir örnek kapsamında, kanser tedavisi belirtilebilir. 
Günümüzde kullanılan kimyasal tedavi ve ışın tedavisi gibi modem kanser tedavi teknikleri 
göreceli olarak geçmiş yıllara göre çok daha yüksek bir iyileşme olanağı sağlasa da, çok ciddi 
yan etkileri de beraberinde getiriyor. Bu teknikler kanserli hücrelerin yanı sıra, kanser hastalığı 
taşımayan sağlıklı hücrelerin de yok edilmesini beraberinde getiriyor. Kanser tedavisinde, 
nanoteknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanılması ise, bu tip tedavi yöntemlerinin 
ötesinde çok daha etkili çözümler geliştirilmesini sağlıyor. Nanoteknoloji sayesinde kanserli 
hücreleri daha oluşum aşamasındayken, çok hızlı ve isabetli bir şekilde tespit etmek mümkün 
olabiliyor. Kanser ile mücadele sırasında erken teşhis hayati önem taşıdığı için, bu tip bir on 
teşhisin tedavinin başarılı olmasında önemi son derece fazla.(Güvenen,2015) 
         1946 yılında kamuoyuna yeni bir çağın başlangıcı olarak lanse edilen 100 ton 
ağırlığındaki günümüz bilgisayarlarının atası olarak kabul edilen ENIAC’tan, 2008 yılının 
ocak ayında Apple firması CEO’su Steve Jobs tarafından tanıtılan 1.7 cm. kalınlığındaki “Mac 
Book Air”e giden yol bu değişimin yönünün ve bugüne kadar geldiği noktanın tercümesidir. 
(Denizci,2008) 
         İlaç taşıma sistemlerinin geliştirilmesinde hedef, taşınan ilacın etkin ve güvenilir bir 
şekilde hedeflenen dokuya ulaştırılmasıdır. Nanoteknoloji bazlı ilaç taşıma sistemlerin 
kullanılması da özellikle son iki dekadda istenilen özelliklerde ilaç taşıma sistemlerinin 
geliştirilmesinde yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden biridir.(Uğurlu,2013) 
          Yeni kemik oluşumunda optimal seviyede yüzey özelliklerinin dizaynı gerekmektedir. 
Nanofaz malzemelerin de ortopedik implantlarda kullanımının ne şekilde olacağı ve ne konuda 
yararlar getireceği önemlidir. Öncelikle yüzeyin başlangıçtaki proteinler ile etkileşmesinin 
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öneminden ötürü, değişen yüzey özellikleri ile beraber hücresel aktivitenin de etkileneceği 
açıktır. Bu bağlamda nanofaz malzemelerin konvansiyonel malzemelere göre proteinlerle 
seçici olarak daha efektif bir şekilde etkileşeceği ve bunun da osteoblast fonksiyonlara 
yansıyacağı düşünülmüştür.(Bayram,2013) 
         Türkiye’de Nanoteknoloji alanı ile ilgili araştırmaların Malzeme Bilimi ile Biyomedikal 
Bilim arasında geniş bir yelpazede yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, 
TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığının nano teknolojilere yönelik mali desteklerinin arttığı 
gözlenmiştir.(Derviş,2014) 
         Tubitak kapsamında 2004 yılında, Prof. Salim Çıracı koordinatörlüğünde, 
"Nanobilim ve Nanoteknoloji Stratejileri - Vizyon 2023 Projeleri", nanobilim ve nanoteknoloji 
kapsamında Türkiye için önemli bir belgedir19. Sonraki yıllarda, Türkiye genelinde, 
uygulamalar bu niteliği gerçekleştirmede küresel düzeyde sınırlı kaldı.(Güvenen,2015) 
         Gelişmekte olan ülkeler kategorisindeki Türkiye açısından, teknoloji politikalarına 
yönelik son dönemin en önemli gelişmesi Vizyon 2023 stratejisi olmuştur. Stratejinin 
Türkiye’de gelişmesini öngördüğü alanlar arasında nanoteknoloji üst sıralarda gelmektedir. 
Ülkemizde üniversitelere bağlı mühendislik odaklı nanoteknoloji araştırma geliştirme 
merkezleri açılmış ve yatırım politikaları belirli ölçeklerde planlanmıştır. Henüz sayıları az da 
olsa bazı Türk şirketler küresel nanoteknoloji pazarının gelişimine katkı sağlayan ürünler 
geliştirmiştir. Bununla birlikte halihazırda dünya ile birlikte Türkiye pazarına da giren 
nanoteknolojik ürünler de son tüketicinin kullanımına sunulmuştur. Türk tüketicisinin gelecek 
vizyonları paralelinde bu teknolojiye yönelik ilgisinin de gelişme göstereceği açıktır. Ancak 
Türk toplumunda nanoteknolojiye yönelik farkındalık ve kamusal algıların gelişim yönüne 
dair hiçbir çalışmaya rastlanamamıştır. (Güzeloğlu,2012) 
         Nanoteknoloji alanındaki bilimsel gelişmeler sayesinde bu ürünler günlük yaşantımıza 
daha fazla girmiştir. 2011 yılında nano ürünlerin dünyadaki üretimi 1.7 milyar $ ve son 5 yıl 
içerisindeki büyüme oranı %10.4 olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı itibariyle ise nano materyal 
pazarın artan taleplerine bağlı olarak 5.8 milyar $ ve büyüme hızının %23'lere ulaşacağı ön 
görülmektedir (Kara, 2018) 

 
SONUÇ: 

 
Bu teknoloji atom üstüne atom koyarak, yeni maddeler oluşturmayı ve mevcut 

maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturma çalışmalarını 
içermektedir. 1 Nanometre=Metrenin milyarda biridir.Nanoteknoloji nano ölçeğe 
sahip maddenin kontrolüdür.Biraz daha açmamız gerekirse en az bir boyutu 1 nm-100 
nm arasında olan maddeyi kontrol eden bilim dalıdır.Feyman nanoteknolojik 
uygulamaların gelişmesi için önce bu boyuttaki materyallerin ölçüm ve üretim 
yöntemlerinin gelişmesine vurgu yapmıştır.Nanoteknolojinin nano ölçeğe sahip her 
türlü teknoloji ve araçlar için uygulama alanı geniştir.Fen 
bilimleri,optik,elektrik,elektronik,bilgisayar,biyomedikal,malzeme bilimi,enerji gibi 
birçok disiplini kapsar.Nanoteknolojik malzemeler sayesinde su,kurşun,ateş,kesici ve 
delici alet geçirmez kıyafetle ve askeri teçhizatlar üretilebiliyor.Bu sayede askerler 
zorlayıcı koşullarda mümkün olduğunca rahat edebiliyor.Çeşitli kanser gibi 
hastalıkların kesin olarak çözümünü bulmak için aynı zamanda yenilemeyen sinir 
hücresi gibi hücrelerin yenilenmesinde kullanılıyor.Kendi kendini onaran maddeler 
içinde kullanılıyor. Telefonlarda ilk olarak LG firması uygulamıştır. Telefonun üzerine 
sert bir fırça ile sürtünme kuvveti uygulanmıştır ve cihaz 2 dakika içinde kendini 
onarmıştır. Günümüzde nanoteknoloji ile su geçirmeyen  ve kir tutmayan kumaşlar, 
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sileceksiz araba camı, hasta tedavi için kullanılabilecek profiller,nanoteknolojik piller 
üretiliyor.Bu da maliyetleri düşürmüş oluyor ve daha fazla imalat imkanı sağlıyor.Bu 
sayede her geçen gelişmekte olan bu teknoloji sayesinde belki de moleküler boyutta 
bilgisayarlar ve nanoboyutta robotlar ile tanışabiliriz Şu ana kullandığımız eşyaların %1 ‘i 
boyutlarda 100 kat daha dayanıklı eşyaları üretmek ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalar 
devam ediyor. 

Nanoteknolojiyi önemli olarak görüp, yatırım yapan ülkeler, kısa süre içerisinde 
avantajlı duruma geçeceklerdir. Teknoloji transferinden vazgeçip, nanoteknolojiye ağırlık 
verilmelidir. 
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Bildiri No: BT203 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSİZM DÜZEYLERİ BAZI 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Rüveyda ATİK    
Tuncay AYAS 

 
ÖZET 

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeyleri ile cinsiyet, kardeş sayısı, akademik başarı düzeyi, ailenin 
aylık geliri, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 
farklılaşmadığı incelenmiş, daha sonra da narsisizm düzeyleri ile şiddete yönelik tutumlar arasındaki ilişki ele 
alınmıştır. 
Çalışma, araştırma modellerinden tarama modeline uygun olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
evreni, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul ilinde ortaokula devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi, bu evrenden rastlantısal olarak seçilen 6 ilçedeki ortaokullarda 7. ve 8. sınıfta öğrenim 
görmekte olan 505 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların %49.01 (248)’i kadın, %50.99 (258)’u erkektir. 
Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin cinsiyet, kardeş sayısı, akademik başarı 
düzeyi, ailenin aylık geliri ve baba eğitim düzeyine göre, Öğrencilerin narsisizm düzeylerinin anne eğitim düzeyine 
göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği bulgusu elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Narsisizm 
 
 
GİRİŞ 
Narsisizm, son yıllarda oldukça popülerlik kazansa da uzun zamandır üzerine araştırmalar 
yapılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Narsisizm genel olarak kibirlilik, aşırı 
benmerkezcilik, diğer insanların onayına ve sevgisini duyulan aşırı ihtiyaç, kendini büyük 
görme hayalinin yanı sıra empatiden yoksun olma ve diğerlerinin ihtiyaçlarına duyulan 
kayıtsızlık ve düşmanlık gibi özelliklerle tanımlanmaktadır (Kernberg, 2012). 
Narsisizm kavramı, ismini Yunan mitolojisinde kendi yansımasına âşık olan ve kendi 
yansımasını görme uğruna göle düşerek boğulan Narkissos’tan almaktadır (Hudson, 2012: 7-
8). Bu mitten yola çıkarak narsisizmin, bireyin kendisine yönelik ilgi ve arzuları ifade 
etmekteyken, zamanla bu bakış açısının değiştiğini görmekteyiz. Bazı araştırmacılar narsisizmi 
doğal gelişimin bir aşaması ve toplumsal hayatta kişinin benliği için gerekli bir olgu olarak ele 
alırken, bazı araştırmacılar da patolojik ve bireye ve dolayısıyla da topluma zarar veren bir olgu 
olarak ele almaktadır.  
Literatürde narsisizm terimi önceleri bu klasik mitten etkilenilmesi sebebiyle, otoerotik cinsel 
eğilimi tanımlayıp, cinsel gelişimde bir dönem olarak nitelendirilmiş; zamanla bu 
kavramsallaştırma yerini, narsisizmin bir kişilik özelliği olarak kabul edilmesine bırakmıştır 
(Levy, Ellison, ve Reynos, 2011). 
Narsisizm çalışmaları 1800‘lerin sonlarına dek uzanmaktadır (Miller ve Campbell, 2008: 449). 
Narsisizm kavramı ilk olarak 1898 yılında “Auto-Erotism: A Psychological 
Study”(Otoerotizm: Psikolojik Bir Çalışma) isimli makalesinde, İngiliz cinsel bilimci Havelock 
Ellis tarafından kullanılmıştır (Tülegen, 2018). Ellis, söz konusu mitlerden yola çıkarak 
Narkissos karakterinin kendisine duyduğu aşkı, bazı hastalarında gözlemlediği ‘’cinsel 
duyguları bireyin kendine yönlendirmesi ve sık sık kendiliğinin içinde kaybolması durumu’’ 
ile ilişkilendirerek bu terimin literatürde yer almasını sağlamıştır (Arble, Dean, Tolchinsky ve 
Huprich, 2008).  
Daha sonra 1899’da Paul Näcke tarafından narsisizm kavramı, “kendi bedenine genellikle 
cinsel bir nesnenin bedenine davranıldığı gibi davranan, yani kendi bedenine tam bir tatmin 
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elde edene kadar bakan, onu okşayan, seven bir insanın tutumunu” (Akt. Freud 2015: 23) 
tanımlamak için kullanılmıştır. Sadger‟in 1908 yılındaki çalışmaları sonucunda narsisizm 
kavramı psikanalitik sözlüğe girmiştir (Kernberg, 2004) ve Sadger Freud‟un kavrama ilgi 
göstermesini sağlayan kişi olmuştur (Levy, Ellison ve Reynoso, 2011). 
Otto Rank ise narsisizmi psikanalitik bakış açısı ile ele alan ilk kuramcıydı (Özdemir, 2017). 
Rank 1911‟de yayınladığı makalesinde, narsisizmi Ellis‟le aynı doğrultuda, cinsel-öz sevgi‟yi 
ifade etmek için kullanmış fakat buna ek olarak hayranlık ve kibirle de ilişkilendirmiştir (Rataj, 
2003). 
Freud, 1914 yılında narsisizmin psikanalizdeki temelini oluşturan “On Narcissism: An 
İntroduction” adlı makalesini yayımlamış ve bu makalede narsisizm kavramını bir cinsel 
gelişim dönemi olarak ele almıştır (Koşan, 2015). Freud’a göre narsisizm, kişinin libidinal 
nesne olarak kendi benliğini seçmesidir (Güngör, Ekşi ve Arıcak, 2012: 1272). Narsistik 
terimini Freud, en az dört değişik anlamda kullanmıştır: 

1. Klinik anlamda kişinin kendi bedenine cinsel bir nesne olarak davranmasıyla nitelikli 
bir cinsel sapkınlık olarak, 

2. Bir ruhsal-cinsel gelişim aşamasında, kişinin libidinal olarak kendine yatırım yaptığı 
doğal aşama manasında, 

3.Nesne ilişkilerinde iki değişik durumu anlatmak için: Birincisi nesnenin gerçek 
niteliklerinden çok kişinin ihtiyaçlarına dayanan tipte bir nesne seçimini, ikincisi ise çevreyle 
ilişkiye girerken nesne ilişkilerine ihtiyaç duymamayı belirtmek için, 

4. Özgüvenin değişik yönlerini anlatacak şekilde kullanmıştır (Atay, 2010, 4). 
Kernberg’e (1975) göre ebeveynlik stilleri narsisizmin temelini oluşturabilir. Bu görüşe göre 
Kernberg ilgisiz, çocuğun sevgi ihtiyacını doyurmayan, reddedici anne-baba tutumlarının 
narsisist kişiler yetişmesinde önemli bir faktör olduğunu vurgulamış ve narsisizmi benliği 
koruyan bir savunma tarzı olarak belirtmiştir (Erdoğan, 2016). 
Günümüzde Freud ve diğer bilim insanlarının yazdıkları sayesinde mitolojik Narkissos adı 
narsisistik kişilik özelliklerini tanımlamak için kullanılmaktadır (Twenge ve Campbell, 2010). 
Narsisizm, kişinin kendini beğenmesi, sevmesi, değerli, önemli hissetmesi, kendisinden 
memnun olması ile yakından ilişkili bir kavramdır (Hamedoğlu, 2009). Özsevi, öz sevgi, öz 
saygı, ego saygısı, kendilik değeri gibi birçok terim narsisizm ile aynı anlamda kullanılmaktadır 
(Keçe, 2014). Narsisizmi herkesçe kabul bulacak bir tanıma koymak kolay değildir (Sancak, 
2014). Bu konuda akademik tartışmalar sürmektedir.  
Patolojik narsisizme sahip bireyler görünüşte, ciddi şekilde bozulmuş tavırlar 
sergilemeyebilirler. Bir kısmı sosyal olarak çok faal ve iyi görünürler ve genellikle çocuksu 
kişilikten çok daha iyi itki denetimine sahiptirler. Bu bireyler diğer insanlarla etkileşime 
girdiklerinde alışılmadık bir şekilde kendilerinden söz etmektedirler, diğer insanlar tarafından 
sevilmeye ve hayranlık duyulmaya büyük ihtiyaç duymaktadırlar. Görünüşte çok yüksek bir 
kendilik kavramları olmasına rağmen diğer insanlardan gereğinden fazla takdir alma ihtiyacı 
hissetmektedirler. Empati düzeyleri oldukça düşüktür ve duygusal dünyaları yoğun değildir. 
Çevredeki diğer insanlar tarafından onaylanmak ve kendi büyüklenmeci fantezileri dışında 
hayattan pek haz almazlar. Dış ilgi azaldığında ve yeni kaynaklar kendilik saygılarına besleme 
yapmadığında, kendilerini huzursuz ve mutsuz hissederler. Diğer insanlara haset duyguları 
beslerler, narsisist destek bekledikleri bazı kişileri ise (genelde eski destekçileri) küçük görme 
ve onlara tepeden bakma eğilimindedirler. İlişkileri asalak türdendir ve diğer insanları 
ilişkilerinde açık bir biçimde sömürürler. Başkalarını denetleme ve sahip olma, onları suçluluk 
duygusu duymaksızın kullanma hakları olduğunu düşünürler ve çoğunlukla çekici ve davetkâr 
yüzlerinin arkasında, soğukluk ve acımasızlık hissedilir. Diğer insanların hayranlık ve takdirine 
ihtiyaç duymaları, patolojik narsisistlerin “bağımlı” oldukları fikrini akla getirebilir ancak daha 
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derin bir seviyede, derin güvensizlikleri ve diğer insanları küçümsemeleri nedeniyle herhangi 
bir kişiye gerçekten kesinlikle bağımlı olmazlar (Kernberg, 2012). 
Günümüz dünyasının koşulları, insanları toplumsal bir varlık olma kalıbının dışına çıkararak 
daha çok bireysel yaşamına odaklanmasına neden olmuştur. Bireyler giderek odağını kendisine 
ve biricikliğine çevirmektedir. Günümüzün en büyük tehlikelerinden biri olarak görülen 
narsisizmin de giderek önem kazanan bireysellikle üst noktalara ulaştığı düşünülmektedir. 
Ülkemizde narsisizm ile ilgili çalışmaların yapıldığı görülse de özellikle bu davranışların 
oluştuğu ve belki de içselleştirildiği dönem olan çocukluk ve ergenlik dönemi ile ilgili yapılan 
çalışmaların çok az olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın, alana bu anlamda küçük de olsa 
bir katkı sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

 
ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemek 
üzere düzenlenen nicel bir araştırmadır ve araştırma modellerinden tarama modeline uygun 
olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

 
EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde ortaokula devam eden 
tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 
İstanbul ilinin rastlantısal seçilmiş ilçelerindeki ortaokullarda 7. ve 8. sınıfta öğrenim görmekte 
olan öğrencilerden, yine rastlantısal yolla seçilmiş 506 öğrenciden oluşmaktadır. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 
Araştırmada veriler, ‘Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği’,  ve araştırmacılar tarafından 
geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. 
Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği 
Araştırmada, Thomaes, Bushman, Denissen, Stegge ve Olthof (2008) tarafından geliştirilen 
“Childhood Narcissism Scale” adlı ölçeğin Türkçe formu olan “Çocukluk Çağı Narsisizm 
Ölçeği” kullanılmıştır. Akın, Şahin ve Gülşen (2015) tarafından geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapılan ölçek, bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Orta çocukluk döneminden 
ergenlik dönemine kadar geniş bir gelişimsel dönem aralığında kullanılabilir. Ölçek çocukluk 
çağı narsisizmini kişilik bozukluğu olarak değil, kişilik özelliği olarak ölçmektedir 4’lü 
derecelendirme (0=Kesinlikle doğru değil, 1=Doğru değil, 2=Kısmen doğru, 3=Kesinlikle 
doğru şeklinde) ile derecelendirilmiş, 10 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçektir, ters 
puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 30, en düşük puan 
ise 0’dır. Yükselen puanlar yüksek düzeyde çocukluk narsisizmini gösterir. Ölçeğin orijinal 
formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .84, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise 2 ay 
arayla.76 ve 6 ay arayla .69 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri, açımlayıcı faktör 
analizi sonucunda .53 ile .74 arasında değişen tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Geçerlik 
güvenirlik çalışması, 9-14 yaşları arasındaki toplam 238 ilköğretim öğrencisi üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 
tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .72 
olarak bulunmuş, düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .29 ile .52 arasında sıralanmaktadır. 

BULGULAR  
Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetine göre narsisizm düzeylerine bakılmıştır. Cinsiyet değişkeni 
2 farklı alt grup içerdiği için cinsiyetine göre narsisizm düzeylerine ilişkisiz örneklemler için t-
testi ile bakılmıştır. 
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Tablo 1. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyete göre narsisizm düzeylerine yönelik T-testi 
sonuçları 

Faktör Cinsiyet N Ortalama Std. 
Sapma sd t p 

Toplam Puan 
Kız 248 16.97 5.52 

504 .972 .331 
Erkek 258 16.48 5.80 

 
Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin, 
toplam puanları (t=,972) açısından cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği (p.<.05) 
bulunmuştur. 
Ortaokul Öğrencilerinin Kardeş Sayısına Göre Narsisizm Düzeyleri Farklılık 
Göstermekte Midir? 
Ortaokul öğrencilerinin kardeş sayılarına göre narsisizm düzeylerine bakılmıştır. Kardeş sayısı 
4 farklı alt grup içerdiği için kardeş sayısına göre narsisizm düzeylerine tek yönlü varyans 
analizi ile bakılmıştır. 
 
Tablo 2. Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin kardeş sayısına göre değişimi tek 
yönlü varyans analizi çizelgesi 

Faktör Kardeş 
Sayısı N  S  Kareler 

Top. sd Karele
r Orta. F p Anlaml

ı Fark 

Toplam 
Puan 

1 24
4 

16,3
8 

5,95 Grupla
r Arası 155,29 3 51,76 

1,61
6 

,18
5  

2 12
4 

16,3
7 

5,26 

3 44 17,7
6 

5,45 Grupla
r içi 

16084,5
5 

50
2 32,04 4+ 94 17,5

5 
5,48 

Topla
m 

50
6 

16,7
2 

5,67 Topla
m 

16239,8
4 

50
5 

 
 
Tablo 2 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin kardeş sayısına göre narsisizm düzeylerinin 
toplam puan açısından anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir [F (3-502)=1.616, p<.05]. 
Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeyine Göre Narsisizm Düzeyleri Farklılık 
Göstermekte Midir? 
Ortaokul öğrencilerinin akademik başarı düzeylerine göre narsisizm düzeylerine bakılmıştır. 
Veri seti normal dağılım göstermesine rağmen tek yönlü varyans analizi için her bir alt gruptaki 
kişi sayısının en az 30 olması şartı sağlanamadığı için akademik başarı düzeylerine göre 
narsisizm düzeylerine Kruskal Wallis H testi ile bakılmıştır. 
 
 
Tablo 3. Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin akademik başarı düzeylerine 
göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Narsisizm 
Akademik 

Başarı 
Düzeyi 

n Sıra 
Ortalaması sd χ2 p Anlamlı 

Fark 
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Toplam Puan 

Düşük 
(Ort.50 ve 

altı) 
23 220,46 

2 2,551 ,279  
Orta 

(Ort.50-
70 arası) 

164 244,44 

Yüksek 
(Ort.70 ve 

üstü) 
319 260,54 

Tablo 3 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin akademik başarı düzeylerine göre narsisizm 
düzeyleri toplam puanlarında [ χ2 (2) = 2,551, p<.05] anlamlı farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. 
Ortaokul Öğrencilerinin Ailenin Aylık Gelirine Göre Narsisizm Düzeyleri Farklılık 
Göstermekte Midir? 
Ortaokul öğrencilerinin aile aylık gelirine göre narsisizm düzeylerine bakılmıştır. Aile aylık 
geliri 5 farklı alt grup içerdiği için aylık gelirine göre narsisizm düzeylerine tek yönlü varyans 
analizi ile bakılmıştır. 
Tablo 4. Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin aile aylık gelirine göre değişimi 
tek yönlü varyans analizi çizelgesi 
Faktö

r 
Aile 

Aylık 
Geliri 

N  S  Kareler 
Top. sd 

Karel
er 

Orta. 
F p Anlaml

ı Fark 

Topla
m 

Puan 

1000-
1500 TL 

32 15,6
7 

6,18 
Grupla
r Arası 73,34 4 18,33 

,568 ,68
6  

1500-
2000 TL 

80 17,3
5 

4,91 

2000-
3000 TL 

14
1 

16,5
3 

5,75 
Grupla

r içi 
16166,

49 
50
1 32,26 

3000-
4500 TL 

12
8 

16,8
3 

5,56 

4500 TL 
ve üzeri 

12
5 

16,6
7 

6,02     

Toplam 50
6 

16,7
2 

5,67 Topla
m 

16239,
84 

50
5 

 
 
Tablo 4 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin aile aylık gelirine göre narsisizm düzeyleri 
toplam puan açısından anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir [F (4-501)=.568, p<.05]. 
Ortaokul Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Narsisizm Düzeyleri Farklılık 
Göstermekte Midir? 
Ortaokul öğrencilerinin anne eğitim düzeylerine göre narsisizm düzeylerine bakılmıştır. Veri 
seti normal dağılım göstermesine rağmen tek yönlü varyans analizi için her bir alt gruptaki kişi 
sayısının en az 30 olması şartı sağlanamadığı için anne eğitim düzeylerine göre narsisizm 
düzeylerine Kruskal Wallis H testi ile bakılmıştır. 
Tablo 5. Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin anne eğitim düzeylerine göre 
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
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Narsisizm Anne Eğitim 
Düzeyi n Sıra 

Ortalaması sd χ2 p Anlamlı 
Fark 

Toplam 
Puan 

Okuryazar Değil 20 304,75 

4 12,038 ,017 5-3 İlkokul Mezunu 113 262,08 

Ortaokul Mezunu 127 275,68 

 Lise Mezunu 170 242,39     

 Üniversite 
Mezunu 

76 215,05     

 
Tablo 5 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin anne eğitim düzeylerine göre narsisizm 
düzeyleri toplam puanlarında [ χ2 (4) = 12,038, p<.05] anlamlı farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir. 
Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın hangi gruplar arasındaki anlamlı düzeydeki farklardan 
kaynaklandığının tespiti için Bonferroni çoklu karşılaştırma testi sonuçları incelenmiştir. Bu 
sonuçlara göre anne eğitim düzeyi üniversite mezunu olan ortaokul öğrencilerinin narsisizm 
düzeyinin, anne eğitim düzeyi ortaokul mezunu olan öğrencilerin narsisizm düzeylerine göre 
düşük olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. 
 
Ortaokul Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Narsisizm Düzeyleri Farklılık 
Göstermekte Midir? 
Ortaokul öğrencilerinin baba eğitim düzeylerine göre narsisizm düzeylerine bakılmıştır. Veri 
seti normal dağılım göstermesine rağmen tek yönlü varyans analizi için her bir alt gruptaki kişi 
sayısının en az 30 olması şartı sağlanamadığı için baba eğitim düzeylerine göre narsisizm 
düzeylerine Kruskal Wallis H testi ile bakılmıştır. 
Tablo 6. Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin baba eğitim düzeylerine göre 
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Narsisizm Baba Eğitim 
Düzeyi n Sıra 

Ortalaması sd χ2 p Anlamlı 
Fark 

Toplam 
Puan 

Okuryazar Değil 5 275,20 

4 3,376 ,497  İlkokul Mezunu 84 268,13 

Ortaokul Mezunu 129 266,03 

 Lise Mezunu 180 241,73     

 Üniversite 
Mezunu 

108 245,76     

 
Tablo 6 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin baba eğitim düzeylerine göre narsisizm 
düzeyleri toplam puanlarında [ χ2 (4) = 3,376, p<.05] anlamlı farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. 
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TARTIŞMA 
Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
görebilmek amacı ile yapılmış olan analiz sonuçlarına bakıldığında narsisizm düzeyinin 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir. Literatüre 
bakıldığında bu sonucu destekler nitelikte araştırmaların olduğu görülmektedir. Orhan 
(2014)’ın narsisizmin etiyolojisi ve dindarlık konusu ile ilgili yaptığı araştırmadan, Torun 
(2016)’un ortaokul öğrencilerindeki saldırganlık ve narsisizm konulu çalışmasından, Ashmawy 
(2016)’nın ortaöğretim öğrencilerinde dindarlık ve narsisizm konulu tezinden elde edilen 
veriler de narsisizm ve cinsiyet arasında anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koymuştur. 
Narsisizmin oluşumuna bakıldığında yaşamın ilk yıllarındaki ebeveyn-çocuk ilişkisinin, 
çocuğun yetiştirilme tarzının, anne-baba tutumlarının, ebeveynlerin çocuğun ilgi ve 
ihtiyaçlarına ne şekilde yanıt verdiğinin, sosyal öğrenmenin etkili olduğuna dair kuramsal 
açıklamaların olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan ele alındığında narsisizmin cinsiyete göre 
farklılık göstermemesi beklenilebilir bir sonuç olabilmektedir. 
Ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeyinin kardeş sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
görebilmek amacı ile yapılmış olan analiz sonuçlarına bakıldığında narsisizm düzeyinin kardeş 
sayısı açısından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Literatür tarandığında 
bu sonucu destekleyen araştırmaların olduğu görülmektedir. Haskan (2009), Torun (2016), 
Sağlam (2016) yaptıkları araştırmalarda kardeş sayısının narsizim düzeyiyle anlamlı bir fark 
oluşturmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Ortaokul öğrencilerinin ailenin aylık geliri düzeylerinin narsisizm düzeyi üzerinde anlamlı 
farklılık oluşturup oluşturmadığını görebilmek amacı ile yapılmış olan analiz sonuçlarına 
bakıldığında narsisizm düzeyinin ailenin aylık geliri düzeyi açısından anlamlı bir farklılık 
göstermediği sonucu elde edilmiştir. Literatür tarandığında bu sonucu destekler nitelikte 
araştırmaların olduğu görülmektedir. Torun (2016) ve Ashmawy (2016) da yaptıkları 
çalışmalarda ailenin gelir seviyesinin narsisizm üzerinde etkili olmadığı sonucunu elde 
etmişlerdir. 
Ortaokul öğrencilerinin anne eğitim düzeylerinin narsisizm düzeyi üzerinde anlamlı farklılık 
oluşturup oluşturmadığını görebilmek amacı ile yapılmış olan analiz sonuçları incelendiğinde 
ortaokul öğrencilerinin anne eğitim düzeylerine göre narsisizm düzeyleri toplam puanlarında 
anlamlı farklılık gösterdiği, elde edilen sonuçlara göre anne eğitim düzeyi üniversite mezunu 
olan ortaokul öğrencilerinin narsisizm düzeyinin, anne eğitim düzeyi ortaokul mezunu olan 
öğrencilerin narsisizm düzeylerine göre düşük olduğu ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. 
Literatür incelendiğinde bu sonucu destekler nitelikte bir araştırmanın olmadığı görülmektedir. 
Altun (2015), Torun (2016), Ashmawy (2016) anne eğitim düzeyinin narsisizm üzerinde 
anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşırken; Koşan (2015) ve Karakuş (2017) anne 
eğitim düzeyinin narsisizm üzerinde anlamlı düzeyde fark oluşturduğu, anne eğitim düzeyi 
arttıkça narsisizm düzeyinin de arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Annelerin eğitim seviyeleri 
yükseldikçe narsisizm düzeyinin artması, çalışma hayatında var olan ve bu nedenle geleneksel 
yetiştirme tarzından farklı şekilde davranan, çocuğunun isteklerini büyük ölçüde yerine getiren, 
çocuğa elinden gelen tüm imkanları sunan annelerin çocukta özel olduğu ve herkesin ona bu 
şekilde davranması gerektiği duygusunu kazandırabilmesi ile açıklanabilir. 
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YAPILANDIRICI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA ETKİNLİK ÖNERİLERİ 
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ÖZET 

 
Dili doğru kullanmak ancak dil bilgisi etkinlikleriyle sağlanabilir. Dil bilgisel kurallar sıralanarak, 

ezberlettirilerek değil, her bir dil bilgisel biçim biriminin işlevi sezdirilerek, anlatıma katkısı kavratılarak hem iyi 
bir dil bilgisi öğretimi gerçekleştirilir, hem de başarılı bir Türkçe öğretimi sağlanmış olur. Dilin omurgasını 
oluşturan dil bilgisi, etkili bir anlama ve anlatma becerisi için “dil bilgisi öğretimi” başlığı altında bir öğrenme 
alanını oluşturmaktadır. Dil bilgisi öğretimi; bir dilin işleyiş kurallarının, birtakım yöntem, teknik ve araçlar 
kullanılarak bireylerde kalıcı öğrenmeler meydana getirmek ve onların temel dil becerilerini geliştirmek amacıyla 
öğretilmesi sürecidir. Bu çalışmada, yapılandırıcı yaklaşım bağlamında metinle öğretim sürecine uygun farklı 
sınıf düzeylerinde etkinlik önerileri sunma amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın problem tümcesi “Dil bilgisi 
öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında etkinlik önerileri sunulabilir mi?” olarak 
belirlenmiştir. Bu araştırma betimsel tarama modelinde bir araştırmadır.	Betimsel tarama modelinde bilimin 
gözlem, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde 
genellemelere varma nitelikleri söz konusudur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu ön plandadır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Dilbilgisi Öğretimi, Metinle Öğrenme, Yapılandırıcı Yaklaşım, Etkinlikler. 

 
 

ACTIVITY ADVISORY IN TEXT LEARNING AND CONSTRUCTIVE 
APPROACH IN GRAMMAR TEACHING 

 
ABSTRACT 

 

Using the language correctly can only be achieved through grammar activities. Grammar rules are not listed, 
memorized, but the function of each linguistic form unit is perceived, its contribution to the narrative is taught and 
a good teaching of grammar is achieved, as well as successful Turkish teaching is provided. Grammar, which 
forms the backbone of the language, constitutes a learning area under the title of “teaching grammar için for 
effective comprehension and expression skills. Grammar teaching; It is the process of teaching the rules of 
functioning of a language in order to create permanent learning in individuals by using some methods, techniques 
and tools and to develop their basic language skills. In this study, in the context of constructivist approach, it is 
aimed to present activity suggestions at different grade levels appropriate to the teaching process with text. In this 
context, the problem sentence of the research was determined as mi Can activity suggestions be presented in the 
context of text learning and constructivist approach in grammar teaching?.. This research is a descriptive survey 
model. 

Keywords: Grammar Teaching, Text Learning, Constructive Approach, Activity. 

 
Giriş 

Dil, sistemli olarak üretilen bir simgeler düzeni aracılığıyla düşünce, duygu ve isteklerin 
iletilmesinde kullanılan, içgüdüsel olmayan, yalnızca insana özgü bir yöntemdir. İnsan dili, 
içgüdüsel değil, ses organlarında üretilmiş işitmeye dayalı simgelerdir (Sapir, 1999: 53). Dil 
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bilgisi araştırmacılar tarafından farklı tanımlamalar ile açıklanmıştır. Genel anlamıyla dil 
bilgisi, sesleri, sözcükleri, cümleleri çeşitli yönleriyle inceleyen bilim dalıdır(Göğüş, 
1978:337). Dil bilgisi, Latince “harf ve işaret” anlamındaki “grama” kelimesi ile “harfleri 
yazma ve okuma sanatı” olarak açıklanan “grammatica” kelimesinden gelmektedir. Eskiden 
harf okuma-yazma sanatı olarak ele alınan dil bilgisi günümüzde bir dilin ses, biçim, cümle ve 
metin yapısını inceleyen, anlam ve görevlerini ortaya koyan geniş bir alan olmuştur (Güneş, 
2017). Dil bilgisi İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2006) ise bir dilin 
dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma temel becerilerini destekleyen kurallar bütünü olarak 
tarif edilmiştir. Güneş’e (2017) göre dil bilgisi bir metni okuma, anlama ve üretmenin en önemli 
anahtarıdır. Bu nedenle uzun yıllar öğrencilere dil bilgisini iyi öğreterek okuma ve yazma 
becerilerinin geliştirilmesi, dilin iyi kullanılması ve dille ilgili sorunların çözülmesi 
amaçlanmıştır. Ancak uygulamada dil bilgisi, mevcut sorunları çözmek yerine yeni sorunları 
ortaya çıkarmıştır. Dil bilgisi, belli bir söylemin oluşturulmasına olanak sağlayan kurallar 
bütünü olduğundan (Erk, 2003: 14) dil bilgisi öğretiminin amacı da kuramsal bilgi vermek 
değil, öğrencilerin karşılaştıkları anlama ve anlatma güçlüklerini yenmek, uygulama becerisi 
kazanmalarını (Calp, 2005: 273) ve sahip oldukları dili her ortamda rahat bir şekilde 
kullanmalarını sağlamaktır (İşcan ve Kolukısa, 2005: 299). Dili doğru kullanmak ancak dil 
bilgisi etkinlikleriyle sağlanabilir. Dil bilgisel kurallar sıralanarak, ezberlettirilerek değil, her 
bir dil bilgisel biçim biriminin işlevi sezdirilerek, anlatıma katkısı kavratılarak hem iyi bir dil 
bilgisi öğretimi gerçekleştirilir, hem de başarılı bir Türkçe öğretimi sağlanmış olur (Özbay, 
2011). Dil bilgisi konuları, öğrencinin dil becerilerinin geliştirilmesinde bir etkinlik alanı olarak 
düşünülmeli, dil bilgisi dil becerilerine ulaşmada araç olmalıdır. Önemli olan dil bilgisi 
kurallarının metinde bulunması değil, öğrencilerin bunları doğru kullanması, kullanırken dil 
becerisine kattığı değeri sezmesi, kendi dil yapısını oluştururken bunları bağlarıyla 
kullanabilmesidir (Karadüz, 2007: 292). Dil bilgisi; sesleri, sözcükleri, cümleleri inceler. Daha 
doğru, daha kusursuz düşünmemize yardımcı olur. Doğru konuşmamızda ve yazmamızda 
etkilidir. Bu yönleriyle dil bilgisi; herkesi, çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü dili doğru 
kullanma konusunda yanlışlarla karşılaşılıyor. Ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi gibi konu 
alanlarından oluşan dil bilgisi, dilin kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durumda 
bireylere düşen görev ve sorumluluk, hem Türkçenin dil bilgisini çok iyi bilmek hem de onu 
çok iyi öğretmek oluyor (Kavcar, Sever, Oğuzkan 1998).  

   
Dilin omurgasını oluşturan dil bilgisi, etkili bir anlama ve anlatma becerisi için “dil 

bilgisi öğretimi” başlığı altında bir öğrenme alanını oluşturmaktadır. Dil bilgisi öğretimi; bir 
dilin işleyiş kurallarının, birtakım yöntem, teknik ve araçlar kullanılarak bireylerde kalıcı 
öğrenmeler meydana getirmek ve onların temel dil becerilerini geliştirmek amacıyla 
öğretilmesi sürecidir (Dolunay, 2014) Türkçe dersi okuma, anlama, dinleme, yazma 
becerileriyle birlikte bir bütündür. Dil bilgisi öğretimi de bu bütünün bir parçasıdır. Bu yüzden 
dil bilgisi öğretimi kesinlikle Türkçe dersi içinde ayrı bir dal olarak düşünülmemeli, diğer 
alanlar olan konuşma, yazma, dinleme, anlama ve görsel okuma becerileriyle birlikte ele 
alınmalıdır (Güneş, 2013a). Ana dili eğitimi toplumsallaşmanın ve düşünce üretiminin önemli 
bir koşuludur. Ana dili eğitimi güçlü olduğu oranda sağlıklı iletişim kurulabilir ve düşünce ufku 
güçlü bir temele oturabilir (Dilidüzgün, 2004: 16). Başta doğru düşünme, doğru konuşma ve 
doğru yazma gibi becerilerin gelişmesinde önemli etkileri olan dil bilgisi; öğretimiyle de 
öğrencilerin dilin imkânlarını, sınırlarını ve gizil gücünü ortaya çıkarmalarını sağlar. Ana dili 
öğretiminde belirlenen hedeflere anlama ve anlatma çalışmalarıyla ulaşılırken bu etkinlikler 
yazım, noktalama ve dil bilgisi alanlarıyla beslenir (Sever, 1997: 24). Dört temel dil becerisi 
okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ile dil ilişkileri sezdirilip kavratılmadan sağlıklı 
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bir ana dili eğitimi ve öğretiminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir (Sağır, 2002: 7). Dil 
bilgisi, dil becerilerinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesinde öğretimin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrenciler, dile ve dil bilgisine hâkimiyetleri ölçüsünde özellikle 
yazma becerilerinde başarılı olurlar (Hutchinson, Kude, Vallow 2002: 43). Kişi, ana dilini 
anlamaya ve konuşmaya başladıktan sonra dilin gramer yapısını da algılamaya başlar. Ancak 
bir kişinin tam olarak ana diline hâkim olması için o dilin dil bilgisi kurallarını da içselleştirmesi 
gerekir. Ayrıca ana dilinde kişinin ait olduğu toplumun kültürel ve tarihî bağlarını da algılaması 
mümkündür. Çünkü dil öğretimi aynı zamanda kültür öğretimidir (Erdem, 2007: 21).  

2005 yılından itibaren benimsenen yapılandırmacı anlayış ile birlikte “Dil, edinilmez 
öğrenilir” düşüncesi benimsenerek bireyin aktif çabalarına atıfta bulunulur. Bu yaklaşımla 
birlikte artık öğrenciler dil bilgisi veya kültür öğrenmek için güdülenmiyor, tam tersine metne 
dayalı ilginç görev ve etkinlikler yapmaya yönlendiriliyor. Öğretmen öğrencileri önce 
yapılacak etkinliğe hazırlıyor ardından etkinliği uygulamaya koyuyor. Böylece etkinlik ve 
projelerle öğrencilerin dil becerileri geliştiriliyor (Güneş, 2013a). 

Piaget' in zihinsel gelişim teorisine dayandırılarak ortaya atılan yapılandırıcı yaklaşım, 
öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı; öğretmenin ise öğrencilerin bilgilerini 
yapılandırmalarında onlara yardımcı olduğu bir öğrenme yaklaşımıdır (Evrekli, İnel, Balım ve 
Kesercioğlu, 2009). Yapılandırıcı yaklaşımda yeni dil bilgisi benimsendiğinden dil eğitimi 
uzmanları ve eğitimciler tarafından tanımlanan dil bilgisi öğretilmektedir. Bu süreçte 
öğrencinin ihtiyacına uygun, dil becerilerini geliştirici tanımlar ve kurallar ele alınmakta, dilin 
kullanım boyutuna ağırlık verilmektedir. Ders kitaplarında dil bilgisi terimlerinin sayısı 
azaltılmakta, bütün dil bilgisi terimlerini öğretmek yerine ortalama yirmi kadar terim yeterli 
görülmektedir. Bu yaklaşımda sezdirme yöntemi kullanılarak dilin mantığını keşfetmeye 
öncelik verilmekte ve dil bilgisinin etkili olmasına çalışılmaktadır (Güneş, 2017). Yapılandırıcı 
yaklaşımda dil bilgisi öğretiminde tümevarım ya da parçadan bütüne modelinden 
yararlanılmaktadır. Özel durumlardan genel bir sonuca erişmek için yapılan bir çalışma, 
araştırma ve tartışma yöntemi olan tümevarım (Özbay, 2011), öğretimde örneklerden, 
sorulardan, olaylardan ve özel durumlardan başlayarak genel sonuçlara, kurallara ya da kanılara 
varmak için kullanılır (Demirel, 2003). Bu yöntemin dil bilgisi için kullanımı başka konularla 
farklılık gösterebilir. Öğretim programlarında belirtilen şekliyle örneklerden hareketle kurala 
varma esasına dayanır. Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz’a (2006) göre bu yöntemde, verilen 
bilgilerden belirli kurallar ve ilkeler çıkartmak hedeflenmektedir. Tümevarım yöntemi, 
gözleme, araştırmaya dayandığı için ezbercilikten uzaktır. Bu nedenle, öğrencilerde bilimsel 
düşüncenin gelişmesini sağlar. Öğrencilere somut durum veya örneklerden hareketle genelleme 
yapma fırsatı verir (Kavcar, Sever, Oğuzkan 1998). Bu yöntemin, metne dayalı dil bilgisi 
öğretimine daha uygun olduğu görülmektedir. Öğrenciyi pasif bir dinleyici konumundan 
çıkararak işe ortak eden ve öğrenci-öğretmen dayanışmasını artıran bu yöntem bir anlamda 
öğrenme veya dil edinme durumunda olan kişiyi doğrudan probleme ortak ettiği için çözümü 
de kolaylaştırmaktadır. Yani bu yolla öğrenciye öğrenme öğretilmektedir (Sağır ve Demir 
Atalay, 2016). Yapılandırmacı yaklaşım ve yeni dil bilgisiyle uygulanan sezdirme yöntemi, 
dilin soyut kurallarını ezberleme değil, öğrencinin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerde dili sorgulama, dille ilgili düşünme ve araştırma 
yapma mantığını oluşturmaya çalışmaktadır. Öğrenci dil hakkında bilinçli olmalı ve dili etkin 
kullanmalıdır. Dilin yapısıyla ilgili bilgiler, işlemler ve kurallar öğrencilere sözel bilgiler gibi 
aktarılmaz. Öğrenciler onları tıpkı bilimsel bilgiler gibi çeşitli deneysel tipteki etkinliklerle 
keşfederler. Bu süreçte dilin işlevlerini ve genel kurallarını anlamaya çalışır ve araştırırlar. Bu 
işlemler tümevarım modeliyle gerçekleştirilir ancak tümden gelimci model de hissettirilir 
(Güneş, 2013a). Sezdirme yöntemiyle dil bilgisini aktif öğrenme sürecinin aşamaları sunuş, 
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olayı gözlemleme, örnekleri değiştirme ve hipotez oluşturma, hipotezleri doğrulama, kural 
oluşturma, alıştırma yapma, uygulamaya aktarma oluşturmaktadır. Yapılandırıcı dil 
yaklaşımına göre dil bilgisi öğretiminin amacı, dil becerileri, iletişim, anlama, etkileşim, 
işlevsellik, kavramları ve zihinsel becerileri geliştirme olarak ele alınmaktadır. Bu anlayış dil 
bilgisi öğretimini amaç olarak değil, çeşitli becerileri geliştirmek için araç olarak ele 
almaktadır. Yapılandırıcı yaklaşımına göre dil bilgisi öğretimi, öğrencinin dil ve zihinsel 
becerilerini geliştirmek, anlamak ve anlamı aktarmak için yapılmalı, dil bilgisi yararlı ve 
işlevsel olmalıdır. Bu nedenle dil bilgisi öğretimi katı kuralları içermemelidir (Güneş, 2013a).  
Etkinlikler bilgiye ulaşmada, sentez yapmada, yeni bilgi üretmede öğrencinin kullanması 
gereken araçlardır. Etkinlikler çocuğun hazırbulunuşluk seviyesine, yaşına, düzeyine uygun 
olarak hazırlanmalıdır. 

Ders kitapları hazırlanırken metinlere de önemli ölçüde dikkat edilmelidir. 
Öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları öğretim materyalleri arasında, Türkçe ders kitapları 
% 94,44 gibi bir oranla ilk sırayı almaktadır (Özbay, 2011). Yapılandırmacı öğrenme kuramına 
göre hazırlanan Türkçe dersi kitaplarının ezbere bilgiler aktarmak yerine öğrenmeyi öğretecek, 
kavrama, uygulama, yorumlama ve başka metinlerle bilgi, düşünce, olay ve olgularla ilişki 
kurma becerilerini geliştirecek biçimde hazırlanması beklenir. Ders kitaplarına alınan 
metinlerin bu temel becerileri kazandıracak nitelikte olması gerekir (Karatay, 2010). Metin 
kavramı farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Metin, ‘bir fikrin veya tecrübenin yazılı olarak ifade 
edilmesi’dir (Hartman ve Allison 1996); metinler, genellikle bilinçli ve denetimli olduğu 
söylenebilecek yazınsal oluşumların ürünleridir. Belirgin bir başlangıçları, sonları ve bir tür 
içkin (yapısal) tutarlılıkları, bütünlükleri vardır (Lyons 1977); metin, tümce birliklerinden 
oluşmuş bir bütündür. Bakış açısının temelinde parçadan bütüne gitmek yatmaktadır (Brinker 
1979); metin dilsel iletişimin temel birimidir ve bize doğası gereği mantıksal/ anlamsal ve 
dilsel/dilbilgisel olarak bağıntılı bir bütünlüğü gösterir. Metin, bilgi, duygu ve düşüncelerin 
yerleştirildiği yapılardır. Bu yapılarda bilgiler gelişigüzel yer almaz. Tam aksine bilgilerin bir 
düzenleniş biçimi vardır. Yerleştirme işlemi peş peşe sıralama şeklinde değil, mantıklı bir 
düzenleme ile gerçekleştirilir. Yani metinde kelime, cümle ve paragraf rastgele değil belirli bir 
düzen ve sıra içinde, dil bilgisi kurallarına uygun olarak yerleştirilir. Bu işlem sonucu birbirini 
izleyen cümleler, sözler ve görsellerden oluşan anlamlı yapılar ortaya çıkar (Güneş, 2017). 
Metin aracılığıyla öğrenmeyi üst düzeye çıkarmak için metni okuduktan sonra ilginç gelen bir 
bölümü nedenleriyle birlikte anlatma, zihinde canlandırma, metnin türüne göre hikâye haritası, 
duygusal, abartılı sözler, gerçek ve hayal ürünü olanları belirleme, karşılaştırmalar yapma, 
varlıkları olayları sınıflama, metne uygun başlıklar bulma, içeriği sorgulama gibi etkinlikler 
yapılmaktadır. Bu çalışmalarda öğrencinin öğrendiklerini yorumlama, çıkarım yapma, anlamı 
genişletme, sorun çözme gibi becerileri geliştirmesine yardımcı olunmaktadır. İncelenen 
metnin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin metinden hareketle bir konuyu 
araştırması gibi etkinliklere de ağırlık verilmektedir. Bilginin günlük yaşama aktarılması ve 
kalıcılığının sağlanması için öğrencinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük 
hayattan örnekler vermesi, sorunlar belirlemesi, farklı çözümler üretmesi, çıkarımlar yapması, 
eksik bırakılan bilgileri tamamlaması, bilgileri sorgulaması gibi çalışmalar yaptırılmaktadır. Bu 
çalışmalar metin aracılığıyla öğrenmeyi kuvvetlendirmektedir (Güneş, 2017). Geleneksel ve 
çağdaş anlayış beraberinde metin öğretimi ve metinle öğrenme yaklaşımlarını meydana 
getirmiştir. 
Güneş (2013b) metin öğretimi ile metinle öğrenme arasındaki farkı şöyle betimler: 
 
Tablo 1 
Metin Öğretimi ile Metinle Öğrenme Arasındaki Fark 
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Dil öğretiminde metinler dil, zihinsel, sosyal ve zihinsel bağımsızlık becerilerini 

geliştirmek için birer araç olarak kullanılıp öğrencilere çeşitli becerileri öğretmek için bir vesile 
olarak görülmektedir. Yapılandırıcı yaklaşıma göre metin amaç olmamalı, metnin 
derinlemesine incelenmesi ve içindeki bilgilerin öğrencilere ezberletilmesi yoluna 
gidilmemelidir (Güneş, 2013a). Metne dayalı dil bilgisi öğretiminde sezdirme esas alınır. 
Amaç, bazı kuralların ezberletilmesi değil, dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Dil 
bilgisi dersi birtakım kuralları kavratmak yerine bireyin dil edinimini destekleyecek etkinliklere 
yer verilmelidir. Bunun için de dile ait kurallar tek başına değil, Türkçe dersinde metinlerle 
sezdirilmelidir. Özbay (2006), okul öncesinde farkında olmadan edinilen ve kullanılan dilin, 
okullarda, özellikle Türkçe derslerinde, bir sistem içinde verilerek incelik ve güzellikleriyle 
sezdirilmeye ve kullandırılmaya çalışıldığına dikkat çekmektedir. Dil bilgisini kurallaştırmak, 
onu öğrenci için zorlaştırmak demektir. Çünkü sadece bazı gramer kurallarının tanımlanması 
ve farklı gramer türleri için bunların formülleştirilmesi yeterli olmamaktadır. Günümüzde çoğu 
ülkenin eğitim programında yapılandırıcı yaklaşım ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı 
hâkimdir. Öğrenci merkezli öğrenmede öğrenci ön plana alınmaktadır. Öğretim programı ve 
öğrenme etkinlikleri öğrenciye göre düzenlenmektedir. Öğretim yerine öğrenmeye ağırlık 
verilmekte, öğrencinin kendisine aktarılan bilgileri aynen alması yerine öğrenme becerilerini 
geliştirmesi üzerinde durulmaktadır. Öğrencinin yeni bilgileri ön bilgileri ışığında incelemesi, 
sorgulaması ve ön bilgileriyle birleştirerek zihninde yapılandırması öngörülmektedir. Bu 



 
 

 665 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

yaklaşımda öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu olmakta, çeşitli etkinlik ve projelerle aktif 
olarak öğrenmektedir. Bu uygulamalar dil öğretiminde de geçerli olmaktadır. 

 
Bu çalışmada, yapılandırıcı yaklaşım bağlamında metinle öğretim sürecine uygun farklı 

sınıf düzeylerinde etkinlik önerileri sunma amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın problem 
tümcesi “Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında 
etkinlik önerileri sunulabilir mi?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın problemi ışığında çözümü 
aranan alt problemler şunlardır:  
1. Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında 6. sınıf düzeyinde 

etkinlik önerileri nelerdir? 
2. Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında 7. sınıf düzeyinde 

etkinlik önerileri nelerdir? 
3. Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında 8. sınıf düzeyinde 

etkinlik önerileri nelerdir? 
 

Yöntem 
Bu araştırma betimsel tarama modelinde bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar; 

olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu 
betimlemeye, açıklamaya çalışır. Bu sayede onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı 
sağlanır ve aralarındaki ilişkiler saptanmış olur (Kaptan, 1998). Betimsel tarama modelinde 
bilimin gözlem, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez 
ilkeler üzerinde genellemelere varma nitelikleri söz konusudur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu 
ön plandadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Yapılan bu çalışmada da dil bilgisi öğretiminde 
metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım bağlamında etkinlik önerileri sunma amacına 
yönelik belirlemeler sunulmuştur. Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri 
açıklayabilecek kavramalara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, 
birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2006).  
 

Bulgular 
Birinci Alt Problem: Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım 
bağlamında 6. sınıf düzeyinde etkinlik önerileri nelerdir? 
 
METİN: SON MARTI (Bknz Ek 2) 

Kazanım: T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. (MEB, 2018). 
Aşağıdaki dairede metinde geçen bazı sözcükler 
verilmiştir.Bu sözcükleri yapılarına göre yapım eki 
almayanlar (basit), yapım eki alanlar (türemiş) ve iki 
sözcüğün birleşmesiyle oluşanlar (birleşik) şeklinde 
gruplandırınız.  
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	 					mutluluğunu	 	

				Kirli		 yolculuk	 gökyüzü	

								martı	 yapraklar	 							solgun	

									yıldızlar	 şarkılar	 					kocaman	

												birçok	 		akşamüzeri	 							çocukluk	

												uçabilir	 sevgiyle	 											gergin	

											hissedeceğim	 bulutlarına	 									insanlar	

										ipucu	 varlığını	 öyküm	

sevgili	 					savaşabilirim	 									masallarla	

kentin	 								uçurtma	 									dostum	

 

 
 

 
BASİT	 TÜREMİŞ	 BİRLEŞİK	

1-	 1-	 1-	
2-	 2-	 2-	
3-	 3-	 3-	
4-	 4-	 4-	
5-	 5-	 5-	
6-	 6-	 6-	
7-	 7-	 7-	
8-	 8-	 8-	
9-	 9-	 9-	
10-	 10-	 10-	

 
 
İkinci Alt Problem: Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım 
bağlamında 7. sınıf düzeyinde etkinlik önerileri nelerdir? 
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METİN: Ali’nin Ödevi ve Köstebekler (Bknz Ek 2) 
 
Kazanım: T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır (MEB, 2018: 47). 
Metinde iki zamanın birlikte kullanımını gösteren örnek fiilleri yazınız. 

 
 
 
 
Kazanım: T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır (MEB, 2018: 47). 
Ek Fiilin iki önemli görevine dair örnekleri kavram haritasına yazınız. 

 
 
Değerlendirme: Metin çocuk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Behiç Ak’ın eserleri 
arasından seçilmiştir. Metnin içerisinde Türkçenin zenginliklerine (atasözleri, deyimler, 
pekiştirmeler) sıklıkla kullanılmıştır. Metne dair tasarlanan etkinliklerde dil bilgisi öğretiminin 

Ek Fiil

Basit Zamanlı Eylemleri 
Birleşik Zamanlı Yapar.

.......

İsim Soylu Sözcükleri 
Yüklem Yapar.

........

..............
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amacı, dilin kurallarını belletmek değil, sahip olunan dilin her ortamda rahat bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Dil bilgisi, dille anlatımın şekillerini inceler ve 
belirler; şemalar yaparak ve örnekler göstererek dilin genel ve özel kurallarını ve bu kuralların 
birbirleriyle ilgilerini ortaya koyar. Bu sayede de dilin daha çabuk, daha düzgün şekilde 
öğrenilmesi ve kullanılması sağlanmış olur. Bu yoldan öğrenim, gelişigüzel değildir. Çünkü 
kurallara gerçekten nüfuz etmek isteyen kimse, kelimelerin maddî varlığından hareket ederek 
bunların derin anlatım değerine erişmeye çalışır. “Dil bilgisi öğretimi çalışmaları, milletin 
zihniyetini, eğilimlerini ve zevkini aksettiren eserlerin ve konuşulan dilin eğilimlerine dayanır” 
(Özbay, 2006, s. 145). Bilimsel araştırma bulgularına göre “İnsanlar okuduklarının %10’unu, 
işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, 
söylediklerinin %70’ini ve yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar” (Çilenti, 1998, s. 
36). Bu nedenle bir eğitim aracı ne kadar çok duyu organına hitap ederse o ölçüde etkili 
olmaktadır. “Kavramlar ve onlar arasındaki ilişkileri görsel olarak çizimlerle ifade etmek, 
anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır” (Yaman, 2006, s. 25). Kavram 
haritaları, öğrenciler için, öğrenilecek temel fikirleri ve bunlar arasındaki ilişkileri açık hâle 
getirmekte ve önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında bağlantılar kurulmasına yardımcı 
olmaktadır. Ezber yerine anlamlı öğrenmeyi gerçekleştiren kavram haritaları öğretmenlere; 
anlamları organize etme, öğrencilerle tartışma yollarına karar verme ve yanlış öğrenmeleri 
ortaya çıkarma olanağı vermektedir. Öğrenciler bu sayede anlamları keşfetmekte ve 
öğrendiklerini daha uzun süre hatırlayabilmektedirler. Öğrencilerin çizdikleri kavram haritalar 
onların kavramı nasıl öğrendiğini yansıttığı için yansıtıcı düşünceyi geliştirici yaklaşımlar, 
öğretmenlere öğrencinin öğrenmesine kılavuzluk etmesinde ve eğitim programın 
hazırlamasında yardımcı olur. Buna göre öğretmen, öğrenciye uygun öğrenme yaşantıları 
plânlayabilir ve öğrenme materyali sunabilir (Ünver, 2003). “Kavram haritalarının nasıl 
hazırlanacağıyla ilgili yeterli eğitimi almış ve farklı yapıdaki kavram haritalarının 
birbirlerinden farklı olan yönlerini kavramış olan öğrenciler, kavram haritalarını hangi yapıda 
hazırlamaları gerektiği konusunda serbest bırakılmalıdır” (Kaya, 2003). Böylece kavram 
haritalar öğrencilerin bilgileri ne kadar öğrendiğini ölçerek öğretmene geri bildirim 
vermektedir. 
 
METİN: ZİNDANI TAŞTAN OYARLAR 
 
Bursa'nın ufak tefek yolları 
Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri 
Tepeden tırnağa şiir gülleri 
Yiğidim aslanım aman burda yatıyor…….. 
 
Kazanım: T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  
a) Fiil çekim ekleri (Geniş Zaman, Şimdiki Zaman) (MEB,2018: 45). 
Şiirdeki dizelerde yer alan ifadelerden hangisi geniş bir zamanda, sürekli olarak 
gerçekleştiğini düşünüyorsunuz? 
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Değerlendirme: Bir önceki ders işlenen Şiir Nedir? Konusu ile bağlantı sağlamak ve sanatsal 
metinlere de ders sürecinde yer verme adına Bedri Rahmi’nin Zindanı Taştan Oyarlar şiiri tercih 
edilmiştir. Şiir aynı zamanda bestelenen bir şarkı olması neticesinde öğrenciye ders sürecinde 
dinletilerek bu duruma dair de bilgilendirme de sağlanabilir. Türkçe ders kitaplarındaki 
metinlerin öğrenciyi ders kitabının dışındaki yazılı kültüre, bilgi kaynaklarına yakınlaştırması, 
edebiyat dünyasını merak ettirmesi, başka sanatsal eylemlere yönlendirmesi; nitelikli ve düzeye 
uygun yazınsal metinlerle buluşması ile olanaklıdır. Metinlerin türünün iyi birer örneği olması; 
çocuğun doğasına uygun olması; sanatçı duyarlığı taşıması gibi özelliklere sahip olması 
gerekmektedir. Metinler şiir sevgisi ve hayal gücü aşılamalıdır (Canlı, 2015).  Seçilen şiir 
belirtilen özellikleri taşımasının yanı sıra hedef dil bilgisi konusunun öğretimine dair de içinde 
kelimeler barındırmaktadır. Şiir vasıtasıyla geniş ve şimdiki zaman sezdirilerek pekiştirilmeye 
çalışılmış bu süreçte çeşitli görsellerden de yararlanılmıştır. Ders sürecine dair genel bir tablo 
çizme adına konu son süreçte tablolaştırılmıştır. 
 

......

....... ..............

......

Şimdiki Zaman
• .......
• ........

Geniş Zaman
• .......
• .......
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Nazım’a Dair 
İlk şiiri “Feryad-ı Vatan”ı 1913'te henüz 12 yaşındayken yazan Nazım Hikmet, ilk dönem 
şiirlerinde geleneksel anlayış içerisinde eserler vermeye çalışmıştır. Edebiyat öğretmeni olan 
Üstat Yahya Kemal’in de desteğiyle şiirleri dönemin edebiyat dergilerinde yayımlanmış hatta 
“Bir Dakika” isimli şiiriyle bir yarışmada birincilik de kazanmıştır. 
 
Kazanım: T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar (MEB,2018:45). 
Fiillerin anlamını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan kelimeleri yazınız.  
 
 
 

 
Değerlendirme: Dil bilgisi konularının pekiştirme süreci gerçekleştirilirken değişik metin 
türlerine dair farkındalığının artması da amaçlanmıştır. Metinler öğrencilerin düşünce 
üretmelerine olanak verecek, onları düşünmeye yöneltecek nitelikte olmalıdır. Düşünce 
becerilerinin oluşması önündeki engelleri içermemesi beklenir. Metindeki karakterlerin 
yaşadıkları olaylar ve çevrelerindeki etkileşimler sonucu yaşadıkları değişim(ler) inandırıcı 
olmalıdır. Toplumsal çevre ile kahramanın yaşadığı iletişim ya da varsa çatışmalar inandırıcı 
biçimde kurgulanmalıdır (Sever, 2007). Bu bağlamda biyografi özelliği taşıyan bir metin tercih 
edilmiştir. Metinde yer alan miktar ve zaman zaflarını bulması öğrenciden istenilmiştir. 
Etkinlikler gerçekleştirilirken etkinliğe dair arka planların da temaya uygun olması 
sağlanılmaya çalışılmıştır. Önceki derslerde şiirlere değinildikten sonra Zindanı Taştan Oyarlar 
Şiiri’nin Nazım Hikmet ile olan bağlantısı üzerinde durularak ders süreci ile geçmiş ders 
arasında bağlantı da gerçekleştirilebilir.   
 

……. 

……. 
……. 

…….. 
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Üçüncü Alt Problem: Dil bilgisi öğretiminde metinle öğrenme ve yapılandırıcı yaklaşım 
bağlamında 8. sınıf düzeyinde etkinlik önerileri nelerdir? 
 
METİN: TÜRKÇE KATINDA YAŞAMAK 
Seslenir seni bana “sonsuz” 
Der ki çoğal, 
Der ki uzan mutluluğuna 
Usun iyiliğin doğruluğun, 
Bir bilinmeyenden 
Bir bilinene dek 
Türkçe, var olduğumuz……. 
 
 
Kazanım: T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 
Yukarıdaki şiir metninde geçen fiilimsileri türlerine göre aşağıdaki dairelerin içine 
yazınız.  
 
 
     İsim Fiil                                     Sıfat Fiil                                    Zarf Fiil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazanım: T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. 
Yukarıdaki karikatür metninden alınan aşağıdaki cümleleri; yüklemine göre, anlamına 
göre, yüklemin yerine göre, yapısına göre inceleyerek türlerini yazınız. 
 

 Yüklemine 
göre 

Anlamına göre Yüklemin yerine 
göre 

Yapısına göre 

Sağ olun çocuklar, sizleri çok özlemişim.     

Kadim Dede, Halil Ağabey’in üstünde neden 
bayrağımız asılı? 

    

Sınıfça çok uğraşmıştık.     
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Biz bayrağımıza al bayrak demişiz. Çünkü al 
yani kırmızı rengi 
kutsaldır;”hakikati” sembolize eder. 

    

Maşallah Halil’im ! Hastaneden çıktığını 
duyunca çocuklarla geçmiş olsun 
demeye gelelim dedik. 

 

    

 
 
 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Türkiye’de geleneksel eğitim yaklaşımları terk edilerek yapılandırıcı yaklaşımı temel 

alan yeni öğretim programları hazırlanmıştır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre dil bilgisi 
öğretiminin amacı “dil ve zihinsel beceriler ile iletişim, etkileşim ve kavram geliştirme” olarak 
belirlenmiştir. Başka bir deyişle dil bilgisi öğretiminin amaç değil çeşitli becerileri geliştirmek 
için araç olduğu kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak da dil bilgisi öğretimi yararlı, açık, 
işlevsel olmalı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelidir. Bu yüzden de 
dil bilgisi ayrı bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmemektedir. Türkçe öğretmenleri, dil 
bilgisi öğretiminin amaçlarını özümsemeli ve derslerinde bu amaçlar çerçevesinde ve özellikle 
yapılandırıcı dil öğretim yaklaşımını temel alarak hareket etmelidir. Çünkü dünyadaki son 
gelişmeler eğitim alanında geleneksel yaklaşımların yerine yapılandırıcı dil öğretim 
yaklaşımının tercih edildiğini göstermektedir. Dil bilgisi alanında yapılan çalışmalar ve 
etkinlikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini destekleyici nitelikte 
olmalıdır. Dil bilgisi öğretimi metinler aracılığıyla yapılmalı, metnin bağlamından hareketle 
cümleler ve sözcükler çözümlenmeli, incelenmelidir. Dil bilgisi öğretiminde örneklerden 
kurala, özelden genele, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru bir 
yol izlenmeli; tümevarım modeli ve sezdirme esas olmalıdır. Öğrencilerin kazanımlara ulaşma 
düzeyini belirlemek için de çağdaş, alternatif ölçme araçları kullanılmalıdır.  

Seçilen metinler öğrencilerin düşünce üretmesine olanak verecek, onları düşünmeye 
yöneltecek nitelikte olmalıdır. Metinlerde, toplumsal çevre ile kahramanın yaşadığı iletişim ya 
da varsa çatışmalar inandırıcı biçimde kurgulanmalıdır (Sever, 2007). Seçilen metnin içerisinde 
Türkçenin zenginliklerine (atasözleri, deyimler, pekiştirmeler) yer verilmelidir. Dil bilgisi, dille 
anlatımın şekillerini inceler ve belirler; şemalar yaparak ve örnekler göstererek dilin genel ve 
özel kurallarını ve bu kuralların birbirleriyle ilgilerini ortaya koyar. Bu sayede de dilin daha 
çabuk, daha düzgün şekilde öğrenilmesi ve kullanılması sağlanmış olur. Bu yoldan öğrenim, 
gelişigüzel değildir. Çünkü kurallara gerçekten nüfuz etmek isteyen kimse, kelimelerin maddî 
varlığından hareket ederek bunların derin anlatım değerine erişmeye çalışır. “Dil bilgisi 
öğretimi çalışmaları, milletin zihniyetini, eğilimlerini ve zevkini aksettiren eserlerin ve 
konuşulan dilin eğilimlerine dayanır” (Özbay, 2006: 145). Bilimsel araştırma bulgularına göre 
“İnsanlar okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp 
hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini ve yapıp söylediklerinin %90’ını 
hatırlamaktadırlar” (Çilenti, 1998: 36). Bu nedenle bir eğitim aracı ne kadar çok duyu organına 
hitap ederse o ölçüde etkili olmaktadır. Seçilen metinlerdeki ileti(ler), evrensel insanlık 
değerlerini çocuklara duyumsatıcı nitelikte olmalıdır. Çocuğun sağlıklı değerler sistemi 
oluşturmasına yardımcı olmalı, öğrencinin milli değerleri hissederek benimseyeceği efsane, 
destan tarzında metinlere yer verilmelidir (Sever, 2007).   
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EK 1: MEB 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında Dil Bilgisi Kazanımları 
 
6. SINIF 
 
T.6.3. OKUMA 
 
Söz Varlığı 
 
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
 
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
 
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur. 
 
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 
 
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 
 
T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 
 
T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 
 
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 
 
 
7. SINIF 
 
T.7.3. OKUMA 
 
 
Söz Varlığı 
 
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
 
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını 
değerlendirir. 
 
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 
 
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. 
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. 
 
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 
 
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 
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T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 
İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur. 
 
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. 
Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. 
 
Anlama 
 
 
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 
 
8. SINIF  
 
T.8.3. OKUMA 
 
Söz Varlığı 
 
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 
 
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 
 
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 
 
T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 
Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. 
 
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 
Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez. 
 
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 
 
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 
 
 
T.8.4. YAZMA 
 
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 
 
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. 
Kavramsal tanımlamalara girilmez. 
 
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 
Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir. 
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EK 2: METİNLER 
 

SON MARTI 
 

O gün de her gün olduğu gibi iş çıkışından sonra parka gitmiştim. Burası, yaşadığım 
kentin apartmanlar arasına sıkışmış, küçük bir parkıydı. Kentin kirli bir denizi vardı. Park, 
mavisini yitirmiş, bu denizin yakınlarında bir yerdeydi. 
 

Kentin tek akasya ağacı bu parktaydı. İnsanlar ağaçları önemsememeye başlayınca, 
ağaçlar da birer birer hastalandılar. Artık kimse onlara güzel sözler söylemiyordu. 
Sevilmediklerini ve istenmediklerini düşünmeye başladılar. Unutulmanın acısıyla daha fazla 
yaşayamadılar. Kurudular ve öldüler.  
 

Akasyanın tozlu yaprakları vardı. Her yeni gelen bahar, dallarını daha geç 
yeşillendiriyordu. Hep, bir sonraki baharda, onu yaşıyor göremeyeceğimi düşünerek 
korkuyordum. Zayıf ve çelimsizdi. Tek dostu bendim. Her akşamüzeri onu görmeye gidiyor, 
ona şarkılar söylüyordum. Onu seviyordum ve yaşamasını istiyordum. Eğer o da kurursa bu 
kentteki çocukların sonsuza değin akasya ağacı göremeyeceğini düşünüyordum. Bu beni çok 
korkutuyordu. Söylediğim şarkılarla onun yalnızlığını ve mutsuzluğunu gidermeye 
çalışıyordum.  
  

O yaşlı martıyla da arkadaşım akasyaya şarkı söylediğim böyle bir akşamüzeri tanıştım. 
Banka oturmuş şarkı söylüyordum. 
 
Sevgili yaprakları tozlu akasya 
Yalnız değilsin çünkü seni seviyorum 
Var olman benim için güzel ve önemli 
Sevgili yaprakları tozlu akasya 
     

Birden ardımdan bir ses duydum: “Ne kadar güzel şarkı söylüyorsun!”Başımı çevirdim 
ve yaşlı martıyla göz göze geldim. Çok şaşırmıştım. Kentte hiç martı kalmadığını sanıyordum. 
Emin olmak için “ Çocukluğumun martılarına benziyorsun. Sanırım sen de bir martısın.” 
dedim. Evet anlamında sevgiyle gülümsedi. Yıllar sonra bir martı görebilmiş olmanın 
sevinciyle, 
 

“Seni görünce çocukluğumun o güzel günlerini anımsadım. O zamanlar çocukların 
şarkılarında, oyunlarında kuşlar ve ağaçlar olurdu. Gökyüzüne baktığımızda parıldayan bir 
güneş görürdük. Ağaçlar ve kuşlar henüz vardı ve bu deniz o zamanlar masmaviydi. Yalnız 
değildik ve her şey daha güzeldi.” dedim. 

Yaşlı martı, gri gökyüzüne bakarak konuştu: “Ben de o zamanlar çocukların başları 
üzerinde uçardım. Kanatlarım, onların rüzgarda uçuşan saçlarına değerdi. Gençtim. Tüylerim 
parlak, kanatlarım gergin ve diriydi. Güneşin battığı yere kadar uçabilir, kanatlarımı akşamın 
bulutlarına sürebilirdim. O zamanlar gökyüzü ile deniz arasındaki en mutlu martı bendim. Ama 
şimdi… Bu denizin tek martısıyım. Halkım, yıllar önce kirletilmiş denizi terk etti. Okyanusun 
ötesine, kendilerine yeni sular aramaya gittiler. Ben onlarla bu uzun yolculuğa çıkamayacak 
kadar bu denizi seviyordum. Onun büsbütün yalnız kalmasına dayanamazdım. Birilerinin 
kalması gerekiyordu ve ben kaldım. İnsanlar denizi kirlettiler. Balıkların ve yosunların tümü 
öldü. Şimdi, onunla ilgilenen yalnız ben varım. Günde iki kez ölgün sularının üzerinde şöyle 
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bir uçuyorum. Uçarken yaşlı gövdemi bir kez asitli sularına değdiriyorum. Bu, kanatlarıma çok 
acı veriyor. Ama ona hiçbir şey belli etmemeye çalışıyorum. Çünkü bu, ona az da olsa bir 
yaşama sevinci veriyor. Eğer bundan acı duyduğumu anlarsa bu küçük mutluluğunu da yitirir. 
İşte benim öyküm bu. Günlerdir bu parka geliyorum ve akasyaya söylediğin o güzel şarkıları 
dinliyorum. Kim olduğunu, ne iş yaptığını bile bilmiyorum. Ama seni seviyorum. Çünkü bu 
kocaman kentin tek akasya ağacının yalnız sen farkındasın.” 

Bu sözler beni çok duygulandırdı. “Sevgili Martı” dedim. “ Dostluğun beni bu kentin 
en mutlu kişisi kılacak. Bundan böyle uçabildiğini bilmek, bana sevinç verecek. Ne zaman 
gökyüzüne bakıp seni düşünsem yüreğinin atışını kalbimin yanında hissedeceğim. Benim kim 
olduğuma gelince, ben bir doktorum. Oysa çocukluğumda uçurtmacı olmak istemiştim. O 
zamanlar gökyüzünün en uzak yıldızlarına gidecek uçurtmalar yapmayı düşlerdim. 
Büyüdüğümde uçurtmacılıkla ilgili bir okul olmadığını öğrendim. Sonra doktor oldum. 
Uçurtma yapmayı da unuttum artık. Şimdi yazar olmayı ve bu kentin çocukları için bir masal 
kitabı yazmayı düşünüyorum. Masallarla büyümüş çocukların bir gün bu denize eski mavi 
rengini vereceklerine, halkını geri döndürecek kadar güzel bir dünya kuracaklarına inanıyorum. 
İşte o gün, çocukların söylediği şarkıların konusu değişecek; ağaçların yeniden dirilip 
çiçeklendiğini göreceğiz. Sen, artık benim dostumsun. Bu güzel günler için birlikte çalışalım. 
Birçok şey duydun, birçok şeye tanık oldun. Bunları bana anlat, ben de yazayım. Çocukları 
aldattılar, onlar olanların farkında değil. Masallarımız, onlara güzel bir dünyanın varlığını 
duyursun. Büyüsünler ve o dünyayı geri getirsinler. Benim öyküm de bu sevgili Martı! Önceleri 
tek dostum akasyaydı, şimdi sen varsın. Bundan böyle, iki dostum olduğu için iki kez 
mutluyum.” 

Martının solgun gözleri renklendi. “Doktor!” dedi. “Son nefesimde bile böyle güzel 
sözlere inanabilirim ve savaşabilirim. Gök ile deniz arasında uçabildiğim sürece, sana olanları 
anlatacağım. Sen de bunları yaz! Ama şimdi gitmeliyim Doktor. Kanatlarımı denizin solgun 
sularına değdirip ona yaşadığımı anımsatmalıyım. Biliyorsun o çok yalnız ve suları çok derin.” 
 
 
 
 
                                                                                             Ahmethan YILMAZ 
                                                                                       KARANFİLLİ DEV AMCA 
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RAHAT VE MUTLU İNSANLARIN ADASI ZANZİBAR 
 
Michamvi ‘de Muhteşem Günbatımı ve Metcezir 
    Havaalanından konaklayacağımız yere doğru giderken tek katlı kerpiç evler, kırmızı toprak 
yollar ve ormanların arasından geçiyoruz. Çok uzun süren uçak yolculuğundan sonra bol 
oksijenli, güzel manzaralı bu yolculuk bize çok iyi geliyor. Michamvi köyüne vardığımızda 
biraz dinlenebilmek ve deniz kokusunu duyabilmek için sahile iniyoruz. Muhteşem bir gün 
batımı manzarasıyla karşılaşıyoruz. O kadar güzel ki turistler gün batımını izlemek ve 
fotoğraflamak için adanın başka yerlerinden buraya geliyor. Ertesi gün yüzmek için sahile 
indiğimizde bir şok yaşıyoruz çünkü okyanusu dünkü yerinde göremiyoruz. Adanın bu 
bölümünde metcezir o kadar fazla ki sular sahilden onlarca metre geriye gidiyor. Sonra yavaş 
yavaş geliyor. Bu doğa olayına şahit olmak bizi çok heyecanlandırıyor.  
 
Changuu Adası’nda Dev Kaplumbağalar 
    Zanzibar Adası’na yakın irili ufaklı adalardan bir tanasi Changuu Adası. İsmini bir balıktan 
alan ada bir zamanlar hapishane olarak kullanılmış. Günümüzde ise butik otel olarak 
kullanılıyor. Adada çalışanlar, otelde kalanlar, günübirlik ziyarete gelenler, ağaçlar, kuşlar ve 
göremediğimiz minik birçok canlı dışında en çok ilgi gören şey dev kaplumbağalar! Bebek 
kaplumbağalar zarar görmemeleri için etrafı telle çevrilmiş bir alanda duruyor. Genç, yetişkin, 
yaşlı-bize göre çooook yaşlı- kaplumbağalar ise doğal alanında serbestçe dolaşıyor. 
Kaplumbağaların sırtında yaşları yazıyor. En yaşlısı 192 yaşında ve sanırım dünyadaki en yavaş 
kaplumbağası kendisi. 
 
Taş Şehir ve Ramazan Bayramı 
    Zanzibar’ın eski şehir kısmına, Taş Şehir’ê gidiyoruz. Ara sokaklarda taş binaların arasında, 
taş yolların üzerinde dolaşırken oyun oynayan çocuklarla karşılaşıyoruz. Şehrin merkezinde 
oyun oynadıkları için mutlu oluyoruz. Bizi görür görmez bazıları Swahili dilinde “jambo”, 
bazıları da İngilizce “hello” diyerek selamlıyorlar. Eski kaleyi, dispanser binasını ve Harikalar 
Evi’ni gördükten sonra Forodhani Bahçeleri’ne gidiyoruz. Burada her akşam yemek stantları 
kuruluyor. Ramazan Bayramı olduğu için aileler en güzel kıyafetlerini giyip geliyorlar. 
Kilimleri seriyorlar kaldırıma, stanttan aldıkları ya da evden getirdikleri yemekleri çıkartıp 
yiyorlar oturdukları yerde. Burada resmi bayram tatili yok ama insanlar yedi gün boyunca 
bayramı kutluyor. Kimisi köylerinde boş bir alanda şenlik havasında müziklerle eğlenerek, 
kimisi de gece Taş Şehir’e gelerek. 
 
 
Baharat Çiftliği 
    Baharat ticaretinin yapıldığı adadan baharat çiftliğini görmeden dönmek olmazdı. Çiftliğe 
gidince bir rehber ve bizim yaşlarımızda bir çocuk bize eşlik ediyor. Gezerken rehber bize 
ağacın bir kısmından kestiği parçayı uzatıyor ve ne olduğunu soruyor, bilmiyoruz. Koklayınca 
tarçın olduğunu anlıyoruz. Karabiberin yeşil, beyaz, kırmızı, tohum halini görüyoruz, taze yeşil 
karanfilin tadına bakıyoruz, limon otunun kokusunu içimize çekiyoruz. Kakule, muskat ve daha 
nice baharatı dalında, yerinde görüyoruz. Yeşil kabuklu, ekşi mi eşki portakalın tadına 
bakıyoruz. Gezimizin sonlarına yaklaşırken upuzun Hindistan cevizi ağacında “hakuna matata” 
şarkısını söyleyen birinin sesini duyuyoruz. Zanzibar gezimiz boyunca çoğu kişiden neredeyse 
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her konuşmanın sonunda duyduğumuz bu cümle “sorun yok” anlamına geliyor. Adeta Zanzibar 
halkının özdeyişi gibi. Rahat ve mutlu olmalarının da sebebi bu. 
 
 
                                                                                            Başak BAYRAKTAR 
                                                                              TRT ÇOCUK DERGİSİ 8(93) Haziran 2018 
 
 

ALİ’NİN ÖDEVİ VE KÖSTEBEKLER 
 Ali, beşinci sınıftaydı. Dönem ödevini hazırlıyordu. Öğrencilerden söyleşi, hikâye, film veya 
fotoğraf kullanarak herhangi bir konuyu anlatmaları istenmişti. Ali cevap vermekten çok soru 
sormaya istekli olduğundan söyleşiyi seçti. Okulda bize sadece sorulara cevap vermeyi 
öğretiyorlar. Oysa ben soru da sormak istiyorum, diye tutturmuştu. Kafasındaki sorular 
çeşitlendikçe düşüncelerinde yeni kapılar açılıyordu. Öğretmen Ali’nin bitimsiz soruları 
karşısında yorgun düşmüştü. Sadece sorulanlara cevap ver, demekten dilinde tüy bitmişti. Bu 
ödevin ona iyi geleceğinden emindi. Ali bir anda yüzlerce soru sorma olanağına kavuşmuştu. 
Her gün eline kâğıt kalem alarak annesinin peşinde dolanıyordu. Ayla Hanım’ı soru 
bombardımanına tutuyordu. Annesi Ayla Hanım her soruya büyük bir keyifle cevap veriyordu. 
Suskun Ayla Hanım gitmiş, yerine bambaşka birisi gelmişti. Rıza Bey hayretle onları 
dinliyordu. “Meğer bizim Ali neleri gözlüyormuş!” diye düşünüyordu. O gün Ali aniden bir 
şey soruverdi. “Bahçedeki turp tarlasına neden gazoz şişeleri gömüyorsun?” Annesinin cevabı 
basitti. 
“Köstebekler toprağın altından gelip turplarımızı aşırıyor.  Şişeleri, ağızlarını yukarıda 
bırakarak toprağa gömdüğümüz zaman bunu yapamıyorlar.” 
“Neden? Gazoz şişelerinden korkuyorlar mı?”  
“Elbette ki hayır. Rüzgâr esince şişelerin ağzından ıslık sesine benzer bir ses çıkıyor. Bu ses, 
köstebekleri kaçırıyor.” 
Bu cevap Rıza Bey’i yerinde sıçrattı. Aman diye bağırarak dışarı fırladı.  
“Ben de bir yıldır kulağım çınlıyor sanıyordum,” dedi. Meğer duyduğum şişelerden çıkan ıslık 
sesiymiş. 
Herkesin şaşkın bakışları altında, Rıza Bey bir anda iyileşivermişti. Doktorun bile çözemediği 
sorunun cevabı bu kadar basitti. Babası Ali’nin sorduğu soruların önemini anlıyordu. 
Bir kâğıda “ Suskunluk, kulak çınlamasına neden olabilir! diye yazdı.” 
Ali’nin soruları ufuk açıcıydı. Bu durumu fark eden Rıza Bey Ali’nin sorularına daha kolay 
cevap alabilmesini sağlamak için ona dizüstü bilgisayarını hediye etti. Ali de bundan sonra 
sorularına kolayca cevap bulabiliyordu. Ne yazık ki Ali’nin söyleşileri kendi kendisiyle yaptığı 
kadar hızlı sonlanmıyordu. Yeni armağanıyla yazmaya başlayınca ödev biraz yavaşlamıştı. 
İkide bir internete girmekten yazmaya çok az vakit kalıyordu. Ali sosyal paylaşım sitelerine 
çok vakit harcıyordu. Yine de ödevinin sonuna geldiği söylenebilirdi. Sadece amcası ve 
dedesiyle söyleşi yapması gerekiyordu. Ödevinin kapağındaysa nüfus kâğıdının fotoğrafını 
kullanmak istiyordu. Ama haftalardır aramasına rağmen nüfus kâğıdını bir tülü bulamıyordu. 
Sanki yer yarılmış içine girmişti. Sonunda şansına küstü. Yenisini çıkarmaktan başka çare 
yoktu. Zar zor babasını ikna etti. Birlikte nüfus dairesinin yolunu tuttular. İçeri girer girmez 
nüfus memuru Ali’yi tanımıştı. Babası bu duruma şaşırdı. Oğlunu nereden tanıdıklarını sordu. 
 “Oğlunuz, oğlumun sosyal medya arkadaşı. Sanırım siz de babası Rıza Bey’siniz.” 
 Rıza Bey memurun kendisini nereden tanıdığını düşünüyordu. Nüfus memuru muzipçe 
gülümsedi. Parmağını havaya kaldırarak “Eski bilgisayarlarınızı atmayın, oğlunuza hediye 
edin!” diye sesini yükseltti. Sayenizde bu slogan ortalıkta dolanıyor. 
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 Nüfus memuru. “Geçen gün patlıcanların dibini tutturmanıza çok güldük. Tabii kulak 
çınlamasının köstebeklerle ilişkisi de komikti,” diye devam eti.  
Rıza Bey kaşlarını çatarak öksürüyordu. 
 Nüfus Memuru, “Sizin buraya gelme amacınızı da biliyorum. Ali’nin nüfus cüzdanını 
yenilemek.” 
 Rıza Bey Ali’ye ne kadar yanlış bir hediye verdiğini o dakika anlamış ve bu durumu 
düzeltmeye karar vermişti.   

 Behiç AK 
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Bildiri No: BT207 

MEDİKAL EĞİTİMDE SİMULASYONUN ÖNEMİ 

Prof. Dr. İ.Hakkı NUR 
ERÜ.Veteriner Fakültesi. Anatomi Anabilimdalı Kayseri/Türkiye  

hnur_55@hotmail.com 
Özet: 
Gelişen teknolojiye bağlı olmak üzere, anatomi, cerrahi ve klinik gibi derslerde simulasyon 

tekniğinin kullanım asıyla, kadavra ve plastinizasyon gibi materyallere olan ihtiyaç çok 

azalmıştır. Ayrıca, başarı oranı oldukça yüksektir. Simülasyon birçok eğitim türünde ve farklı 

disiplinlerde yararlanılabilen tekniktir. Öğrenme, değerlendirme ve araştırma amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Tıbbi eğitimde simülasyonun kullanımı ile teknik beceriler, problem çözme 

ve karar verme becerileri, iletişim becerileri geliştirilebilir. Doğal-gerçek ortamları taklit eden 

sanal obje ya da ortamları sunan bu simülasyonlu eğitim üst düzeyde bilgisayara dayalı 

teknolojiyi içinde barındırır. Özellikle anatomi ve cerrahi beceri eğitimlerinde laparoskopik ve 

endoskopik girişimlerin eğitim ve değerlendirmelerinde yararlanılmaktadır. "Hat screen", 

‘‘augmented", “immersive” olacak şekilde üç başlıkta yer alabilmektedir. ‘İmmersive” olan 

çeşit ile 360 derece görüş sağlayabilmektedir. (VR - virtual reality) anatomi eğitimiyle kadavra 

diseksiyonu, maket ve plastinasyon çalışmalarıyla teorik bilgilerini destekleyen öğrenciler, 

canlı vücudunun üç boyutlu yapısını daha da iyi kavrayıp, anatomi bilgilerini pekiştireceklerdir.  

Öğrencilere bilginin yanı sıra yeterli düzeyde mesleksel beceri kazandırması, bu becerilerin 

kazandırılmasında hümanisttik öğrenme yöntemlerinin kullanılması, karmaşık beceri ve 

senaryolar ile üst düzey eğitimlerin verilmesi ileri teknolojiye sahip modeler ve simulatörlerin 

kullanılması ile gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca bu modellerin ülke çapında tıp eğitiminde 

yaygın olarak kullanılması ile sağlık personelinin yeni geliştirilen sağlık sistemine daha kolay 

ve hızlı entegrasyonu da sağlanacaktır.  

Anahtar  Kelimeler: Simülasyon,  Medikal eğitim, Alternatif Veteriner eğitim 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

IMPORTANCE OF SIMULATION IN MEDICAL EDUCATION 
ABSTRACT 
Depending on the developing technology, the need for materials such as cadavers and 

plastinisation is reduced with the use of simulation techniques in courses such as anatomy, 

surgery, and clinic. With the use of simulation in medical education, technical skills, problem-

solving and decision-making skills and communication skills can be developed. Identify clear 

and measurable educational objectives and outputs, integrate simulation practices into the 
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education curriculum, control the educational environment, increase the diffıculty / complexity 

of the application throughout the practice, enable individual leaming conditions such as giving 

feedback to the students and providing repetitive application must be fulfılled.  Featuring virtual 

objects or environments that simulate natural-real environments, this simulated training 

incorporates high-level computer-based technology. It is used especially in the training and 

evaluation of laparoscopic and endoscopic interventions in surgical skills training. The 

simulators can be placed in three headings: “flat screen ”, augmented“ and "immersive". 

Immersive variety can provide a 360-degree view. (V R - virtual reality) anatomy education 

with cadaver dissection, model and plastination studies, students who support their theoretical 

knowledge, better understand the body of the three-dimensional structure of the body, the 

anatomy knowledge will consolidate. In medicine and health education, students should be 

more competent in occupational skills, skills based on certain standards, and the skills which 

students should gain from coincidences should be among the main goals of education. In 

addition, these models are widely used in medical education across the country, enabling easier 

and faster integration of health personnel into the newly developed health system 

Keywords: Simulation, Medical education, Alternatives Veterinary education 
 
 
 
 
 

Giriş 
Eğitim, “Bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve istendik değişmeler 

meydana getirme süreci olarak” tanımlanmıştır. Eğitim ile amaçlanan, bireylere bilgi 

kazandırılması ve bu bilgiyi pratiğe geçirebilme yeteneğinin öğretilmesidir. Medikal eğitim 

veren Tıp, Veteriner ve Diş hekimliği Fakültelerinde erişkinlerin eğitiminde hedeflenen son 

nokta meslek kazanımları olmaktadır (1). Eğitim, dört farklı bileşeni olan kompleks bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır. Öğrenen, eğitici, müfredat ve çevre sahip olduğu pek çok özelliği ile 

eğitim sürecinin benzersiz bir örneğini teşkil eden tıp eğitiminde, öğrenenler hemen daima 

yetişkinlerdir. Yetişkin demek “Yetişkin birey, sorumluluk alabilen, kimlik duygusu oluşmuş, 

kendi yaşantıları ve deneyimleri olan, öz sorumluluk duygusu gelişmiş birey olarak 

tanımlanmaktadır (2)  

Eğitim ve öğretim farklı terimler olmasına rağmen iç içedir. Bilen bir kişinin bir konuyu 

bilmeyen birine anlatması, aktarması o kişinin bunları öğrenmesi, sorulduğunda yanıtlaması, 

bildiğini göstermesi sürecine öğrenim denir. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tıp eğitiminin 
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amacını “Hasta için ve toplum için kaliteli, koruyucu, tedavi edici hizmet vermeyi sağlayacak; 

bilgi, beceri, değer ve davranış biçimlerinde yetenekli ve yeterli hekimler yetiştirmek” şeklinde 

açıklamaktadır (3, 4) 

Öğrenme; TDK na göre herhangÙ  «bÙr meslek, sanat veya Ùş ÙçÙn gereklÙ bÙlgÙ ve becerÙ 

ve alışkanlıkların elde edÙlmesÙ amacıyla yapılan çalışma, tahsÙl» demektÙr.  Bu konuda 

duyulardan da yararlanılır. Görme ve ÙşÙtme duyusu dışındakÙ duyuların kullanılması da 

bÙlgÙlerÙn akılda kalıcılığının sağlanmasında etkÙlÙdÙr.   Tıp eğitiminde “akçaağaç şurubu 

hastalığı” anlatılırken idrar ve terde çemen kokusunun olması, “diyabet komasında” ağızda 

aseton kokusunun varlığının hatırlatılması, “izovalerik asidemi hastalığında” idrarda terli ayak 

kokusu, “fenilketonüri ve tirozinemide” idrarda küf kokusunun varlığının anlatılması; hatta 

bunlar arasında mümkün olanların sınıfta koklatılması hastalıkların tanısının akılda kalıcılığını 

artırır. 

Günümüz dünyasında her altı saatte bir bilgiler ikiye katlanmaktadır. Bu kadar 

yoğun bilginin olduğu bir çağda bilgilerin akılda kalıcılığı nasıl sağlanabilir?  

 

a- Bilinmeyen terimlerin bilinen sözcüklerle ilişkilendirilmesi: Tıbbi terimler 

çoğunlukla eski Yunanca ve Latince den oluşur. Örneğin; “daktilo” sözcüğü kökenini Grekçe 

“daktylos” kelimesinden almaktadır. “Parmak” anlamına gelen sözcük, dilimize küçük bir şekil 

değişikliği ile geçmiş ve parmaklar kullanılarak yazı yazdırılan bir makinenin adı olmuştur. 

b-  Çok tekrar etme: Akılda kalıcılığı artırmak için kullanılan yöntemlerden birisi “çok tekrar” 

yöntemidir. 

c-  Hikayeleştirme:  Akılda kalıcılığı sağlamak için kullanılabilecek yöntemlerden diğer bir 

tanesi öğretilecek bilgiyi hikayeleştirmektir. Böylece soyuttan somuta aktarılan bilgi hayatın 

içinde kalmış olur. Mevlâna Celâlettin-i Rumî’nin büyük eseri olan Mesnevi’de çok sayıda 

hikaye bulunmaktadır (5)  

 

d- Tablo I. Kullanılan öğrenme yöntemine göre akılda kalma oranları(6). 
  

YÖNTEM % 
(Yüzde) 

Okuma   10 
Dinleme  20 
Resme bakma  30 
Film izleme  50 
Sergi gezme  50 
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Gösteri izleme  50 
Konuşma yapma  70 
Tartışmaya katılma  70 
Sunum yapma 90 
Gerçek deneyi canlandırma  90 
İnteraktif multimedya  90 

 

e- Özlü sözler kullanma: Akılda kalıcılığı artırmak için kullanılabilecek yöntemlerden bir 

diğeri anlatılan konuyla ilgili özlü söz kullanmaktır. 

f- Fıkra ile anlatım: Akılda kalıcılığı artırmak için kullanılabilecek yöntemlerden bir başkası 

konuyla ilgili kısa anekdot veya fıkra anlatmaktır. Fıkrada temel konunun kısa ve esprili 

anlatılması can alıcıdır. 

g- Dramatizasyon: Akılda kalıcılık yöntemlerinden biri de konuları dramatize etmektir. 

Drama, kavram olarak tiyatro bilimi çerçevesi içinde özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları 

anlamına gelmektedir. Bir disiplin, bir yöntem ve bir sanat eğitimi alanı olarak drama, eğitim 

sistemi içerisinde daha çok bir yöntem olarak ele alınmaktadır. Herhangi bir konunun, 

durumun, olgunun öğretiminde ya da yaratıcılık eğitiminde kullanılan drama yöntemi büyük 

ölçüde tiyatro tekniklerinden yararlanır. 

 

h- Tekerlemelerle anlatım: Tekerlemeler aşıklar, meddahlar, çocuklar ve geleneksel halk 

tiyatrosu içinde kullanılan söz kalıplarıdır. Tekerlemeler çocuk edebiyatında önemli bir yere 

sahiptir. Türkçenin eğitim ve öğretimine katkı sağlar. Tıp eğitiminde tekerlemeler, fakültenin 

ilk yıllarında zor öğrenilen terminoloji için eğlenceli bir eğitim yöntemi olabilir. Tekerlemeler; 

kafiye, aliterasyon (ses ve hece tekrarı) ve kelime tekrarı ile öğrenmeyi kolaylaştırır, bilginin 

hafızada kalmasını sağlar (7). 

ı- Deney ve simülasyon: Akılda kalıcılığın diğer bir yöntemi deneyler ve öğretilen bilginin 

pratiğinin yapılmasıdır. Tıp eğitiminin materyali insandır. Hastaların eğitim nesnesi olmak 

istememeleri ve toplumun yetkin hekimlerle iletişim kurmak istemesi tıp eğitiminin yapılmasını 

zorlaştıran bir etkendir. Bu durumu nispeten çözebilen en yenilikçi tekniklerden biri 

simülasyona dayalı tıp eğitimi uygulamalarıdır. Benzetim olarak da isimlendirilen simülasyon, 

gerçekte var olan görevlerin, ilişkilerin, fenomenlerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı 

bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi olarak tanımlanmaktadır (8).  

Yukarıdaki bilgilerden hareketle simülasyon kelimesi; Türk Dil Kurumunda Fransızca 

asıllı olduğu ve “benzeşim“ olarak tanımlandığı görülmektedir. Hasta hasta olmadığı halde 
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hasta gibi görünme, aslına benzeme demektir. Buradaki tanımdan hareketle; Simülasyonun 

temel noktası “Aslına uygunluk” ilkesi taşımak zorunda olmasıdır. Ancak bu ilke sayesinde 

simülasyon gerçeğe uygunluk amacına ulaşabilir ve simülasyon yardımıyla uygulamalarına 

katkıda bulunacak olan kişi için faydalı olabilir. Basitçe bir simülasyon simüle ettiği yani 

benzetildiği şeyin tüm durumlarını taklit edebilmeli ve katılımcının kullanacağı zengin bir 

ortam hazırlamalıdır (9). Amacı uygulama yapma, yansıtma ve geribildirim yolu ile öğrenmeyi 

kolaylaştırma ve performansı iyileştirme (10) olan simülasyon eğitimi, yüksek risk içeren 

disiplinlerde (uçuş, askeri, uzay araştırmaları, nükleer güç santralleri, tıp vb.) yaygın olarak 

kullanıldığı görülmektedir (11). Sanal gerçeklik olarak da tanımlanan simülasyon aslında 

kullanıcıyı normalde deneyime sokan ve psikomotor işlevini geliştiren ve oldukça duyusal bir 

prosedür olan güçlü 3D grafiklere sahip gelişmiş etkileşimli yazılım anlamına gelir. Örneğin, 

bir veteriner öğrencisi bir sanal bir hayvana bir enjeksiyon veya bir neşter uygulamasını 

yaptığında veya kısrak ve ineklerde ovaryumun palpasyonunu yaptığında hayvana zarar verme 

riski olmadan çeşitli uygulamalara izin veren bir sistemle eğitimleri ve becerileri geliştirilir 

(12,13). 

Teknolojinin eğitime olan katkısı açısından bakacak olursak, simülasyon; hasta 

güvenliği, hasta hakları ile öğrencinin etkin olarak yetiştirilmesinde giderek yaygınlaşmaktadır. 

Simülasyon tarihte ilk olarak yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar WEICH olarak adlandırılan Çin 

savaş oyunlarından gelmektedir (14). Simülasyon tarihindeki ikinci önemli adım 1929 yılında 

Edward Link tarafından geliştirilen ilk uçak simülatörü ile atılmıştır (14). Tıpta simülasyonun 

kullanımı 1950’li yılları bulmaktadır. İlk tıp simülatörleri 16-17. yüzyılda “phantom” olarak 

isimlendirilen mankenlerdir. Ikinci gelişme 1960’larda Abrahamson ve Denson tarafından 

üretilen ilk insan simülatörü “Sim One”dır. Kalp atımı ve senkronize karotis nabzı olan bu 

simülatör, insan hareketlerini taklit etmekte, ağzını açıp kapamakta, gözlerini kırpmakta, damar 

içi gaz ve ilaç uygulamalarına cevap vermekte ve kan basıncı ölçülebilmektedir (15-18). 1990’lı 

yıllardan itibaren tıp eğitiminde reformu ile birlikte simülasyonun eğitimin ayrılmaz parçası 

olmuştur. 

Simülasyondaki benzeşimin en karakteristik özelliği “fidelity” olarak bilinen “gerçek 

yaşama olan uygunluk” diğer bir deyişle “aslına uygunluk” özelliği bulunmasıdır. Bu özellik 

sadece fiziksel olarak benzeşmesi yeterli değildir. Taşıdığı “psikolojik” yapı, yani olaylara ve 

görevlere verdiği yanıtlar, olası durumlar için kurgulanan olası yollar simülatörü daha nitelikli 

kılmaktadır (19). 
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Hekimlik eğitimi, usta-çırak ilişkisine dayalı olarak başlayan bir geçmişe sahiptir. 

Teknolojinin ve eğitim bilimlerindeki gelişime bağlı olarak yeni bir biçime dönüşmüştür. 

Hastalıkların artması ve çeşitliliği, okulların sayısının artması ve öğrencinin eğitim seviyeleri 

bilginin güncellenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hekimliğin temel prensibi “primum 

non nocere-zarar verme” en önemli söylemidir (20). Bu açıdan baktığımızda en önemli bir 

diğer unsur da hastanın güvenliğidir. Örneğin1999 yılında ABD’de 44.000 ile 98.000 arası 

kişinin tıbbi hatalar sonucunda hayatını kaybettiği, 2017 Amerika’da hastanede ölenlerin sayısı 

bir yılda meydana gelen trafik kazası ölümleri sayısından fazla olduğu, İngiltere’de hastaneye 

yatışı yapılan hastaların %10’undan fazlası, Avustralya’da %16’dan fazlası böyle istenmeyen 

bir durum ile karşılaştığı rapor edilmiştir (21). 

Anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi çeşitli temel bilimlerin eğitiminde de sanal gerçeklik 

uygulamalarından yararlanılmaktadır. Anlaşılması zor olan bazı anatomik- patolojik yapılar ile 

vücutta gerçekleşen biyokimyasal ve fizyolojik olayların öğrenciler tarafından daha kolay 

öğrenilmesi sağlanabilirken; klinik tıp bilimleri eğitiminde ise teorik eğitimlerin yanında bazı 

muayene işlemlerinde ve küçük girişimlerde de yararlanılabilmektedir. Simülasyona dayalı 

eğitimler ilgi ve gereksinimlerin öğrenen ve eğitici tarafından belirlendiği, her öğrencinin 

yaparak öğrenmesine fırsat tanıyan, farklı öğrenme stillerine cevap verebilen ve 

geribildirimlerle desteklenen modellerdir (22). Kunkler’e (23) göre Tıp eğitiminde simülasyon 

kullanımın başlıca 3 faydası vardır. 

1- Eğitimsel deneyim geliştirme (zenginleştirme) 

2- Hasta güvenliğini artırma 

3- Sürekli Mesleki Gelişim Fırsatları 

Bu temel perspektiften yararlanarak Simülasyonun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya 

koymaya çalışırsak; 

1-Öğrenci açısından yararları:  

Anatomi, cerrahi gibi hekimliğin görsele ve pratiğe dayanan uygulama alanlarında 

öğrenciyi yanlış yapabilme endişesi ve hastaya zarar verme korkusu olumsuz etkilemektedir. 

Hayvan hakları, hayvan refahı gibi yaşama dair temel prensipler günümüzde ön plana çıktığı 

için Veteriner fakültelerinde de hayvansız eğitim yapılabilirliği tartışılmaktadır ve birçok 

eğitimciye göre hayvan modelleri kullanılarak eğitim verilebilirliği gündeme gelmiştir (24,25).  

 Ayrıca, cerrahi gibi bir işlemde hasta üzerinde tekrar denemelerinin gerçekleşememesi öğrenci 

üzerinde endişeleri daha da arttırmaktadır. Bu durum öğrenmenin zor, eksik, geri bildirimsiz ve 
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güvensiz bir ortamda gerçekleşmesine neden olmaktadır. Simülasyon kullanımı tüm bu 

olumsuzlukların tersine dönmesine yardımcı olabilecektir (26-28).  

2-Eğitim ve eğiticilere yararları  

Simülasyon kullanımı eğitim programına yenilikçi bir ruh katacak, temel ve ileri düzey 

beceri eğitimlerinin bilişsel bilgi düzeyi ile yükselmesini sağlayacaktır. Becerilerin sınıf 

ortamından gerçek durumlara transferi cesaretlendirilirken, doğru uygulamalar ve tekrar 

hatırlama oranı ile yeterlilik yükselecektir (17) 

3-Hasta açısından yararları  

Simülasyon kullanımı ile hasta üzerinde deneyimsiz öğrenciler tarafından 

gerçekleştirilecek olan eğitimsel işlemler engellenmiş olur. 

 

 

 

4- Kurum açısından yararları 

Simülasyon yönteminin kullanımı öncelikle kuruma prestij kazandırmaktadır. Çünkü bu 

yenilikçi girişim hem eğitim programının niteliğini hem de kurumun hizmet niteliğini artırma 

yönünde sürekli gelişim çabasının göstergesidir. 

5- Simülasyonun Zayıf Yönleri nelerdir? 

Her şeyden önce bu tarza uygun eğitim ortamı yaratmak gerekmektedir. Ayrıca ve araç gereç 

gerektiğinden pahalı ve uygulama ve dersin planlama açısından zaman alıcıdır. Diğer yandan 

simülasyona dayalı eğitim ne kadar benzerlik gösterse de gerçekliğin yerine geçmediği hiçbir 

zaman unutulmamalıdır (16).  

Simülasyon Araçları 

Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliğinde kullanılan simülatörler oldukça çeşitlidir. Dent ve ark.’na 

(27) göre simülatörler ve simülasyona dayalı tıp eğitimi adlı çalışmasında iki ana grupta 

inceleme yapmıştır. 

I- Yüksek teknoloji içermeyen simülasyonlar (Low-tech simulations) 

Bilgisayar tarafından yönetilmeyen modellerdir. Eğitimsel amaçlar için en iyi simülatörler 

olarak kabul edilen bu grup araçlar, uzun yıllardır tıp eğitiminde kullanılmaktadır 
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a- Üç boyutlu organ modelleri: Anatomi sınıflarında kullanılan beceri yardım (training 

aids) grubu olarak da adlandırılan iskelet, akciğer, kalp, larinks modelleri gibi. Modellerdir. 

Bunların içinde plastinizasyon önemli yer tutar. plastinizasyon, biyolojik çalışmaların daha 

sonraki çalışmalarda korunması için bir yöntemdir. Plastikleştirmenin sonuçları temiz, kuru, 

kokusuz ve dayanıklıdır ve eldiven kullanmadan kullanılabilen ve herhangi bir özel saklama 

şartı gerektirmeyen veya özel bakım gerektirmeyen gerçek biyolojik numuneler olduğunu 

göstermiştir (12). Alternatif olarak, plastinizasyon örnekleri, öğrencilere ultrason, bilgisayarlı 

tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme tekniklerini anlamalarını 

sağlamak için tasarlanmış enine kesit dilimlerinden oluşturulabilir. plastinizasyon, iyi kesilmiş 

örneklerin ve vücut dilimlerinin uzun süreli korunması için ideal bir araç sağlamıştır 

Plastikleştirme, öğrenci ve öğretmenin formaldehit gibi toksik maddelere maruz kalmasını 

engeller(29). 

 

b. Temel plastik mankenler: Temel ve ileri yaşam desteği beceri eğitimlerinde endotrakeal 

entübasyon, defibrilasyon gibi becerilerin eğitiminde kullanılan modeller gibi. Bu modeller 

fizik muayene becerilerinden (rektal, uterus, vajinal, akciğer gibi) birçok “invazive”, “non 

invazive” girişimsel becerilerin (sütur atma, üreteral kateter gibi) eğitiminde yardımcıdırlar. 

c. Hayvan kadavraları: Canlı ya da izole edilmiş hayvan organ modelleridir. Anatomik 

kadavra yansıra çeşitli  cerrahi  işlemleri beceri eğitimlerinde etkin bir yöntemdir 

d. İnsan kadavraları: insan vücuduna ait gerçek simülasyonlardır. Anatomi ve patoloji 

uygulamalarında sık kullanılmaktadır (27). 

e. Rol model uygulaması (Simüle hasta karşılaşmaları): Oyunlaştırma (Rol play) ve 

simüle/standardize hastaları içermektedir. Burada bir öğrenci kendini hasta yada doktor yerine 
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verilen görevi simüle etmeleri istenir. Hastadan (öykü alma, fizik muayene, gibi), birçok beceri 

eğitiminde bu yönteme başvurulmaktadır (30). Dolayısıyla Simüle hasta kullanımı ile fizik 

muayenelerin öğretimi gerçek hasta üzerinde denenmeden önce öğrenme fırsatı yaratır. Simüle 

hastalar aslına uygunluğu en yüksek simülatörler olarak bilinmektedir (16). 

II. İleri teknoloji içeren simülasyonlar (High-tech simulations) 

a. Görüntüye dayalı simülatörler (Screen-based simulations):  

Bilgisayara ve videoya dayalı simülasyonlar olabilir. 

Bilgisayara dayalı simülasyonlardır.  CD-ROM’lar, videolar üzerinden akıl yürütme ve karar 

verme gibi becerilerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu sistemler aynı zamanda bağımsız 

öğrenmeler için de fırsat yaratmaktadır (30). 

 

Surgical and Anatomical Simulation (SAS) | Center for Experimential .About Us - Vanderbilt 

University.  Simülasyon dershanesi. 

b. Gerçekçi, aslına uygunluğu yüksek girişimsel simülatörler (Realistic, high-fidelity 

procedural simulators [part task trainers] ) 

“Parça görev öğreticileri” başlığı altında incelenen bu simülatörler gerçek şeyleri 

sıklıkla da vücudun parçalarını ya da bir kısmını taklit etmektedir. Örneğin, damar içi 

uygulamalar, göz dibi bakısı, kateterizasyon için gerekli modeller, sütur atma için kullanılan 

modeller, göz ve kulak modelleri, ultrason simülator, klinik kardiyoloji (oskültasyon) 

simülatörü, invaziv kardiyoloji simülatörü (katerizasyon simülatörü) bu grup altında 

toplanabilir (15). 
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UW CoMotÙon - UnÙversÙty of WashÙngton 

 

c. Gerçekçi üst teknolojili interaktif hasta simülatörü (Realistic high-tech interactive human 

simulator) 

Bunlar üst düzey teknoloji içermekte, bilgisayar sürücülü anatomi ve fizyolojiyi taklit 

eden gerçekçi bir ortamda karmaşık klinik durumların yönetimi için öğrencilere izin 

vermektedir. Bu simülatörler sofistike özellikler taşımaktadır. İnsan davranış bilimlerinden 

yararlanılarak geliştirildiğinden insana oldukça benzer dokunma ve görsel nitelikleri 

taşıyan mankenler ile sanal gerçekçi aletleri içermektedir. Bu simülatörler ilk olarak 

anestezi alanında geliştirilmiş olup bunlara “Sim One” denilmiştir.  Yeni üretilenleri ise cevap 

verebilen, gözleri hareket edebilen, anatomik havayoluna sahip, hasta seslerini, kol 

hareketlerini, kalp ve akciğer seslerini simüle eden simülatörlerdir. Ventilasyon, gaz değişimi, 

kardiyopulmoner fonksiyonlar gibi “80” duruma karşı farmakolojik harekette bulunmaktadır. 

Bunlar aynı zamanda anestezi makinesi, ventilatörler, defibrilatörler gibi değişik aletleri de 

içermektedir. Farmakoloji ve Fizyoloji gibi temel bilimleri öğretirken aynı zamanda karmaşık 

tıbbi vakaların yönetiminin, ilaç uygulama ve düzenlemelerinin, kardiyopulmoner 

resusitasyonun, endotrakeal trakeotominin yapılmasına olanak tanımaktadır (16,30).  
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     National Geo. Nov. 1970                                       Life Magazine 8 December 1967 

d. Sanal Gerçeklik ve Dokunmatik Sistemler (Virtual Reality and Haptic Systems) 

Doğal-gerçek ortamları taklit eden sanal obje ya da ortamları sunan bu simülatörler üst düzeyde 

bilgisayara dayalı teknolojiyi içinde barındırır. Diğer simülatörlere göre daha pahalı olan bu 

sistemler sıklıkla “parça görev öğreticileri” ile birlikte kullanılmaktadır7. Özellikle cerrahi 

beceri eğitimlerinde laparoskopik ve endoskopik girişimlerin eğitim ve değerlendirmelerinde 

yararlanılmaktadır. “flat screen”, “augmented”, “immersive” olacak şekilde üç başlıkta yer 

alabilmektedir. “Immersive” olan çeşidi ile 360 derece görüş sağlayabilmektedir (31). 

 

Hekimlik eğitiminde Simülasyon için neler gerekli? 

1-Eğitsel özellikler 

Simülasyon araştırma, teknoloji, klinik pratik, profesyonalizm ve eğitim ile destekli, tıp 

eğitimi uygulamalarının bir parçası olarak müfredatta yer 

almalıdırhttp://www.marmaramedicaljournal.org/text.php3?id=570 - r12 (28). Eğitim 

programı açısından olanaklar, fırsatlar, maliyet, öğrenci sayısı, eğitici sayısı, eğitici niteliği, 

hedefler, sınıf düzeyi ve yönteme göre simülatörün maliyeti, fiziki yapısı, geribildirim verme 

özelliği, kullanışlılığı, aslına uygunluğu ve öğrenmeye katkısı açısından değerlendirme 

yapılmalıdır (16,27).  
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2- Eğitim ortamları 

Eğitiminde basit manken ve modeller ile olabileceği gibi bir polikliniğin, laboratuvarın ya 

da bir ameliyathanenin simüle edilmesi anlamını da taşımaktadır. Dünyanın çeşitli şehirlerinde, 

farklı klinik ortamları ve çeşitli simülatörleri içinde barındıran büyük merkezler 

(Multidisipliner Tıbbi Simülasyon Merkezleri) kurulmuştur. Merkez kurma biryanda maliyet 

(Yaklaşık 876.000 Dolar) ve personel ihtiyacı demektir. Süreklilik açısından kurumun maliyet 

ve personel ihtiyacını düşürmenin yansıra eğitim ihtiyacını da gidermektedir (32). 

3-Eğitici ve destekleyici personel gelişimi 

Simülasyona dayalı tıp eğitiminde eğiticinin ve destekleyici personelin eğitilmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan programın başarılı olabilmesinde en önemli adımlardan biri de eğitici 

ve personelin eğitimidir (16).  

SONUÇ OLARAK 

Son yıllarda hekim sayısını arttırmaya yönelik eğilim nedeniyle arttırılan veteriner ve tıp 

fakültesi öğrencilerinin yükselen değer olan hasta hakları kavramı nedeniyle simülasyon 

uygulamalarının zorunlu olarak yaygınlaşacağını göstermektedir. Simülasyon; öğrenenlerin 

tutumlarını geliştirmede, tıbbi hataların azaltılmasında ve öğrenmeleri üzerine etkili 

bulunmuştur. Ancak simülasyonun kullanılması yeterli öğrenmenin gerçekleşeceğini garanti 

etmemektedir (33). Hekimlik eğitimi veren fakültelerde becerinin artmasına yönelik 

simülasyon daha çok yer bulmaktadır. Arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için simülasyon 

destekli eğitimde önemli olan hangi tür (düşük-orta-yüksek geçerlikle) simülasyon 

uygulamasının kullanıldığı değil, bu uygulamaların eğitime etkili biçimde entegre edilmesi, 

uygun yetkinlikte personelin sağlanması, alt yapının uygun hazırlanması, eğitimlerin etkili 

biçimde düzenlenip değerlendirilmesi, bu eğitimlerin etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin 

tüm paydaşlar ile paylaşılmasıdır. Dolayısıyla öğrencilerin bilgi gereksiniminin yanında 

becerilerinin de fakülte eğitimi sırasında kazanılması için müfredatları içine simülasyona dayalı 

uygulamaları yerleştirmek zorundadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada zaman içinde tanım, şekil, yöntem ve ağırlıkları değişen ve uygulama modelleriyle birçok 
sahası bulunan liderlik hakkında (konunun merkezinden uzaklaşmadan) liderliğin iletişim ile ilişkisi farklı bakış 
açılarından incelenecektir.  

İşletmelerin ölçekleri hangi boyutta olursa olsun, dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0’ın dünyada hızla 
yayıldığı ve insana olan gereksinimi azaltacağı iddia edilen bu dönemde, her işin temelinin insan olduğu 
unutulmamalıdır. Tepe yönetimde karar alma sürecindeki yöneticiden, tezgâhı başındaki operatöre kadar çalışma 
alanındaki hiyerarşik yapıda her insanın mutlak bir değeri ve sistem içinde önemli bir katsayısı vardır. 
Çalışanlarını işletmelerinin vizyon, misyon ve stratejisinin içine dahil edebilen yöneticiler, çalışanlarını           (iç 
müşterilerini) işletmelerinin birer hissedarı haline getirmektedir. 

Klasik Yönetim anlayışından Mükemmellik Modeline uzanan yolculukta liderler çalışanlarına değer 
vererek ve onları kurumlarının önemli bir paydaşı olarak görerek kurumsal bağlılıklarını arttırmakta ve kurum 
kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları işletmelerde sürekli 
gelişimi ve iyileşmeyi hedef aldığından; küreselleşen dünyada kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar ve 
kurum kültürünü çalışanlarının içselleşmiş desteği ile oluşturmak ve geliştirmek isteyen yöneticiler için öncelikli 
olarak tercih edilen yöntemlerdir. İnsana ve iletişime değer veren modern yöneticilerin EFQM Mükemmellik 
Modeline ait dokuz kriter başlığı altında yapılan kurumsal iletişim çalışmaları sonucunda; kurumsal bağlılığın 
arttığı, kurum kültürünün tüm çalışanlarda daha hızlı yayıldığı, çalışanların kendisini kurumun önemli bir paydaşı 
olarak gördüğü, kurumun imaj ve itibarının yükselmesi için daha çok gönüllü olarak çalıştıkları ve kurumun kalite 
başarı puanının yükseldiği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İletişim, EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik, Değişim Yönetimi 

 
RELATIONSHIP WITH CORPORATE COMMUNICATIONS,     

CHANGE MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
 
ABSTRACT 

In this study, the relationship between leadership and communication will be examined from different 
perspective, (without moving away from the center of the subject) about leadership which was changing 
definitions, forms, methods and weights over time, being  with many areas available according to different 
application model.  

“Human is the basis of every business” should not be forgotten during this period that, fourth industrial 
revolution Industry 4.0 is spreading quickly and claiming the decrease of human need, at whatever size of 
businesses. Every human being has an absolute value and a significant coefficient in the system, from the manager 
who has a role in decision making process over the top management to the employee  who is working at counter 
tops. Managers who were able to incorporate their employees to the vision, mission and strategy of their own 
enterprises, can become their employees (internal customer) as a shareholder of their businesses.  

Leaders were able to increase corporate loyalty and ensure the spread of corporate culture by valuing their 
employees and considering them as an important stakeholder of their businesses on the journey from Classical 
Management to Excellence Model. Total Quality Management (TQM) applications are primarily preferred 
method, because of taking aim at continuous development and improvement for the managers who want to create 
and develop corporate identity, corporate image, corporate reputation and corporate culture by the way of 
internal support of employees in the  globalizing world. As a result of corporate communication studies at nine 
criteria title of EFQM Excellence Model of modern managers who value people and communication;increasing 
in corporate commitment, faster spreading in all employees in corporate culture, viewing employees as an 
important stakeholder of the organization, working more voluntarily to improve the image and reputation of the 
organization and improvement of the quality achievement score of the organization were determined. 
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Giriş 
Bu çalışmada, yönetici-çalışan iletişimini daha detaylı anlamak maksadıyla geçmişten 

bugüne kadar uygulanan yönetim modelleri, uygulandıkları çağlar içinde sebep sonuç ilişkisi 
içinde incelenmiştir. Yönetici ile lider arasındaki farklar irdelenmiştir. Yönetsel düzeyler, 
yönetsel beceriler ve yönetsel roller kendi uygulama alanları içinde ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Klasik yönetim kuramından neoklasik yönetim kuramına, modern yönetim kuramından 
değişim yönetimi yaklaşımlarına kadar değişen ve gelişen yönetim teorileri ile organizasyon 
kuramları detaylı olarak araştırılmıştır. Modern yönetim kuramları; sistem yaklaşımı ve 
durumsallık yaklaşımı içinde incelenmiştir. Saha çalışması esnasında; değişim yönetim 
teknikleri arasından yeniden yapılanma, yeniden örgütlenme, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 
araçları, personeli güçlendirme, öğrenen organizasyon ve değişim mühendisliği konularına yer 
verilmiştir. 

Bu konularda yapılan saha çalışmalarını incelemeden önce; literatür taraması sonucunda 
elde edilen bilgiler ışığında bazı konuların başlıklarının ve sınıflandırılmalarının 
hatırlanmasının konu bütünlüğünün görülebilmesi için faydalı olduğu değerlendirilmiştir. 

 
Yönetimin Tanımı, Amacı, Rolü ve Yönetim Sürecinin Özellikleri 

Bazı araştırmacılar tarafından “yönetim, bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru 
yönlendirme, aralarındaki işbölümü, işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının toplamı” 
şeklinde tanımı yapılmakla beraber, bazı yazarlar ise “yönetim, başka insanlar vasıtasıyla iş 
görme ve belirlenen hedeflere ulaşma süreçlerinden oluşur” şeklinde ifade etmektedir. Bu 
tanımlar yönetimi sadece beşeri bir süreç olarak görmektedir. Eren’e göre; “yönetim, belirli bir 
takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, 
demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve 
etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır” (Eren, 2016:3). 

Yöneticilik, özünde insan davranışlarının bulunduğu kurum içi çatışmaları kurum 
amaçları doğrultusunda ve bu amaçlara katkıda bulunacak şekilde yönetme ve rasyonel 
çözümler getirebilme olgusu olarak değerlendirilmektedir (Schmidt’ten aktaran Şimşek ve 
Çelik, 2009:5). 

Profesyonel yönetici, genel anlamda yönetim işini meslek olarak yapan veya icra eden 
kişi olarak tanımlanabilir. Profesyonel yöneticinin başarısı, büyük ölçüde çalışanlarını ve diğer 
iç ve dış paydaşlarını etkileyerek kendi istediği yönde, istendik davranışa sevk edebilme 
kabiliyetine bağlıdır (Koçel, 2003:21). 

“Yönetim düşüncesinin temel unsurunu ve konusunu oluşturan yönetim kavramı en 
geniş anlamda, amaçların etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için bir insan grubunda 
işbirliği ve eşgüdümleme sağlamaya yönelik olarak sürdürülen çalışmaların tümünü ifade 
etmektedir” (Budak ve Budak, 2004:10). Yönetim, literatürde ve toplumda en yaygın kullanım 
şekliyle “başkaları vasıtasıyla iş görmektir”. Bu basit tanıma göre; yönetimin ancak birden fazla 
kişinin varlığı ile ortaya çıktığı, bu yönüyle yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığı ve aslında 
bir grup faaliyeti (sosyal faaliyet) olduğu toplum içinde genel kabul görmüş temel esaslardır. 
Çetin’e göre; “yönetim, işletmenin elindeki kaynaklarını (doğal kaynaklar, insan kaynağı, 
sermaye, hammadde, makine vb.) planlayarak, örgütleyerek, yürüterek, koordine ve kontrol 
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ederek, etkili ve verimli bir şekilde kullanması suretiyle amaçlarını gerçekleştirmesi sürecidir” 
(Çetin’den aktaran Ülgen ve Mirze, 2014:23). 

Yönetim bilimciler açısından yönetim, bir otorite sistemidir. Buna göre kurum, yöneten 
ve yönetilenler olmak üzere iki grup arasındaki otorite ilişkisinden oluşur. Yasal gücü ifade 
eden otorite, diğerlerini etkileme yetkisi olarak tanımlanabilir. Söz konusu otorite, kurumdaki 
bir mevki, statü veya görevden kaynaklanabileceği gibi, lider veya yöneticilerin kişisel 
kapasitesinden de kaynaklanabilir (Bilgin, 2003:265). 

Yönetim insan odaklı bir kavram olduğundan dolayı, tüm davranış bilimleri ile yakından 
ilgilidir. Yönetimin ilgisi insan faktörü üzerine yoğunlaştığından; araştırmacılar tarafından 
psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi bilim dallarının yönetsel uygulamalarında, akademik ve 
saha çalışmaları çerçevesinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. İletişim ve etkileşim 
kavramlarının yönetimin önemli bir öncülü olmasından dolayı söz konusu disiplinlerin ilgi 
alanına giren tüm kavram, olgu ve yaklaşımlar da yönetim sürecinde belirleyici rol 
oynamaktadır. Bu bilgilerin ışığında yapılan saha çalışmasında etkili ve verimli bir kurum 
yönetimi için, yönetim olgusu disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınmış ve tüm kurumsal 
faaliyetlerin disiplinlerarası bir yaklaşımla hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. 

Yönetim bir süreçtir ve bu sürecin gerçekleşmesi için yönetim sisteminin taşıması 
gereken bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir: Yönetim, insana 
yönelik bir süreçtir. Grup niteliği taşımaktadır. Amaca yöneliktir. Otorite sürecidir ve 
rasyoneldir. İş bölümü ve uzmanlaşmaya dayanmaktadır. Evrensel bir karakteristiğe sahiptir. 
İletişimi temel almaktadır. 

Yönetim, yaşamsal özelliğe sahip bir olgu olan iletişimi sıkça kullanmakta ve varlığını 
iletişim ile sürdürmektedir. Bu bağlamda, yönetici ile yönetilenler ve mevcut müşteriler ile olası 
müşteriler arasında, sağlıklı ve etkin bir iletişim akışının sağlanması sürecin başarılı olması 
açısından oldukça önemlidir. 

Yöneticinin Tanımı, Yönetsel Düzeyler, Yönetsel Beceriler ve Yönetsel Roller 
Yönetici, himayesi altındaki çalışanları belirli bir hedefe ulaşabilmek için uyum ve 

işbirliği içinde çalıştıran bireydir. Kurum literatüründe yönetici, kurumlarda yetki ve 
sorumlulukla birlikte hiyerarşi konumlarına göre belirli bir düzeye ve otoriteye sahip olan 
çalışanları temsil etmektedir. Aynı zamanda yönetici, insani sermayeyle birlikte maddi 
kaynakları, zamanı ve vizyonu stratejik bir plan ve yaklaşım dahilinde ele alıp, birbiriyle 
uyumlu kullanan kişidir. Bir başka bakış açısıyla yönetici; belirlenen bir zaman dilimi içinde 
belli başlı hedefleri gerçekleştirmek için; çalışan, para, hammadde, makine, malzeme, demirbaş 
gibi üretim araç ve gereçlerini bir araya getiren ve çalışan dışındaki tüm malzemelerle çalışan 
arasında uygun bir bileşim, uyumlaşma ve ahenkleşmeyi oluşturan kişidir. Bir süreç içerisinde 
ve değişiklik gösteren çevre koşulları altında belirlenen hedefleri gerçekleştirmek üzere maddi 
ve beşeri üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve çalıştıran kişi, açık sistem 
ve durumsallık görüşlerine göre yöneticidir (Eren, 2016:9). 

Profesyonel yönetici ise,  yönetme yani yönetim işini bir meslek olarak yapan kişidir ve 
kurumun sahibi olmamasına rağmen, girişimcinin gerçekleştirdiği her işi yapan ve bu 
hizmetleri karşılığında ücret alan kimselerdir. Yöneticilik ile sahipliğin ayrılmasından sonra 
özellikle aile kurumlarında patronluk adı verilen bir kavram ortaya çıkmıştır (Koçel, 2007:17). 
Yöneticiyi sadece emir veren kişi olarak görmek doğru değildir, emir vermenin yanı sıra, 
emrindeki çalışacağı insanları seçer, işleri hakkında bilgi verir, her açıdan çalışanı geliştirir ve 
çalışanlarıyla gönülden işbirliği yapar. Emri altındaki çalışanlarına neyi, nasıl, ne zaman ve 
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kiminle yapacağını; yetki ve sorumluluklarını açık ve net bir dille bildirir (Budak ve Budak, 
2004:16). 

Günümüzde kullanım alanlarına göre farklılık arz eden ve yönetici terimi yerine 
kullanılmaya aday gösterilen başlıca terim ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir (Koçel, 2007:19): 

• Lider (Önder): Belirli bir hedef doğrultusunda, başkalarını etkileyen ve amaçları 
için davranmaya sevk eden kişidir. 

• Koç: Öğrencinin (çalışan, kursiyer, stajyer vb.) performansına nerelerde ve nasıl etki 
edeceğini ve geliştireceğini bilen, geribildirim veren, öğrenciye özgüven sağlayan ve bu güveni 
artıran kişidir. Öğrenici işi kendisi yapar yani aktiftir; koç ise gözlemler, yorumlar ve 
geribildirim verir, öğrencinin yanında bulunur ancak ona müdahale etmez, sadece inceler ve 
tüm sorularını cevaplamaya hazırdır. Günümüzde bazı kurum yönetimleri, yöneticilerini 
“koç”luk görevine sevk etmektedir. 

• Mentor (Koruyucu, Hami, Himaye eden): Resmi veya resmi olmayan programlar 
kapsamında genç ve tecrübesiz yöneticilerin, yöneticilik yeteneklerini geliştirmelerine imkân 
tanıyan tecrübeli yöneticilerdir. Mentorlük; norm ve davranışlar, mesleki bilgi, rol modeli 
olmak, rehberlik yapmak ve sosyalleştirmek gibi psikososyal yönleri vardır.  

• Kolaylaştırıcı: Yöneticiye ve çalışana, kariyer gelecekleriyle ilgili fikirlerini,  heves 
ettikleri iş konularını, ne tür yeteneklere sahip olduklarını ve bu yetenekleri nasıl 
gösterebilecekleri gibi konuları netleştirmelerine yardım eden kişidir. İşi bizzat 
gerçekleştirenlerin daha başarılı olmaları için ortamı hazırlar, çalışanlara kısa ve uzun vadeli 
kariyer hedeflerinde ve bu hedefleri geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaç edinmiştir. 

• Mümkün kılıcı: Mentor ve kolaylaştırıcı kavramları ile eşgüdümlü hareket eden bir 
yapıdadır. Çalışanların daha üst bir performansa gelebilmeleri ve sahip oldukları becerileri tam 
olarak gösterebilmeleri için gerekli ortamın oluşturulmasına yardımcı olur. 

• Destekleyici: Kurumlardaki genç, kıdemsiz, deneyimsiz olan yöneticilerin daha 
fazla güç kazanmaları, yetki ve sorumluluk almaları, terfi etmeleri için destek olur ve yardım 
eder (Çetin, 2015: 7). 

Tüm kurumların esasında otorite kavramı vardır. Kurumlar otorite olgusundan 
başlayarak, yönetsel seviyeleri oluşturmaktadırlar. Böylece, yöneticilerin kurumdaki diğer 
çalışanlardan farklılığını gösteren en önemli özelliğin, sahip oldukları otorite ve yetki düzeyi 
olduğu söylenebilir. Yönetsel düzeyler, kurum çalışanlarının sahip olunan yetki seviyesine göre 
dağılımlarını ve üstlendikleri sorumlulukları göstermektedir. Üst kademe yönetim ve 
yöneticiler; emir ve yönergelerle, talimatlarla, astlarını yönlendirme ve iş yaptırma göreviyle 
donatılmışlardır. Alt kademe yönetim ve yöneticiler; bilgiler, durum analizleri ve raporlarla 
üsteleriyle iletişim kurma şansları bulmaktadırlar. 

Bir yöneticinin, belirli yeteneklere sahip olması ve bu yeteneklerini devamlı 
geliştirmesi, etkili ve verimli olabilmesi için olmazsa olmaz yönetim şartıdır. Bu becerilerin ve 
yeteneklerin önemi, yöneticilerin kurum içindeki seviyelerine ve kademelerine bağlı olarak 
değişmektedir. Bu beceriler; teknik beceri, iletişim becerisi, insan ilişkileri becerisi, analitik 
beceri, karar verme becerisi ve kavramsal beceri olarak altı başlık altında incelenmektedir. 
Yöneticiler; kurumsal ve kişisel ideallerini gerçekleştirmek için, yer aldıkları hiyerarşik 
basamağa göre, sahip oldukları bu yönetsel becerilerin belirli bir karışımını kullanabilirler.  

 Yöneticiler kurumda terfi ederken birim, bölüm vb. yapıların bir kısmında kontrolleri 
artar. Bunun sonucunda kendilerine tanımlanan role uygun olarak davranırlar. Rol, çalışanlar 
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tarafından algılanan gerçek veya beklenen davranışlardır. Kaçınılmaz olarak her yönetim 
seviyesi farklı davranışlar belirlemeyi gerektirir.  

Yönetim Kuramlarındaki Değişim 
1900'lerde etkin bir biçimde kullanılan Klasik Yönetim Kuramı, 1930’larda yerini 

Neoklasik Yönetim Kuramı'na bırakmış, 1960’larda ise Modern Yönetim Kuramı tarihteki 
yerini almıştır. 1990’lardan sonra ise, Değişim Yönetimi Yaklaşımları kurumları etkisi altına 
almıştır. Bu dönemden itibaren tüm yönetim kavram ve yaklaşımları; kendilerini oluşturan ve 
belirleyen ortam, kurumlar ve kavramlar zincirine (yapıya) bağlı olarak değerlendirilmektedir. 
1900'lü yıllardan bu yana kurum yönetimleri tarafından uygulanan tüm kavram ve yaklaşımlar, 
yönetim düşüncesinin gelişimine katkıda sağlamış ve belirli bir misyonu yerine getirmiştir. 
Bugünden itibaren de yönetim kavramı ve yaklaşımları zaman, yer ve kavramlar açısından 
gelişimlerini sürdürmeye devam etmektedir. 

Klasik Yönetim yaklaşımlarında; kurumsal verimlilik ve kar arasındaki doğrusal ilişki 
ön plandadır. Bu yaklaşımları savunanlar; kurallar ve davranış normları paralelinde çalışanları 
zorlayarak ve ısrarla üretimin yükseltilebileceğini düşünürler. Kuralcı ve merkeziyetçi bir 
kurum yapısının gerekli olduğuna inanırlar. İletişimin üst yönetimden başlayarak aşağıya doğru 
tek yönlü olması gerektiğini savunurlar. Biçimsel kurum yapısını benimserler, biçimsel 
olmayan kurum yapısını ciddiye almazlar. İş sağlığı ve güvenliğinin, çalışanların alacağı 
sorumluluk ve inisiyatif kullanmaktan daha ön planda olduğunu vurgularlar. Çalışanların, 
sıklıkla rasyonel bir davranış sergilediklerini ve ücretle çalışma ile motive edilebileceklerini 
düşünürler. Çalışanların kişisel veya ailesel problemlerinin kurumdaki performansları ve 
etkinlikleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığına inanırlar. Kurum ve kurumun çevresi ile 
arasında önemli bir ilişkinin olmadığını düşünürler. 

Klasik Yönetim Kuramı, akılcı insan görüşüne dayanmaktadır. Neo-klasik Yönetim 
Kuramı bu görüşü kabul etmekte, bu görüşe duygusal insan görüşünü de ekleyerek görüşte 
eksik olduğunu düşündüğü bir yönü tamamlamaktadır. Bu kapsamda, klasik yönetim 
kuramında “teknik bir sistem” olarak tanımlanan kurumun sosyal bir sistem olarak da 
araştırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Burada, Neo-klasik Yönetim Kuramının 
geliştirilmesinde katkı sağlayan araştırmacılarının sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve 
antropoloji gibi farklı dallarda çalışma yapmaları da etkili olmuştur. Elton Mayo’nun 
öncülüğünü yaptığı “İnsan İlişkileri Yaklaşımı” sonraları “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve 
“Kurumsal Davranış” olarak tanınan yaklaşımlara da ilham kaynağı olmuştur. Bu yaklaşımların 
tamamı, kurum çalışanlarının verimliliklerinin ve etkinliklerinin arttırılması sonucu kurumsal 
performansın yükseltilmesini amaçlamaktadır. Neo-klasik Yönetim Kuramı çerçevesinde 
yapılan çalışmaların ortak özelliği kurumda çalışanların verimliliklerinin ve etkinliklerinin 
artırılması için belirtilen varsayımlara (deneyle kanıtlanmamış doğru olduğu kabul edilen 
görüşlere) dayanmasıdır. Yönetim bilimi hakkında araştırmalar yapan akademisyenler, kişisel 
fikirlerine göre varsayımlara dayanan modeller geliştirerek Elton Mayo ve ekibi tarafından 
hayata geçirilen çalışmalara katkı sağlamışlardır. Douglas Mc Gregor'un “X ve Y Tipi Yönetici 
Modeli”, Rensis Likert'in “Sistem-1 : Sistem-4 Modeli” ve Chris Argyris'in “Olgunlaşma 
Modeli” bu araştırmaların önde gelenleri olarak kabul edilmektedir (Saruhan ve Yıldız, 
2013:156). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın ekonomik düzeninde yaşanan değişimler 
yönetimsel boyutta da olaylara ve sorunlara yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri getirilmesini 
zorunlu hale getirmiştir. Klasik ve Neo-klasik yönetim yaklaşımda görülen eksiklikler ve 
aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Klasik yönetim kuramları işe önem verirken, Neo-Klasik 
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kuram işe ve çoğunlukla insana önem vermiştir. Modern kuramlar ise iş ve insanın yanında iç 
ve dış çevre unsurlarını da önemsemektedir. Modern Teori konuları ele alış ve yaklaşım 
şekliyle, Klasik ve Neo-Klasik kuramların ve oluşan yeni görüşlerin güçlü bir birleşimini 
oluşturmaktadır.  

Modern yönetim düşüncesi, “kurumu” etrafında yaşanan değişimlere uyum sağlaması 
gereken bütün bir yapı olarak görmektedir. Kurumun bölümleriyle (alt birimleriyle) ve dış 
çevresiyle etkileşimde bulunduğu, birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri fikri 
benimsenmekte ve kurumları aktif bir etkileşim süreci içinde incelemektedir. Modern yönetim 
kuramı Sistem Yaklaşımını ve Durumsallık Yaklaşımını kapsamaktadır. 

Sistem yaklaşımı, Ludwig von Bertalanffy tarafından ortaya atılan “Genel Sistem 
Teorisi”nin yönetim boyutuna taşınmasıdır. Bu teoriye göre, sistemler çevrelerinden bağımsız 
olarak değil, çevreleriyle bir bütün halinde ve alt sistemleriyle olan ilişkileri de göz önünde 
bulundurularak incelenmelidir. Bertalanffy'e göre; “Bütünü anlayabilmek için tek tek parçaları 
veya süreçleri ele almak yetersiz kalmaktadır. Parçalar ve süreçler arası etkileşimi de incelemek 
gerekir” (Bertalanffy’den aktaran Saruhan ve Yıldız, 2013:170). 

Durumsallık yaklaşımı; modern yönetim düşüncesinin ikinci yaklaşımıdır ve 1960'lı 
yıllarda ortaya atılmıştır. Kendisinden önce ortaya çıkmış sistem yaklaşımını kabul eden 
durumsallık yaklaşımı; kurumu bir sistem olarak gören, kurumun iç ve dış çevresiyle 
etkileşimini inceleyen yaklaşımdır. Klasik ve Neo-Klasik dönemdeki esas hedef kurumsal 
performansın yükseltilmesidir. Dolayısıyla verimliliği arttırabilmek için klasik dönem ve Neo-
Klasik dönem araştırmacıları birbirlerinden farklı niteliklere sahip en verimli kurum yapılarını 
keşfetmeye çalışmışlardır. Durumsallık yaklaşımı ise; klasik ve neo-klasik dönemdeki en iyi 
kurum yapısı önermelerinin aksi yönde bir iddiada bulunmuştur.  Tüm kurumlarda ve 
koşullarda geçerliliği olan evrensel en doğrusu, en verimlisi veya en iyisi diye tasarlanan 
yönetim esasları ve kurum yapısı yoktur. Her durumu kapsayacak bir kurum yapısından 
bahsedilemez, çünkü kuruma dair tüm kavramlar koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. 
Kısacası, durumsallık yaklaşımı; “en iyi tek bir örgüt yapısı yoktur” yaklaşımını kabul eder. 
Kurumun gerçekleştireceği içsel ve dışsal analizler ve tespitler sonucu kuruma en uygun 
kurumsal yapı ve yönetim tarzı belirlenmelidir. 

Her kurumun hedefleri, gelişmişliği, elinde olan teknolojisi, kurum kültürü vb. iç çevre 
şartları ve tedarikçileri, konumlandığı sektör vb. dış çevre şartları birbirinden farklı olmasıyla, 
her kurumun yapısı ve yönetim biçimi de birbirinden farklı olmaktadır. Bu durumun farkında 
olan durumsallık teorisi de, kurumların niteliklerini anlamaya ayrıca duruma uygun kurum 
yapısı ve yönetim tarzı geliştirmeye hedeflemektedir. Durumsallık yaklaşımda, kurumların 
içerisinde bulunduğu durumlara ve şartlara göre inceleme yapılır. Günümüze kadar bir kurumu 
etkileyen durum ve şartlarla ilgili olarak iki değişken söz konusu olmuştur. Bu iki değişken 
çevre ve teknolojidir (Saruhan ve Yıldız, 2013:183). 

Çağdaş yönetim anlayışını ve yönetim kavramının günümüzdeki tekniği değişim 
yönetimi kavramıdır, ayrıca yönetim kavramı gelişiminin geldiği son noktayı gösterir. Tarihsel 
gelişimi açısından yönetim kavramı hakkında; Klasik Yönetim Kuramından “tez”, Neoklasik 
Yönetim Kuramından “anti tez”, Modern Yönetimi Kuramından ise “sentez” olarak 
bahsedilmektedir. 1990’lı yıllarda, modern yönetim kavramının ardından gündeme gelen ve iş 
dünyasına sunulan değişim yönetimi anlayışları ise, mükemmelin ve idealin hayata geçmesi 
anlamına gelmektedir. 

Değişim yönetimi yaklaşımının temeli, çağdaş dönemin kilit kavramı olan “değişim” ve 
“değişimin yönetilmesi gerekliliği” meydana getirir. Planlı veya plansız bir biçimde bir sistem, 
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çalışan veya kurum, bir dönem veya ortamın bulunduğu durumdan daha farklı bir duruma 
geçmesi “değişim” olarak tanımlanır.  

Değişmek, en basit açıklamayla bir öğeyi farklı kılmak ve dönüştürmek anlamı 
taşımaktadır. Açık bir sistem olan kurumlar, çevresel değişimlerle uyum içerisinde kalmak için, 
değişme mecburiyeti bulunur. Bu nedenle kurumsal değişim, kurumsal performans ve 
etkinliğini artırmak için kurumların teknolojik, yapısal ve kültürel açıdan çevreye uyum 
sağlama isteklerini kapsamaktadır. 

Geleneksel yönetim kavramından değişim yönetimi tekniklerine geçiş, yönetim 
anlayışındaki değişimi ifade eder. Şekil 1’de belirtildiği gibi geleneksel yönetim anlayışında 
tepe yönetim, kurumsal hiyerarşi birimleri tarafından talimat ve emirler vererek kurumsal 
uygulamaların gerçekleşmesi sağlanır. Değişim yönetimi anlayışında, kurumsal hiyerarşinin 
tam ters halini aldığı ve geçmişe oranla daha sade, daha kullanışlı, daha iletişim ve müşteri 
merkezli bir yapının kurumda benimsendiği görülür. Tersine dönmüş olan yönetsel piramide 
göre; çalışanların yönetime girdiği ve tepe yönetimin çalışanlarına verdiği destek sonucunda 
kurumsal uygulamalar ile kaliteli ürün ve hizmet üretiminin gerçekleştiği bir yapı ortaya çıkar. 

Mevcut ve hedef müşterilerin daha fazla önem arz ettiği çağdaş yönetim anlayışında, 
kurum çalışanları da daha fazla sorumluluk üstlenir ve yönetime daha fazla katılırlar. Kurum 
yönetiminin misyonu ise, çalışanlarına yönlendirmek ve destek sağlamaktır. Bu açıdan, değişim 
yönetimi tekniklerinin, kurumu değiştirdiğini ve kurumsal işleyişte etkili olan tüm faktörlerin 
geçmişe oranla daha işlevsel kıldığını ileri sürmektedir. Böylece değişim yönetimi teknikleri 
ile birlikte aktif olan yeni kurumsal düzende yöneticilerin, çalışanların ve müşterilerin 
sorumlulukları değişmekte ve alanları büyümektedir. 

Değişim yönetimi; kurumsal yaşam döngüsünün sürekliliğini sağlayabilir fakat ciddi 
anlamda karmaşıklığa sebep olan değişimin, kurumsal hedefler bakımından gelişmesini 
sağlamaktadır. Değişim yönetimi, kurumsal değişimi sağlamak amacıyla başta çalışan olmak 
üzere kurumsal kaynakları, zamanı ve vizyonu birbiriyle uyumlu ve etkin kullanabilmeye 
yönelik kararlar alma ve uygulatma aşamalarının toplamı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle 
değişim yönetimi, çağdaş yönetim anlayışını ve çağdaş kurumsal yaşam biçimini ifade eder. 

Şekil 1. Yönetim Anlayışındaki Değişim 
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Kaynak: Kavrakoğlu, 1998, s. 53. 
Kurumsal İletişim ve Liderlik 

Lider ve yönetici, literatürde birbirlerine çok yakın kavramlar olarak kullanılmakla 
beraber aslında eşdeğer sözcükler değildir. Sabuncuoğlu ve Tüz’e göre; “Yönetici, başkaları 
tarafından o pozisyona getirilmiş, başkaları adına çalışan, önceden belirlenmiş hedeflere 
ulaşmak için çaba gösteren, işleri planlayan, uygulatan ve denetleyen kişidir. Ödül ve cezaya 
dayalı yasal gücü vardır” (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001:l81). Kouzes’e göre ise; “Liderlik, 
yöneticilik gibi bir konum değildir bir süreçtir. Herkes için ve örgütün her kademesinde 
erişilmesi mümkün olan, gözlenebilir, anlaşılabilir, öğrenilebilir bir beceriler ve uygulamalar 
dizisidir” (Kouzes, 2002:40). 

Lider, bir grubu belirli amaçlar etrafında toplayabilen, bu amaçlar için onları etkileme, 
harekete geçirme yeteneğine ve bilgi birikimine sahip kişidir. Buradan da anlaşılabileceği gibi 
liderliğin özünü başkalarını etkileyebilme ve onları istendik davranışlara yönlendirebilme 
oluşturmaktadır. Ünal’a göre kısaca lider; “başkalarını etkileyebilen, nereye, nasıl gidileceğini 
gösteren, hedef ve misyon koyan yani yol gösteren rehber bir kişidir. Liderler, organizasyonun 
vizyon ve misyonu açıkça ifade ederler, organizasyonları için bir yön ve strateji belirler” (Ünal, 
2012:76). 

Yönetici ve lider; birbirinden farklı özellikleri, rolleri ve davranışları ifade eder. Ancak, 
zaman zaman günlük hayatta her iki kelime birbirinin yerine kullanılabilmektedir. 
Yöneticilikten farklı olarak, liderliğin özellikle entelektüel ve bilişsel yanından daha çok 
duygusal yanının ağır bastığı bilinmelidir. “Yönetici, eldeki tüm kaynakları ve kurumsal, 
yönetsel süreçleri kullanarak kurum amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan kişi olarak 
tanımlanabilir. Ancak, ideal olarak yöneticilerin aynı zamanda birer de lider olmaları 
beklenmektedir. Fakat çoğu yönetici için bunun söz konusu olmadığı söylenebilir” (Şişman, 
2002:162). 

Liderlik, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve yönetim bilimi gibi sosyal bilimlerin 
ortak inceleme konularından biri olmasına karşılık, liderliğin tam olarak ne ifade ettiği 
konusunda sosyal bilim araştırmacıları arasında ortak bir kavram henüz oluşmamıştır. Şişman’a 
göre; “Liderlik, farklı bakış açılarından yaklaşıldığında ve bakıldığında farklı biçimlerde analiz 
edilebilen ve tanımlanabilen bir olgudur. Nasıl ki bir nesneye farklı açılardan bakıldığında onun 
farklı özellikleri görüldüğü gibi liderlik olgusuna da farklı yönlerden yaklaşıldığında, onun 
farklı biçimlerde analiz edilip tanımlanması doğal karşılanabilir. Buna göre liderlik yönetim 
biliminin bir konusu ve iş yaşamıyla ilgili bir kavram olduğu kadar, psikolojik, sosyolojik, 
politik, askeri, felsefi, tarihsel açılardan ele alınıp analiz edilebilen bir olgu olmaktadır” 
(Şişman, 2002:1). 

Geleneksel liderlik modelinin değişmesiyle birlikte, liderlerin önündeki en büyük 
engelin uzmanlık eksikliği olmadığı, daha çok ilişki yönetimi yetersizliği olduğu araştırmacılar 
tarafından tespit edilmiştir. Yeni dünyada konuşma, iş yapma olarak; güven, stratejik bir varlık 
olarak; ilişki ise başarının motoru olarak kabul edilmektedir. 

Büyük bir lider olmak için, büyük bir iletişimci olmak gerektiği herkes tarafından kabul 
gören bir yaklaşımdır. Çünkü, liderlik ilişki ve diyalog demektir. Liderlikte ilişki ise güven, 
ilgi, özen, anlayış ve kesintisiz iletişim demektir. Bu ilişkiler ister yönettiğiniz kurumun içinde, 
ister dışında olsun, aynı kurallar geçerlidir. Liderler açısından yönetim sürecindeki hiçbir şey, 
yönetici-çalışan ilişkisinin kalitesinden daha değerli değildir. Bu ilişkiler ise ancak devamlı ve 
mükemmel bir iletişimle sürdürülebilir. 
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Yöntem 

Bu araştırma, kurum kültürünü yaratan değerlerin yaşatılmasında kurumsal dil 
kullanılarak, kurumsal bağlılığın ve motivasyonun arttırılması ile kurumsal iletişim 
yöntemlerinin (özellikle kurum içi iletişim yöntemlerinin) iyileştirilmesine öncelik verilerek, 
işletme içinde teşkil edilen Kalite Çemberleri vasıtasıyla giriş testinde tespit edilen EFQM 
(EFQM: European Foundation for Quality Management / Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) 
Mükemmellik Modeli başarı puanının bir plan dâhilinde arttırılması amacını taşımaktadır.  

Araştırmada tipik durum örneklemesi olarak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(OSB) iki ayrı yerleşkede faaliyetlerini icra eden yerli ve yabancı tüketiciler için mobilya 
imalatı, montajı ve satışını yapan bir işletme ile bu işletmenin tüm çalışanları seçilmiştir. 

Çalışmamızın işletme içinde birey ve grup düzeyinde gerçekleştirilmesi ile ilgili 
literatürde önemli bir boşluğu doldurmaya katkı sağlaması amaçlanmıştır. Araştırmada EFQM 
Mükemmellik Modelinin dokuz ana kriterinin başlığını taşıyan dört sayfalık bir durum tespit 
anketi uygulanmıştır. Ankette çalışanlara 89 soru sorulmuştur. Toplam 1000 puan üzerinden 
değerlendirilen anketin Ana Kriter Başlıkları, ana kriter kod numaraları, ana kriter başlıkları 
altında yer alan soru miktarları ve EFQM Mükemmellik Modeli’nde ana kriterlerin 
dağılımlarının hesaplandığı ağırlık puanları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. EFQM MM Çerçevesinde Giriş Anketi Başarı Puanları 
S. 

No. Ana Kriter EFQM Mükemmellik 
Modeli Ağırlık Puanı 

Kurumsal İletişim 
Ağırlık Puanı 

1 Liderlik 100 70 % 70 100 70 % 70 

2 Çalışanlar 90 60 % 67 90 60 % 67 

3 Politika ve Strateji 80 53 % 66 80 53 % 66 

4 İşbirlikleri ve Kaynaklar 90 61 % 68 - - - 

5 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler 140 96 % 69 140 96 % 69 

6 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 90 60 % 67 90 60 % 67 

7 Toplumla İlgili Sonuçlar 60 42 % 70 - - - 

8 Müşterilerle İlgili Sonuçlar 200 138 % 69 - - - 

9 Anahtar Performans (İş) Sonuçları 150 104 % 69 - - - 

Toplam 1000 684 % 68 500 339 % 68 
 

Kurumsal iletişim çok geniş bir çalışma alanını kapsadığından sınırları belirlemek ve 
hipotezleri netleştirmek için, saha çalışmasında, çalışma alanı kurum içi iletişim seviyesinde 
daraltılmıştır. Bu kapsamda; Liderlik (100 puan), Çalışanlar (90 puan), Politika ve Strateji (80 
puan), Süreçler, Ürünler ve Hizmetler (140 puan) ile Çalışanlarla İlgili Sonuçlar (90 puan) 
başlıkları altında 500 puanlık bölüm tezin doğrudan çalışma alanı olarak ve kalan 500 puanlık 
bölüm ise dolaylı çalışma alanı olarak ele alınmıştır. 

Saha çalışmasında örneklem aşamasında incelenecek işletme belirlenirken; Kalite 
Yönetim sistemlerini daha önceden bilen ve uygulayan bir işletme olması, ayrıca yeni tanınan 
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bir TKY modeli olan EFQM Mükemmellik Modeli (MM) kriterleri üzerinde çalışılacak 
konulara geçiş yapılmasının daha kolay olabileceği bir işletme olması kıstas olarak aranmıştır. 

Saha çalışmasına başlandığı 2015 yılı itibariyle “Mobilya İmalatı, Montajı ve Satışı” 
hakkında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 180001:2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olduğundan bu işletme özellikle tercih edilmiştir. 
İşletmenin merkezi üst yönetime bağlı iki ayrı yerleşkede bulunuyor olması ile her iki ayrı 
yerleşkenin kendi içinde farklı alanlarda üretim yapması nedeniyle; saha çalışması uygulaması 
açısından liderlik, yönetim ve kurum içi iletişimdeki farklılıkların tespiti ve iyileştirilmesi 
yönüyle de yerleşkelerin sonuçları ila alan için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Saha çalışmasında, seçilen işletmenin kendi çalışanlarının taşıdığı özelliklerini 
iyileştirmeye yönelik sınırlı bir çalışma olması, veri toplama ve yorumlama esnasında hedef 
kitle içeriğine sadık kalınması, işletmeye yönelik teferruatlı analiz ve sentez gerektirmesi ile 
hedeflenen amaçlardan uzaklaşılmaması için çok farklı işletmeden örneklem alınmamıştır. 

Araştırmada EFQM Mükemmellik Modelinin dokuz ana kriterinin başlığı altında dört 
sayfalık bir durum tespit anketi uygulanmıştır. Bu formda EFQM MM çerçevesinde işletmenin 
tez çalışması öncesinde çalışanların gözünden durum tespitini yapmak ihtiyaç duyulan 89 soru 
kullanılmıştır. Kurumsal iletişim çok geniş bir çalışma alanını kapsadığından sınırları 
belirlemek ve hipotezleri netleştirmek için, çalışma alanı kurum içi iletişim yönünde 
daraltılmıştır.  Bu kapsamda; Liderlik (100 puan), Çalışanlar (90 puan), Politika ve Strateji (80 
puan), Süreçler, Ürünler ve Hizmetler (140 puan) ile Çalışanlarla İlgili Sonuçlar (90 puan) 
başlıkları altında 500 puanlık bölüm tezin doğrudan çalışma alanı olarak, kalan 500 puanlık 
bölüm ise dolaylı çalışma alanı olarak ele alınmıştır. Doğrudan ve dolaylı iletişim yöntemleri 
için iki kalite ofisi kurulmuş ve bunların bünyesinde ana kriter başlıklarına uygun olarak beşer 
Kalite Çemberi teşkil edilmiştir. Her kalite çemberi kendi kriterlerinden sorumlu iken, Kalite 
Ofisi Liderleri EFQM MM başarı puanının 500’er puanlık bölümünlerinden sorumlu olarak 
görev yapmışlardır. 

İcra edilen her iki anketin sonuçları ile bağlantılı olarak işletmede yapılan çalışmalar 
örnek olaylarla açıklanarak ve literatürdeki yaklaşımlarla aydınlatılarak saha çalışması 
sonucunda dokuz adet hipotezin varlığı savunulmuştur. Bu hipotezlerden kurum içi iletişim 
merkezli olarak kurumsal iletişim ilişkisine cevap verebilecek hipotezler aşağıda sunulmuştur.  

• 1’nci Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde şirketin Liderlik yaklaşımının 
değiştirilmesi ve iyileştirilmesi ile kurum kültürünün ve kurumsal iletişimin geliştirilmesi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

• 2’nci Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde şirkette Çalışanların yaklaşımlarının 
değiştirilmesi ve iyileştirilmesi ile kurum kültürünün ve kurumsal iletişimin geliştirilmesi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

• 4’üncü Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde şirketin Süreçler, Ürünler ve 
Hizmetler yaklaşımlarının değiştirilmesi ve iyileştirilmesi ile kurum kültürünün ve kurumsal 
iletişimin geliştirilmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

• 5’inci Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde Çalışanlarla İlgili Sonuçlardan elde 
edilen verilere karşılık şirkette yapılan iyileştirmeler ile kurum kültürünün ve kurumsal 
iletişimin geliştirilmesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik testleri soru grupları üzerinden ayrı ayrı 
yapılmıştır. Anket cevaplarının derlenmesinde ise, ölçülen verilerin dağılımını ve 
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değişkenliğini görüntülemek ve analiz etmek için frekans tabloları kullanılmıştır. Önem 
dereceleri ile ilgili soruların değerlendirmeleri; derecelemeli sorular için “Likert ölçeği” 
kullanılarak yapılmıştır.  

Örneklem grubundan elde edilen verilerin analizi; SPSS 16.0 pc. paket programı 
(Statistical Programme for Social Sciences / Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı) 
vasıtasıyla yapılmıştır. Analizlerde; betimsel istatistiksel teknikler ve güvenilirlik analizi gibi 
analizler kullanılmıştır. Ayrıca araştırmanın bazı kısımlarında gerçekleştirilen hesaplamalarda 
ve grafik tabloların oluşturulmasında Microsoft Office Excel ve Microsoft Office PowerPoint 
programından yararlanılmıştır.  

İşletmeyi temsilen yönetici ve ara yöneticilerin % 75’i, çalışanların % 80’i ankete 
katılmıştır. Ankete katılanların %60’ı üniversite mezunu, %84’ü lise mezunu ve % 81’i 
ilköğretim mezununudur. İşletmeyi temsilen anket formunu yanıtlayan çalışanların % 6’sı 
yönetici, % 9’u ara yönetici ve % 85’i çalışan statüsünde görev yapmaktadır. Bu personelin % 
9’u üniversite,  % 27’si lise ve % 79’u ilköğretim mezunudur. Ankete katılanların % 60’ı 1-5 
yıl, % 12’si 6-10 yıl, % 25’i 10-15 yıl ve % 3’ü 16-20 yıl arasında işletmede çalışmaktadır. 

İşletme çalışanlarına tarafımdan verilen TKY ve EFQM MM tanıtım brifingini 
müteakip EFQM Mükemmellik Modeline ait giriş anketi çalışanlara iki ayrı yerleşkede aynı 
gün tatbik edilmiştir. Bir ay içinde EFQM Mükemmellik Modeli Anketinin sonuçları 
tarafımdan değerlendirilmiştir. Ölçümlenen değerlere göre giriş anketinden elde edilen sonuçlar 
Tablo 1’de gösterilmiştir. Anket sonuçları hesaplandığında Tablo 1’de gösterilen giriş anketi 
başarı durumu ortaya çıkmıştır. Başlangıç durumunda işletme 1000 puan üzerinden 684 puan 
ve 500 kurum içi iletişim puanı üzerinden 339 puan almıştır. 

Anket sonucunda her ana kriterin ve ana kriterlerin altında bulunan 89 alt kriterin iki 
yerleşke için detaylı değerleri ayrıntılı olarak ele alınmış ve elde edilen sonuçlar tepe yönetimle 
paylaşılmıştır. Bu çalışmada işletme bir bütün olarak incelenmekle beraber; konumlanma ve 
anketleri cevaplama durumlarına göre problem sahaları ayrı ayrı ele alınmıştır. Anket 
sonucunda her ana kriterin ve ana kriterlerin altında bulunan 89 alt kriterin elde edilen sonuçları 
alt kriterler bazında tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre her bir anket sorusunun öncelik 
durumu tespit edilmiştir. Bu maksatla, anketteki soruları “Kesinlikle katılıyorum” ve 
“Katılıyorum” olarak işaretlemeyen tüm çalışanları işletmeye kazandırmayı 
hedeflediğimizden, söz konusu bu personelin anket puanları tarafımızdan “Kayıp puan” olarak 
isimlendirilmiştir. Çalışmamızda; 51-70 arası kayıp puanlara Birinci İşlem Önceliği, 31-50 
arası kayıp puanlara İkinci İşlem Önceliği ve 1-30 arası Kayıp puanlara Üçüncü İşlem Önceliği 
verilmiştir. Buna ilave olarak, işletme çalışanları ile birlikte, işletmenin anket sorularında yer 
almayan diğer problem sahalarına yönelik çözüm önerileri ile işlem önceliklerini tespit etmek 
maksadıyla “Beyin Fırtınası” yapılmıştır. EFQM Mükemmellik Modeli Anketi ile beyin 
fırtınası sonuçlarından elde edilen verilerde gerekli iyileştirmelerin sağlanabilmesi maksadıyla 
işletmenin kendi çalışanlarından on adet Kalite (İyileştirme) Çemberi oluşturulmuştur. 

Tespit edilen on adet Kalite Çemberinin görev ve fonksiyon alanları belirlenmiş, bu 
konulara ait alt görevler ve sorumluları detaylı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, İki Kalite Ofisi 
kurulmuştur. Birinci Kalite Ofisine kurumsal iletişimle doğrudan ilgili beş ana kriterin Kalite 
Çemberi dâhil edilmiştir. İkinci Kalite Ofisine ise kurumsal iletişim çalışmalarına dolaylı 
destek veren dört ana kritere ait Kalite Çemberleri ile bu dokuz ana kriter başlığı dışında kalan 
tüm konuları bünyesinde barındıran “Diğer Kurumsal İletişim Yöntemleri” isimli Kalite 
Çemberi beşinci üye olarak dahil edilmiştir. 
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Görev tanımları ve çalışma alanlarına yönelik detaylar belirdikçe, ara yönetim 
kademesinden başlamak üzere, en uçtaki işletme çalışanına kadar mesai içinde ve mesai 
sonrasında Toplam Kalite Yönetimi ve Kurum Kültürü oluşmasına yönelik görevli tüm 
personele kendi ilgi alanları çerçevesinde fırsat eğitimleri verilmiştir.  

Beyin Fırtınası çalışmasının başlangıcında EFQM Mükemmellik Modeline giden 
yoldaki kurumsal iletişim engelleri tespit edilmiştir. Beyin fırtınasında belirlenen konular, konu 
başlıkları altına beyin fırtınasına katılanların fikirlerini söyleme sırasına göre yazılmıştır. Daha 
sonra, devamına oy birliği ile karar verilen değişim ve gelişim konuları yeni geliştirilen anket 
formunda dört sayfada toplanmıştır. Beyin fırtınasında değişim konularını belirleyen işletme 
personelinden, her konu başlığı altında işletmelerinin problem sahalarına yönelik işlem 
önceliklerini puanlamaları talep edilmiştir. Bu sayede, ara ve alt kademelerde çalışanlarla 
birlikte tespit edilen Beyin Fırtınası Konularında çözüme ulaşmak için de yine işletme 
personelinin tecrübelerine ve fikirlerine başvurulmuştur. 

Oluşturulan iki Kalite Ofisinin çalışmalarında tepe yönetimin desteğini alabilmeleri ve 
kalite ofislerinde aldıkları kararların tepe yönetimle doğrudan paylaşabilmeleri maksadıyla 
Kalite Ofisi liderleri Tepe Yönetime doğrudan bağlanmıştır. Bu şekilde Tepe Yönetim kalite 
çalışmalarına aktif olarak dâhil edilmiştir. Kalite ofislerine ve kalite çemberlerine; çalışma 
yapılarının ve yöntemlerinin öğretilmesini müteakip, kendi çalışma alanlarında hedeflerini nasıl 
tespit edecekleri ve hedefe giden yol haritalarını nasıl oluşturacakları detaylı olarak 
anlatılmıştır. Kalite Çemberlerinin verilen hedeflere, “amaçlarla yönetim” ilkeleri gereği nasıl 
ulaşabilecekleri örneklerle açıklanmıştır. Kurum içi iletişim konularında doğrudan çalışan 
Kalite Çemberlerinin % 100 hedefe (500 puana) ulaşmaları durumunda, Kalite Ofislerinin 
müteakip hedefinin 845 başarı puanına ulaşılması olduğu açıklanmıştır. Kalite Ofislerinin ve 
Kalite Çemberlerinin Teşkilat Yapısı Tablo 2.’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Kalite Ofislerinin ve Kalite Çemberlerinin Teşkilat Yapısı  

 

 

1’inci EFQM Kalite Ofisi  
 

2’nci EFQM Kalite Ofisi 

1 Liderlik Kalite Çemberi  1 
 

İşbirlikleri ve Kaynaklar K.Ç. 

2 Çalışanlar Kalite Çemberi  2 
 

Toplumla İlgili Sonuçlar K.Ç. 

3 Politika ve Strateji Kalite Çemberi  3 
 

Müşterilerle İlgili Sonuçlar K.Ç. 

4 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler K.Ç.  4 
 

İş Sonuçları Kalite Çemberi 

5 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar K.Ç.   5 
 

Diğer İletişim Yöntemleri K.Ç. 
 

Bu saha çalışma sonucunda, Kalite Çemberlerinin elinde çalışmaları gereken alanlara 
yönelik 89 anket sorusu ve 47 beyin fırtınası konusu elde edilmiştir. Bu sorumlulukları 
özetleyen şema Tablo 3’de gösterilmiştir. Kalite Çemberleri; kendi alanlarında belirlenen 
konular için derhal TKY çerçevesinde sürekli gelişim faaliyeleri başlıklarını oluşturmuş ve  bu 
alt kriterlerin problem sahalarına çözüm önerileri getirmeye başlamıştır. Bu kapsamda tüm 
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başlıklarda EFQM Mükemmellik Modeli anket soruları ile Beyin Fırtınası konularını işlem 
öncelikleriyle  birlikte değerlendiren bir çalışma programı hazırlanmıştır.  

Tablo 3. EFQM Mükemmellik Modelinde Yeni Hedefin Belirlenmesi 

 

1’inci EFQM Kalite Ofisi Anket Sorusu Beyin Fırtınası  
Toplam 

Konu 
 

1 Liderlik Kalite Çemberi 6 5 5  

2 Çalışanlar Kalite Çemberi 8 9 9  

3 Politika ve Strateji Kalite Ç.  5 6 6  

4 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler  
K.Ç. 

6 11 11  

5 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar K.Ç.  19 6 6  
 

 

2’nci EFQM Kalite Ofisi Anket Sorusu Beyin Fırtınası Toplam Konu  

1 İşbirlikleri ve Kaynaklar K.Ç. 11 - 11  

2 Toplumla İlgili Sonuçlar K.Ç. 7 - 7  

3 Müşterilerle İlgili Sonuçlar K.Ç. 16 - 16  

4 İş Sonuçları Kalite Çemberi 11 - 11  

5 Diğer İletişim Yöntemleri K.Ç. - 10 10  

Toplam 89 47 136  

 
Kalite Çemberleri alt kriterlere girdikçe bazı konuları tek başlarına çözemeyeceklerini 

anlamıştır. Bu nedenle Kalite Çemberlerinin liderleri Koordinatör olmak üzere, gelişim ve 
değişim gereken konularda işin asıl sorumlularının devreye girmesi gerektiğinin farkına 
varılmıştır. Bu nedenle aynı Beyin Fırtınası ekibi bu defa da, alt kriterlerin sorumlu olduğu 
birimleri ve koordinatörlerini tespit etmek için toplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda alt 
kriterlerin ilgili bölümlerine sorumluluk verilerek ve diğer ilgili birimlere de koordinede 
bulunma görevi verilerek problem sahaları tabana kadar yayılmış ve işletmeye yaygın 
sorumluluk anlayışı getirilmiştir. İşletme çalışanları problemlerin çözümünde kendilerine de 
başvurulması nedeniyle mutlu olmuş, kendilerini daha değerli hissetmiş, motivasyonlarında 
gözlenebilir artışlar yaşanmış ve işletmeye bağlılıkları artmıştır. İşe geç gelme ve rapor alma 
sayılarında azalma görülmüştür. Alt kriterlerde başarılı olanlar işletme yönetimince 
ödüllendirilmiş ve çalışanların huzurunda takdir edilmiştir.  

Giriş anketinden ikinci ankete kadar geçen 10 aylık süre içinde, işletmede yoğun olarak 
çalışan Kalite Çemberleri hem kendi görevlerini yapmışlar, hem de tespit ettikleri konulara 
yoğunlaşarak; kurum içi iletişimi etkinleştirmiş, kurumsal bağlılığı arttırmış, sorumlu ve 
koordinatör çalışanları ortak amaçlar doğrultusunda birleştirmişlerdir.  
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Kurum içi iletişim çalışmaları devam ederken ikinci kalite ofisinde bulunan diğer 
çalışanlar da kalan tüm müşteriler, tedarikçiler, bayiler ve ihracat yapılan ülkelerdeki 
paydaşlarıyla kurumsal iletişimlerine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. 

İşletmede sözkonusu dönemde yapılan önemli kurumsal iletişim faaliyetlerinin bazıları 
aşağıda sunulmuştur.  

• Kurumsal internet, e-posta adresleri, facebook adres grup çalışmaları yoğun olarak 
kullanılmış (Kalite Çemberleri ve Kalite Ofislerinde WhatsApp grupları kurulmuş vb.), 

• Vizyon, Misyon ve Ortak Değerlerin posterleri duvarlara asılmış ve cepte taşınabilecek 
tarzda kartlara basılarak personele dağıtılmış, 

• Çalışanların görev tanımları yazılı hale getirilmiş, Çalışan El Kitapları ile basılı materyaller 
kullanılmış, üç aylık periyotlarda kurum içi bülten basılmış, 

• Yıllık raporlar yayınlanmış ve söz konusu raporlar yılda iki defa çalışanlara konferanslarla 
çalışanlara aktarılmış, 

• Ayın Başarılı Personeli (orta yönetim personeli, ustabaşı ve ustası) seçilmiş, fotoğrafları bir 
ay süresince herkesin görebileceği bir panoda ilan edilmiş, 

• İşletmenin WEB sayfası daima güncel tutulmuş, işletmenin tanıtım filmi çekilmiş ve internet 
adresinde yayınlanmış, çalışanlara toplu SMS Kutlama Mesajları gönderilmiş, 

• Farklı hedef kitlelere farklı seviyelerde konferanslar verilmiş, kurum personeli tarafından 
ücretsiz kurum içi ve hizmet içi eğitimler verilmiş, kurum tarafından bütçelenen ve dışarıdan ücretli 
alınan Kişisel Gelişim Kurslarına katılım artmış, 

• Özel geceler, yemekler ve iftar yemeği düzenlenmiş; ailelerle birlikte Çanakkale’ye kültür 
gezisi ile kurum içi etkinlikler tertip edilmiş, 

• Personelin kendi imkânları ile aldığı Kişisel Gelişim Kursları işletme tarafından özendirilmiş 
ve desteklenmiş, 

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine (İşletme bünyesinde Kızılay’a tüm çalışanlar 
tarafından gönüllük esaslı Kan Bağışı gibi) katkı sağlanmış, 

• Spor Turnuvaları, aileler ile birlikte çalışanların işyeri ziyareti ile geniş katılımlı toplantılar 
planlanmış, 

• Kurum tepe yönetimi çalışan (işçi) yemekhanesinde onlarla birlikte belirli periyotlarda 
yemek yemiş, Personel Duyuru Panoları ile Dilek-Şikâyet Panoları aktif kullanılmış, 

• Farklı Kalite Çemberleri ve İyileştirme Takımları sık sık bir araya gelmiş; farklı alt kriter 
konuları için Gönüllü Çalışma Grupları oluşturulmuş, yüz yüze iletişim arttırılmış, ortak bir kurum dili 
yaratılmaya çalışılmış, çalışanların kararlarından veya proje örneklerinden hayata geçenlere ait 
örnekler diğer personele anlatılmış, çalışanların birbirlerinin yaptıkları işe saygı duyması sağlanmıştır. 

• AR-GE, bilim-eğitim, öğretim, çalışan koşulları, yayın, altyapı, tesis ihtiyaçları ve ergonomi 
üzerinde planlı ve programlı çalışmalara başlanmıştır.  

Bu çalışmaları müteakip on ayın sonucunda aynı hedef kitleye aynı anket soruları tekrar 
sorulmuştur. Firmada uygulanan ikinci anket de detaylı olarak değerlendirilmiştir. İkinci anket sonuçları 
Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu karşılaştırma sonucuna göre; Tablo 1’de 684 puan olarak tespit edilen 
toplam çalışma alanının notunun 844 puana yükseldiği, kurum kültürü, kurumsal iletişim ve kurum içi 
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iletişim konularına ağırlık verilen beş uygulama alanında ise başarı notunun 339 puandan 417 puana 
yükseldiği tespit edilmiştir. 

 
Tablo 4. EFQM MM Çerçevesinde Çıkış Anketi Başarı Puanları 

S. 
No. Ana Kriter EFQM Mükemmellik 

Modeli Ağırlık Puanı 
Kurumsal İletişim 

Ağırlık Puanı 

1 Liderlik 100 83 % 83 100 83 % 83 

2 Çalışanlar 90 75 % 83 90 75 % 83 

3 Politika ve Strateji 80 66 % 82 80 66 % 82 

4 İşbirlikleri ve Kaynaklar 90 69 % 77 - - - 

5 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler 140 118 % 84 140 118 % 84 

6 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 90 75 % 83 90 75 % 83 

7 Toplumla İlgili Sonuçlar 60 42 % 71 - - - 

8 Müşterilerle İlgili Sonuçlar 200 164 % 82 - - - 

9 Anahtar Performans (İş) Sonuçları 150 123 % 82 - - - 

Toplam 1000 844 % 85 500 417 % 83 

 
İkinci anket sonuçları incelendiğinde; Liderlik kriterinin 51-64 puanları arasında 

değişen alt kriter başarı durumunun 85-91 puan seviyelerine çıktığı tespit edilmiştir. Çalışanlar 
kriterinde ise başlangıçta 42-68 aralığında bulunan alt kriter puanlarının 79-87 seviyelerine 
yükseldiği görülmüştür. Politika ve Strateji kriterinde ise 37-42 puanlar seviyesinde olan alt 
kriter başarı puanının, büyük bir yükseliş ile 74-88 aralığına çıktığı gözlemlenmiştir.  

Tartışma Sonuç ve Öneriler 
Saha çalışmasını uyguladığımız işletmenin tepe yöneticisi kalite sistemlerine açık ve 

değişime hazır olduğundan çalışmada liderlik boyutunda fazla zorluk yaşanmamıştır. Çünkü 
Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları tepe yönetimin inanmaması veya destek vermemesi 
durumunda hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Tepe yönetimin desteklemediği her şey kalite 
personeline ilave iş olarak geri döner. Kalite uygulaması yaygın bir sorumluluktur. Her 
çalışanın kalite sisteminde mutlaka rolü vardır. Çalışmamızda liderin, geleceği şekillendiren ve 
gerçekleştirmeye çalışan tutumu, değerler ve etik anlayışlar doğrultusunda örnek olması, 
çalışanlarına sürekli güven aşılaması, müteakip başarılar için gerekenleri zamanında öngörerek 
gerçekleştirmesi Kalite Ofisleri ile Kalite Çemberlerinin moralini yükseltmiş ve 
motivasyonunu arttırmıştır. Çalışanlarının fikirlerine değer vermesi ve çok güzel değişim 
hareketleri getirenleri ödüllendirmesi de saha çalışmalarını çok kuvvetli desteklemiştir. 

Çalışmanın başladığı ilk andan itibaren, dışarıdan başka birisinin işletmeye gelmesi, 
farkındalık eğitimleri vermesi, anketlerle çalışanların duygu ve düşüncelerini sorması, beyin 
fırtınası takımlarına ve Kalite Çemberlerine çalışanların aktif olarak katılması, çalışanlar 
tarafından makul olarak teklif edilen bazı uygulamaların işletmede derhal uygulanmaya 
başlanması çalışanları son derece memnun etmiştir. Ara yönetim kademeleri tarafından Kalite 
Çemberleri kurulmuş ve en uzak köşede çalışanlar bile kendilerine ait bir uygulama alanında 
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herhangi bir alt kritere “sorumlu” veya “koordinatör” olarak seçilmiş, yönetim o çalışanları da 
Kalite Sisteminin en doğal üyeleri olarak tanımaya başlamıştır. 

Yöneticilerin, çalışanları Kalite Sisteminin doğal üyesi yapabilmesi için bazı konulara 
hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Bu bilince sahip olan bir yönetici; çalışanlarına değer 
verir, karşılıklı yarar kültürü oluşturur, iletişimi açık tutar, adalet ve eşitliği sağlar. Dönem 
içinde verilen eğitimlerle çalışanların yetenekleri geliştirilmiştir. Yenileşim kültürü 
oluştuğundan, bireysel ve ekip hedefleri belirlenmiş ve uyum sağlanmıştır. İşletmenin 
tamamının topluca Kızılay’a kan bağışlaması faaliyetinde olduğu gibi çalışanların tamamı,  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri konusunda cesaretlendirilmiştir. 

Çalışanların kuruluşun tümünde etkili iletişim kurması esastır. İzin verildiği ölçüde 
çalışanlar; iletişim gereksinimlerini anlar ve iletişim takvimi belirlerler. Vizyon ve stratejiler 
net şekilde paylaşılır. Çalışanların en iyi uygulama örneklerini paylaşmaları sağlanır. Sağlıklı 
iş ve yaşam dengesi gözetilmelidir. Farklılıklar benimsenmeli, saygı gösterilmeli ve 
farklılıkların yönetilmesi konusunda çok hassas davranılmalıdır. 

Mükemmel kuruluşlar, paydaşlarına değer üretmek üzere süreçler, ürün ve hizmetler 
tasarlar, yönetir ve iyileştirir. Süreç, müşteri için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi 
kullanarak bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan, birbiriyle ilişkili eylemler ve işlemler 
dizisidir. Süreçler, paydaşlara optimum değeri yaratmak üzere tasarlanır ve yönetilir. Bu 
nedenle, stratejileri hayata geçirecek kilit süreçler kullanılmalıdır. Süreçler uçtan uca 
yönetilmelidir. Süreç sahipleri görevlerini anlamalıdır. 

Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve yönetilir. Bunun için, etkili ve verimli değer 
zinciri oluşturularak söz verilen değer önermesi sunulmalıdır. Çalışanların bunu başarması için 
gereken donanımda olması sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için, müşteri gruplamaları ile 
beklentileri tahmin edilmeli ve beklentileri değer önermelerine dönüştürülmelidir. Ürün ve 
hizmetlerin pazar konumlandırması ve dağıtım kanalları tanımlanmalıdır. Pazarlama stratejileri 
oluşturulmalıdır. Müşteri ilişkileri yönetilir ve geliştirilir. Bu kapsamda, müşteri grupları 
oluşturulmalıdır. Müşteri gereksinimleri günlük ve uzun vadeli olarak hesaplanmalıdır. 

İşletmede görevli tüm çalışanların sürecin içinde ve sürecin farkında olmaları Kalite 
Sisteminin temelini oluşturur. Sürekli gelişimi hedefleyen işletmeler çalışanlarını daima 
eğitmek ve geliştirmek durumundadır. Çalışanlardan gelen her türlü geri bildirim işlenmeli, 
yorumlanmalı ve işletme adına faydaya dönüştürülmek üzere gereken tedbirler alınmalıdır. 
Kendisinde değer verilen ve fikri saygı ile karşılanan çalışanların kurumsal bağlılığının arttığı, 
moral ve motivasyonun yükseldiği, yaratıcılık sezgilerini kullanmaya başladığı ve işyerinde 
daha mutlu olduğu saha çalışması sonucunda bir kez daha tespit edilmiştir.  

Modern yönetim anlayışı ve değişim yönetimi tekniklerini kullanmak isteyen 
yöneticilere ve liderlere düşen en önemli görev ise; şirketlerinin vizyon ve misyonu 
doğrultusunda hedefe ulaştırmak istedikleri çalışanlarıyla kurumsal iletişim faaliyetlerini 
sağlam zeminde yönetmeleri, her biri şirket için önemli bir çarpan değeri taşıyan 
çalışanlarındaki yeteneklerin ortaya çıkarılması ve başarmaları yönünde cesaretlenmeleri 
konusunda kendilerinin taşıdığı liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeleri olmalıdır.  
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ÖZET 
 

 Araştırmada 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kazanımların beceriler 
yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına göre 
tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada veriler 
ise doküman incelemesi aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler ise içerik analizi tekniği ile analiz 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarında: 4. sınıf kazanımları incelendiği zaman; “zaman ve kronolojiyi algılama, empati 
kurma, kanıt kullanma, değişim ve sürekliliği algılama, mekanı algılama, harita kullanma, konum analizi, tablo, 
grafik, diyagram çizme ve yorumlama, karar verme, finansal okuryazarlık, sosyal katılım, araştırma”, 5. sınıfta 
ise; “sosyal katılım, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma, harita okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, 
gözlem, özdenetim, dijital okuryazarlık, işbirliği, yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcılık” becerileri saptanmıştır. 6. 
sınıfta; “eleştirel düşünme, zaman ve kronolojiyi algılama, mekânı algılama, harita okuryazarlığı, yenilikçilik, 
araştırma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, politik okuryazarlık”, 7. sınıfta ise; “iletişim, 
medya okuryazarlığı, kanıt kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama, zaman ve 
kronolojiyi algılama, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama” becerileri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları 
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği zaman öğretim programının tüm sınıf düzeylerinde; “zaman ve 
kronolojiyi algılama, empati kurma, kanıt kullanma, değişim ve sürekliliği algılama, mekanı algılama, harita 
kullanma, konum analizi, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama, karar verme, finansal okuryazarlık, sosyal 
katılım, araştırma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, çevre okuryazarlığı, gözlem, öz denetim, dijital 
okuryazarlık, işbirliği, yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcılık, eleştirel düşünme, politik okuryazarlık, iletişim, medya 
okuryazarlığı, problem çözme” becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, öğretim programı, kazanım, beceri   

 
EXAMINATION OF THE ACHİEVEMENTS OF THE SOCIAL 

STUDİES CURRICULUM IN TERMS OF SKILLS 
 
ABSTRACT 
 In the research, the aim was to examine the achievements in the social studies curriculum published in 
2018 in terms of skills. The research was designed according to case study from qualitative research patterns. The 
study group of the research was determined according to the purposeful sampling method. In the research, data 
were obtained by document analysis. The obtained data were analyzed via the content analysis technique. As a 
result of the study, “the skills of perceiving time and chronology, showing empathy, using evidence, perceiving 
changes and sustenance, perceiving the space, using a map, location analysis, drawing and interpreting a table, 
graph and diagram, making a decision, financial literacy, social participation and researching” were detected in 
the achievements of the 4th grade; the skills of “social participation, speaking Turkish accurately, properly and 
effectively, researching, map literacy, environmental literacy, observation, self-control, digital literacy, 
cooperation, following innovation, entrepreneurship, creativity” were discovered in the 5th grade. In the 6th 
grade, the skills of “critical thinking, perceiving time and chronology, perceiving the space, map literacy, 
following innovation, researching, entrepreneurship, speaking Turkish accurately, properly and effectively and 
political literacy”  were detected; in the 7th grade, the skills of “communicating, media literacy, using evidence, 
problem-solving, drawing and interpreting a table, graph and diagram, perceiving time and chronology, 
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researching, perceiving changes and sustenance” were determined. When the research results are evaluated with 
a holistic approach, it is aimed to enable all the class levels of the curriculum to gain the “skills of perceiving time 
and chronology, showing empathy, using evidence, perceiving changes and sustenance, perceiving the space, 
using a map, location analysis, drawing and interpreting a table, graph and diagram, making a decision, financial 
literacy, social participation, researching, speaking Turkish accurately, properly and effectively, environmental 
literacy, observation, self-control, digital literacy, cooperation, following innovation, entrepreneurship, creativity, 
critical thinking, political literacy, communicating, media literacy and  problem-solving”.  

 
Keywords: Social studies,  curriculum, achievement, skill 

 
Giriş 

 
Küreselleşmenin etkisiyle toplumlar birçok alanda sürekli olarak yenileşme ve değişim 

ihtiyacı hissetmişlerdir. Yenileşme ve değişim ihtiyacı hissedilen en önemli alanlardan biriside 
eğitimdir. Eğitim alanında bu değişim ve yenileşme çağın koşullarına göre insanların ihtiyaçları 
göz önüne alınarak öğretim programları ve ders kitapları gibi eğitime yardımcı birçok kaynakta 
yapılabilmektedir. Türkiye sosyal bilgiler öğretim programı da 2018 yılında yenilenmiştir. 
Sosyal bilgiler öğretim programını oluşturan önemli öğelerden birisi de becerilerdir. Çağın 
koşullarına uyum sağlayabilen, etkin vatandaşlar yetiştirmek için beceriler önemli bir unsurdur. 
Çünkü yaşadığı toplumda ve toplumlar arası düzeyde etkin, üretken, aktif vatandaşlar 
yetiştirmek toplumların neredeyse temel hedefi haline gelmiştir. Tabi ki kuşkusuz bu süreçte 
okullara önemli bir pay düşmektedir. Okullar Costello’ya  (2005) göre bireylerin ait oldukları 
toplumda veya dünyada birey olarak ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, tutum ve eğilimleri 
çocuklara kazandırma kaygısı taşımalıdırlar. Bu bağlamda beceri eğitimi bireyin hayatında çok 
önemli bir yer kaplamaktadır. 

Beceri, “bir çalışma veya öğrenme alanında edinilen mantıksal, sezgisel ve yaratıcı 
düşünme ile el becerisi, yöntem, materyal, araç ve gereçleri kullanabilmeyi gerektiren bilgiyi 
kullanma ve problem çözme olarak tanımlanabilir” (TYÇ, 2015). ABD yer alan Partnership for 
21st Century Learning’e  (P21) göre 21. yy vatandaşlık eğitimi için temel yapı taşı olan ve 
öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler şunlardır; “yaratıcılık ve yenilik, eleştirel 
düşünme ve problem çözmek, iletişim ve işbirliğidir” (P21, 2016). Vatandaşlık Komisyonu 
(1990) ise; etkin vatandaşlık için şu becerilerin gerekli olduğunu ifade etmiştir: “tutarlı bir 
bakış açısını tartışabilme ve sunma kapasitesi, seçimlere katılım, başkalarını temsil ederek 
sorumluluk almak, örneğin bir okul konseyi için, işbirliği içinde çalışmak, bir takımın üyesi 
olmak” (Rogers 1992’den aktaran., Costello, 2005). Beceriler, “Türkiye 2018 öğretim 
programında beceri yelpazeleri olan yetkinlikler çerçevesinde yer almıştır. Yetkinlikler, 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenerek 8 anahtar yetkinlikten oluşmaktadır; 
a)anadilde iletişim b) yabancı dillerde iletişim c) matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide 
temel yetkinlikler d) dijital yetkinlik e) öğrenmeyi öğrenme f) sosyal ve vatandaşlıkla ilgili 
yetkinlikler g) inisiyatif alma ve girişimcilik h) kültürel farkındalık ve ifadedir” (MEB, 2018). 
Türkiye sosyal bilgiler öğretim programında yetkinlikler çerçevesinde yer alan becerilerin 
programdaki mevcut durumu nasıldır? Sorusu araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 
Bu genel araştırma probleminin belirlenmesi etkin vatandaşlar yetiştirmek için önemli bir unsur 
olan beceri eğitiminin programdaki dağılımı ve ne tür eksikliklerinin olduğunu belirleme 
açısından alana önemli bir katkı sağlayabilir.  

Literatürdeki sosyal bilgiler öğretim programıyla ilgili araştırmaları incelediğimiz zaman 
birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalar; sosyal bilgiler öğretim programına yönelik 
öğretmenlerin görüşleri (Ayten, 2006; Doğanay & Sarı, 2008); öğrenci görüşleri doğrultusunda 
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sosyal bilgiler programının değerlendirilmesi (Akdağ, 2009); sosyal bilgiler programının 
uygulanmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Ersoy & Kaya, 2009); sosyal 
bilgiler programının ölçme değerlendirme öğelerine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi 
(Kabapınar & Ataman,  2010); 2005 ile 2017 sosyal bilgiler programlarının karşılaştırılması 
(Çoban & Akşit, 2018); sosyal bilgiler öğretim programında değerler eğitimi (Keskin, 2008); 
sosyal bilgiler öğretim programının değerlendirilmesi (Doğanay, 2008; Arslan & Demirel, 
2007); sosyal bilgiler öğretim programının ulusal ve evrensel değerler açısından araştırılması 
(Evin & Kafadar, 2004); farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi 
açısından karşılaştırılması (Kafadar, Öztürk & Katılmış, 2018) gibi birçok çalışma 
bulunmaktadır. Fakat bu çalışmaların hepsi önceki sosyal bilgiler öğretim programıyla ilgilidir. 
2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programıyla ilgili sadece Oğuz Haçat & 
Demir’in (2018) 2005 ve 2018 sosyal bilgiler öğretim programlarındaki kazanımların 
incelendiği bir çalışma mevcuttur. Literatürde son yayınlanan 2018 sosyal bilgiler öğretim 
programı becerilerinin incelendiği bir araştırma bulunmamaktadır. Araştırma bu yönüyle de 
alandaki önemli bir boşluğu doldurabilir.  

 
 
Araştırmanın Amacı:  

 Araştırmada 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programında yer alan 
kazanımların beceriler yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu genel amaç doğrultusunda 
aşağıda yer alan soruların cevabı aranmıştır: 

Sosyal bilgiler öğretim programı; 
Ø 4. sınıf öğrenme alanları kazanımlarında hangi beceriler kazandırılmak hedeflenmektedir? 

Ø 5. sınıf öğrenme alanları kazanımlarında hangi beceriler kazandırılmak hedeflenmektedir? 

Ø 6. sınıf öğrenme alanları kazanımlarında hangi beceriler kazandırılmak hedeflenmektedir? 

Ø 7. sınıf öğrenme alanları kazanımlarında hangi beceriler kazandırılmak hedeflenmektedir? 

 
Yöntem 

Araştırmanın Modeli 
 Araştırma nitel araştırma tasarımına göre planlanmıştır. Nitel araştırma; “algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir 
araştırma olarak tanımlanabilir” (Yıldırım & Şimşek, 2011, s. 39). Bu araştırmada 2018 
yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programı beceriler yönünden incelenmektedir. 
Yapılan araştırmalarda, “problem cümlesiyle bağlantılı bir araştırma deseni seçmek ve seçtiğin 
bu desenin dünya görüşüne, kişiliğine ve yeteneklerine uygun olup olmadığını gözden geçirmen 
gerekir” (Merriam, 2013, s. 1).  
 Nitel araştırmalar çoğunlukla; kuram oluşturma ve eylem araştırması (Creswell, 2018; 
Yıldırım & Şimşek, 2011; Saban ve Ersoy; 2016), olgubilim, durum çalışması, kültür analizi 
(Merriam, 2013) desenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma tasarımlarından ise 
durum çalışmasına göre planlanmıştır. Durumlar; “bireyler, gruplar, mahalleler, programlar, 
kurumlar, kültürler, bölgeler veya ulus-devletler” olabilir (Patton, 2014). “Durum çalışması; 
(1) güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, (2) olgu ve içinde 
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bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve (3) birden fazla 
kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma 
yöntemidir” (Yin, 1984; aktaran, Yıldırım & Şimşek, 2011, s.277).  Durum çalışması 
desenlerinden ise bütüncül tek durum desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmada 2018 yılında 
yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programı bütüncül tekli durum olarak alınmış beceriler 
yönünden incelenmiştir. 

Çalışma Grubu 
 Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Nitel 
araştırmanın içinde meydana gelen amaçlı örnekleme yöntemi Patton’a (1987) göre “zengin 
bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına imkân sağlamaktadır” 
(aktaran, Yıldırım & Şimşek, 2011, s. 107). Araştırmanın çalışma grubunu 2018 yılında 
yayınlanan Türkiye sosyal bilgiler öğretim programı oluşturmaktadır.  
Veri Toplama Süreci ve Analizi 
 Araştırma verileri doküman incelemesi aracılığıyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, 
nitel araştırmalarda görüşme ve gözlem yöntemlerinin uygun olmadığı durumlarda tek başına 
veri toplama yöntemi olarak kullanılabilir. Dokümanlar, “nitel araştırmalarda etkili bir şekilde 
kullanılması gereken zengin veri kaynaklarıdır. Araştırmacı, araştırmanın doğasına uygun 
olarak elde edeceği veriyi gözlem ve görüşme yapmadan elde edebilir. Bu sebeple doküman 
incelemesi, araştırmacıya, zaman ve para tasarrufu kazandırır” (Yıldırım & Şimşek, 2011, s. 
187-188). Bu araştırmada 2018 yılında yayınlanan Türkiye sosyal bilgiler öğretim programı 
veri olarak kullanılmıştır.  
 Araştırmadan elde edilen veriler alttaki aşamaları takip edilerek toplanmıştır.  Bu 
aşamalar şu şekildedir:  
• Dokümanlara ulaşma: Bu süreçte 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programına 

ulaşılmıştır. Sosyal bilgiler programı Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinden ulaşılmıştır. 
• Orijinalliği kontrol etme: Sosyal bilgiler öğretim programı Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi 

web sitesinden elde edilmesinden dolayı dokümanların orijinal olup olmadığı bu yolla test 
edilmiştir.  

• Dokümanları anlama: Dokümanlar tek tek araştırma soruları ile ilişkilendirilmiştir. 
• Veriden örneklem seçme: Araştırmada incelenen metinlerde örnekleme yoluna gidilmeyerek 

sosyal bilgiler öğretim programı tüm aşamaları ile tasnif edilmiştir. 

 Elde edilen veriler ise içerik analizi aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz sürecinde ise 
Yıldırım & Şimşek (2011) tarafından önerilen şu aşamalar izlenmiştir: 
• Verilerin kodlanması: Bu aşamada veriler incelenerek kodlamalar yapılmıştır. Programda 4., 5., 

6., ve 7. sınıftan tüm öğrenme alanları kazanımları beceriler yönünden incelenmiştir.  

• Temaların bulunması: Bu süreçte elde edilen kodlar bir araya getirilerek incelenmiş ve ortak 
özelliklerine göre bir araya getirilmiş bu şekilde tematik kodlama yapılmıştır.  

• Kodların ve temaların düzenlenmesi: Bu süreçte ise elde edilmiş olan kodlar uygun temalar 
altında bir araya getirilmiştir. 

• Bulguların tanımlanması ve yorumlanması: Ulaşılan kodlar kategoriler altında bir araya 
getirilmiş ve tablolar halinde sunularak tanımlama ve yorumlamalar yapılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen verileri desteklemek amacıyla dokümanlardan örnek alıntılar seçilerek araştırma 
bulguları bu örneklerle desteklenmiştir.   
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Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmada geçerlik güvenirlik kapsamında şu işlemler yapılmıştır: Araştırmanın 
verileri analiz edilirken ilk önce kodlamalar yapılmıştır. Kodlamaların ve sınıflamaların doğru 
yapılıp yapılmadığı dışarıdan farklı bir araştırmacı aynı analizi gerçekleştirerek daha sonra her 
iki araştırmacının yaptığı kodlamalar ve analizler bir araya getirilerek aradaki güvenirlik 
katsayısı hesaplanmıştır. Miles & Huberman (1994) güvenirlik katsayısına göre 0,90 olarak bir 
değer elde edilmiş olup bu katsayıda da analizlerin güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğunu 
göstermektedir. Araştırmanın verileri olan sosyal bilgiler öğretim programı ülkenin eğitimle 
ilgili resmi web sitesinden elde edilmiştir. Bu şekilde dokümanların orijinal olup olmadığı test 
edilmiştir.  

Bulgular 
Tablo 1. 4. Sınıf Öğrenme Alanlarında Yer Alan Beceriler 
4. sınıf Öğrenme Alanı Beceriler f 
 Birey ve Toplum Kanıt kullanma 1 
  Problem çözme 1 
  Zaman ve kronolojiyi algılama 1 
  Empati kurma 2 
 Kültür ve Miras Kanıt kullanma 1 
  Araştırma 1 
  Değişim ve sürekliliği algılama 1 
  Zaman ve kronolojiyi algılama 1 
  Mekânı algılama 1 
 İnsanlar Yerler ve 

Çevreler 
Konum analizi 1 

  Karar verme 1 
  Mekânı algılama 1 
  Harita kullanma 1 
  Tablo, grafik ve diyagram çizme ve 

yorumlama 
2 

 Bilim Teknoloji ve 
Toplum 

Yenilikçilik 1 

  Değişim ve sürekliliği algılama 1 
  Araştırma 1 
  Zaman ve kronolojiyi algılama 1 
  Yaratıcı olmak 1 
  Dijital okuryazarlık 1 
  Girişimcilik 1 
 Üretim, Dağıtım ve 

Tüketim 
Karar verme 1 

  Özdenetim 3 
  Finansal okuryazarlık 2 
  Yaratıcı olmak 1 
 Etkin Vatandaşlık Sosyal katılım 2 
 Küresel Bağlantılar Araştırma 1 
  Mekanı algılama 1 

 
Tablo 1 incelendiği zaman 4. sınıf “birey ve toplum” öğrenme alanında “kanıt kullanma, 
problem çözme, zaman ve kronolojiyi algılama, empati kurma”, “kültür ve miras” öğrenme 
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alanında “kanıt kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, zaman ve kronolojiyi 
algılama, mekanı algılama”, “insanlar, yerler ve çevreler” öğrenme alanında “konum analizi, 
karar verme, mekanı algılama, harita kullanma, tablo, grafik ve diyagram çizme ve 
yorumlama”, “bilim teknoloji ve toplum” öğrenme alanında “yenilikçilik, değişim ve sürekliliği 
algılama, araştırma, zaman ve kronolojiyi algılama, yaratıcı olmak, dijital okuryazarlık, 
girişimcilik”, “üretim, dağıtım ve tüketim” öğrenme alanında “karar verme, özdenetim, finansal 
okuryazarlık, yaratıcı olmak”, “etkin vatandaşlık” öğrenme alanında “sosyal katılım” “küresel 
bağlantılar” öğrenme alanında ise “araştırma ve mekanı algılama” becerileri tespit edilmiştir. 

 
4. sınıf- “Birey ve Toplum”-“Empati”:“Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin 
yerine koyar.” 
4. sınıf-“Kültür ve Miras”-“Kanıt kullanma”:“Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve 
nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.” 
4. sınıf- “Birey ve Toplum”-“Zaman ve kronolojiyi Algılama”:“Yaşamına ilişkin belli başlı 
olayları kronolojik sıraya koyar.” 
4. sınıf- “Kültür ve Miras”-“Değişim ve sürekliliği algılama”:“Geleneksel çocuk oyunlarını 
değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.” 
4. sınıf-“İnsanlar, Yerler ve Çevreler”- “Konum analizi”: “Çevresindeki herhangi bir yerin 
konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.” 
4. sınıf- “Bilim Teknoloji ve Toplum”-“Yaratıcı olmak”:“Çevresindeki ihtiyaçlardan yola 
çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.” 

 
Tablo 2. 5. Sınıf Öğrenme Alanlarında Yer Alan Beceriler 

5. sınıf Öğrenme Alanları  Beceriler f 
 Birey ve Toplum Sosyal katılım 1 
  Özdenetim 1 
 Kültür ve miras Mekânı algılama 1 
  Zaman ve kronolojiyi algılama 1 
 İnsanlar Yerler ve Çevreler Harita kullanma 1 
  Çevre okuryazarlığı 3 
  Gözlem 2 
  Eleştirel düşünmek 1 
  Mekânı algılama 2 
 Bilim Teknoloji ve Toplum Dijital okuryazarlık 2 
  Eleştirel düşünmek 1 
  Özdenetim 1 
 Üretim Dağıtım ve Tüketim Araştırma 1 
  İşbirliği 1 
  Girişimcilik 1 
 Etkin Vatandaşlık Araştırma 1 
 Küresel Vatandaşlık Araştırma 1 
  İletişim 2 
  Eleştirel düşünme 1 

 
 Tablo 2 incelendiği zaman 5. sınıf “birey ve toplum” öğrenme alanında “sosyal katılım, 
özdenetim, “kültür ve miras” öğrenme alanında “mekânı algılama, zaman ve kronolojiyi 
algılama”, “insanlar yerler ve çevreler” öğrenme alanında “harita kullanma, çevre 
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okuryazarlığı, gözlem, eleştirel düşünmek, mekânı algılama”, “bilim teknoloji ve toplum” 
öğrenme alanında “dijital okuryazarlık, eleştirel düşünmek, özdenetim”, “üretim, dağıtım ve 
tüketim” öğrenme alanında “araştırma, işbirliği, girişimcilik”, “etkin vatandaşlık” öğrenme 
alanında “araştırma”, “küresel vatandaşlık” öğrenme alanında “araştırma, iletişim ve eleştirel 
düşünme” becerileri saptanmıştır. 
 
5. sınıf-“İnsanlar Yerler ve Çevreler”-“Eleştirel düşünmek”:“Yaşadığı çevredeki afetlerin 
ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.” 
5. sınıf- “Birey ve Toplum”-“Sosyal katılım”: “Sahip olduğu haklarının farkında olan bir 
birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun 
davranır.” 
5. sınıf-“İnsanlar Yerler ve Çevreler”-“Harita kullanma”:“Haritalar üzerinde yaşadığı yer 
ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.” 
5. sınıf-“Kültür ve Miras”-“Mekânı algılama”: “Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel 
özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer 
ve farklı unsurları belirler.” 
5. sınıf-“İnsanlar, Yerler Çevreler”-“Çevre okuryazarlığı”:“Yaşadığı çevrede görülen 
iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.” 
5. sınıf-“Bilim, Teknoloji ve Toplum”-“Dijital okuryazarlık”:“Sanal ortamda ulaştığı 
bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.” 
 
Tablo 3. 6. Sınıf Öğrenme Alanlarında Yer Alan Beceriler 
6. sınıf Öğrenme Alanı Beceriler f 
 Birey ve Toplum Zaman ve kronolojiyi 

algılama 
1 

  Değişim ve sürekliliği 
algılama 

1 

  Eleştirel düşünmek 1 
  Sosyal katılım 1 
 Kültür ve Miras Zaman ve kronolojiyi 

algılama 
2 

  Değişim ve sürekliliği 
algılama 

2 

 İnsanlar Yerler ve Çevreler Konum analizi 1 
  Harita kullanma 2 
  Mekânı algılama 2 
 Bilim,Teknoloji ve Toplum Araştırma 2 
  Yenilikçilik 1 
  Yaratıcı olmak 1 
 Üretim, Dağıtım ve Tüketim Yaratıcı düşünmek 1 
  Girişimcilik 1 
  Yenilikçilik 1 
  Araştırma 1 
 Etkin Vatandaşlık Politik okuryazarlık 4 
 Küresel Bağlantılar Eleştirel düşünme 2 
  Araştırma 1 
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 Tablo 3 incelendiği zaman “birey ve toplum” öğrenme alanında “zaman ve kronolojiyi 
algılama, değişim ve sürekliliği algılama, eleştirel düşünmek, sosyal katılım”, “kültür ve 
miras” öğrenme alanında “zaman ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği algılama”, 
“insanlar yerler ve çevreler” öğrenme alanında “konum analizi, harita kullanma, mekânı 
algılama”, “bilim, teknoloji ve toplum” öğrenme alanında “araştırma, yenilikçilik, yaratıcı 
olmak”, “üretim, dağıtım ve tüketim” öğrenme alanında “yaratıcı düşünmek, girişimcilik, 
yenilikçilik, araştırma”, “etkin vatandaşlık” öğrenme alanında “politik okuryazarlık”, “küresel 
bağlantılar” öğrenme alanında ise “eleştirel düşünmek ve araştırma becerileri” tespit 
edilmiştir. 
 
6. sınıf-“Birey ve Toplum”: “Sosyal katılım”: “Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.” 
 
6. sınıf-“Üretim, Dağıtım ve Tüketim”-“Girişimcilik”: “Türkiye’nin coğrafi özelliklerini 
dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.” 
 
6. sınıf-“İnsanlar, Yerler ve Çevreler”-“Harita kullanma”:“Türkiye’nin temel beşerî 
coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.” 
 
6. sınıf: “Birey ve Toplum”-“Eleştirel düşünmek”:“Toplumda uyum içerisinde 
yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.” 
 
6. sınıf: “Kültür ve Miras”-“Zaman ve kronolojiyi algılama”: “Türklerin Anadolu’yu yurt 
edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.” 
6. sınıf: “Bilim, Teknoloji ve Toplum”-“Yaratıcı olmak”:“Bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.” 
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Tablo 4. 7. Sınıf Öğrenme Alanlarında Yer Alan Beceriler 
 
7. sınıf Öğrenme Alanı Beceriler f 
 Birey ve Toplum İletişim 3 
  Eleştirel düşünme 2 
  Medya okuryazarlığı 1 
  Değişim ve sürekliliği algılama 1 
 Kültür ve Miras Kanıt kullanma 2 
  Problem çözme 1 
  Değişim ve sürekliliği algılama 1 
 İnsanlar Yerler ve Çevreler Eleştirel düşünme 2 
  Problem çözme 1 
  Kanıt kullanma 1 
 Bilim, Teknoloji ve Toplum Değişim ve sürekliliği algılama 1 
  Eleştirel düşünme 1 
  Zaman ve kronolojiyi algılama 1 
 Üretim, Dağıtım ve Tüketim Değişim ve sürekliliği algılama 2 
  Zaman ve kronolojiyi algılama 2 
  Araştırma 1 
 Etkin Vatandaşlık Zaman ve kronolojiyi algılama 2 
  Problem çözme 1 
 Küresel Bağlantılar Kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme 1 
  Eleştirel düşünme 1 
  İşbirliği 1 
  Problem çözme 1 

 
 Tablo 4’e göre 7. sınıf “birey ve toplum” öğrenme alanında “iletişim, eleştirel düşünme, 
medya okuryazarlığı, değişim ve sürekliliği algılama” becerileri, “kültür ve miras” öğrenme 
alanında “kanıt kullanma, problem çözme, değişim ve sürekliliği algılama”, “insanlar, yerler 
ve çevreler” öğrenme alanında “eleştirel düşünme, problem çözme, kanıt kullanma”, “bilim, 
teknoloji ve toplum” öğrenme alanında “değişim ve sürekliliği algılama, eleştirel düşünme, 
zaman ve kronolojiyi algılama”, “üretim, dağıtım ve tüketim” öğrenme alanında “değişim ve 
sürekliliği algılama, zaman ve kronolojiyi algılama, araştırma” “etkin vatandaşlık” öğrenme 
alanında “zaman ve kronolojiyi algılama, problem çözme” “küresel bağlantılar” öğrenme 
alanında “kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme, eleştirel düşünme, işbirliği ve problem çözme” 
becerileri saptanmıştır.  

 
7. sınıf-“Birey ve Toplum”-“İletişim”: “İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz 
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.” 
7. sınıf-“Küresel Bağlantılar”- “Kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme”: “Çeşitli kültürlere 
yönelik kalıp yargıları sorgular.” 
7. sınıf-“Küresel Bağlantılar”-“İşbirliği”: “Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların 
çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir.” 
7. sınıf-“Birey ve Toplum”-“Medya okuryazarlığı”: “Medyanın sosyal değişim ve 
etkileşimdeki rolünü tartışır.” 
7. sınıf-“Bilim, Teknoloji ve Toplum”- “Zaman ve kronolojiyi algılama”:“XV-XX. 
yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına 
etkisini analiz eder.” 
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7. sınıf-“Üretim, Dağıtım ve Tüketim”-“Değişim ve sürekliliği algılama”: “Üretimde ve 
yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.” 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
 Bu araştırmada 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları 
beceriler yönünden incelenmiştir. Araştırmadan ulaşılan sonuçlar şunlardır: 

2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programı 4. sınıf kazanımları 
incelendiği zaman “kanıt kullanma, problem çözme, zaman ve kronolojiyi algılama, empati 
kurma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, mekanı algılama, konum analizi, karar 
verme, harita kullanma, tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama, yenilikçilik, yaratıcı 
olmak, dijital okuryazarlık, girişimcilik, özdenetim, finansal okuryazarlık, sosyal katılım” 
becerileri kazandırılmak hedeflenmektedir. Gelişmiş bir toplumun üyeleri kendi kararlarını 
kendileri almalıdırlar. Bu sebeple bireyler savunma, gündemdeki sorunları takip etme ve 
değerlendirme, yargıda bulunma ve tartışma becerileri gelişmiş olmalıdır (Branson & Quigley, 
1998). ABD’de faaliyet gösteren Partnership for 21st century Learning’e  (P21) göre, 21. yy. 
vatandaşlık eğitimi için temel becerilerin “yaratıcılık ve yenilik, işbirliği, eleştirel düşünme, 
problem çözme ve iletişim” olduğu ifade edilmektedir (P21, 2016). Araştırma sonuçları 
incelendiği zaman bu araştırmalarla benzer becerilerin kazandırılmayı hedeflendiği 
görülmektedir.  

5. sınıf öğrenme alanlarında yer alan kazanımlar incelendiği zaman ise; “sosyal katılım, 
özdenetim, mekânı algılama, zaman ve kronolojiyi algılama, harita kullanma, çevre 
okuryazarlığı, gözlem, eleştirel düşünmek, dijital okuryazarlık, araştırma, işbirliği, 
girişimcilik, iletişim” becerileri tespit edilmiştir. Guirdham (2004) ve Smolicz (2005) iletişim 
becerilerinin küresel sorunları çözmenin anahtarı olduğunu, Smolicz, (2005) ayrıca yansıtıcı ve 
eleştirel düşünme becerilerin bireyler için gerekli olan beceriler olduğunu ifade etmektedir 
(aktaran, Zajda, 2009). Bu araştırmalar da araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bu 
doğrultuda bu araştırma sonuçlarında elde edilen çoğu becerinin birey için önemli olduğu ve 
kazandırılması gerekli olan beceriler olduğunu ifade edebiliriz.  
 6. sınıf kazanımlarında ise; “zaman ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği 
algılama, eleştirel düşünmek, sosyal katılım, konum analizi, harita kullanma, mekânı algılama, 
araştırma, yenilikçilik, yaratıcı olmak, girişimcilik, politik okuryazarlık” becerilerine 
ulaşılmıştır. 7. sınıf öğrenme alanlarında yer alan kazanımlarda ise; “iletişim, eleştirel düşünme, 
medya okuryazarlığı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma, problem çözme, eleştirel 
düşünmek, zaman ve kronolojiyi algılama, araştırma, kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme, 
işbirliği” becerilerine ulaşılmıştır. 
 Tüm sınıf düzeylerinde kazandırılmak hedeflenen beceriler ise şunlardır: “Kanıt 
kullanma, problem çözme, zaman ve kronolojiyi algılama, empati kurma, araştırma, değişim 
ve sürekliliği algılama, mekanı algılama, konum analizi, karar verme, harita kullanma, tablo, 
grafik ve diyagram çizme ve yorumlama, yenilikçilik, yaratıcı olmak, dijital okuryazarlık, 
girişimcilik, özdenetim, finansal okuryazarlık, sosyal katılım, çevre okuryazarlığı, gözlem, 
eleştirel düşünmek, işbirliği, iletişim, yaratıcı düşünmek, politik okuryazarlık, eleştirel 
düşünmek, kalıp yargı ve ön yargıyı fark etmedir”. Bir önceki sosyal bilgiler öğretim programı 
olan 2005 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programında ise “eleştirel düşünme, 
yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini 
kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem, mekanı algılama, 
zaman ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati 
becerileri” kazandırılmak hedeflenmektedir (MEB, 2005). Her iki program karşılaştırmalı 
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olarak incelendiği zaman 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programında daha 
ayrıntılı becerilerin kazandırılmayı hedeflendiğini ifade edebiliriz. Yapılan bir araştırmaya göre 
de Türkiye sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılmak hedeflenen becerileri 
uluslararası literatürle karşılaştırmalı olarak incelendiği zaman Türkiye sosyal bilgiler öğretim 
programının daha ayrıntılı becerilerin kazandırılmayı hedeflendiği ifade edilmektedir (Kafadar, 
2019). Fakat bu becerilerin 2018 sosyal bilgiler öğretim programında nasıl kazandırılacağına 
dair etkinlik örnekleri yer almamaktadır. Araştırma sonuçları bütüncül bir yaklaşımla 
değerlendirildiği zaman çok çeşitli becerilerin kazandırılmayı hedeflendiğini ifade edebiliriz. 
Fakat bu becerilerin nasıl kazandırılacağı kısmında eksiklikler bulunmaktadır.  
Araştırma sonuçları doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir: 
Araştırmada 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler öğretim programı incelenmiştir.  Yapılacak 
olan başka bir çalışmada bir önceki sosyal bilgiler öğretim programı ile 2018 yılında yayınlanan 
sosyal bilgiler öğretim programı beceriler yönünden incelenerek karşılaştırmalı olarak 
araştırılabilir.  Ayrıca yapılacak olan bir diğer çalışmada sosyal bilgiler ders kitapları da 
beceriler yönünden incelenebilir. 
Sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarında sadece kazandırılmak hedeflenen beceriler 
belirtilmiştir. Fakat kazandırılmak hedeflenen becerilerin nasıl kazandırılacağına dair bilgiler 
bulunmamaktadır. Ayrıca programda etkinlik örnekleri yer almaması büyük bir eksiklik 
oluşturmaktadır. Yenilenecek olan diğer sosyal bilgiler öğretim programlarına etkinlik 
örnekleri eklenmesi ve hangi kazanımın hangi beceriyle ilişkili olduğunun belirlenmesi beceri 
eğitimi için önemli katkı sağlayabilir.  
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ÖZET 
 

Yapışan çalışmanın amacı Woodhouse, Dykas ve Cassidy (1997) tarafından geliştirilen Güvenli üs olarak 
Aile ölçeğinin (GÜOA)’nin Anne Güvenli Üs (AGÜ) ve Baba Güvenli Üs (BGÜ) Formunu Türk kültürüne 
uyarlamaktır. Ölçeğin dil eşdeğerliğini test etmek için lise İngilizce yabancı dil alanında öğrenim gören öğrencilere 
karşılıklı olarak (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış, İngilizce ve Türkçe formlardan elde 
edilen puanlar arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. GÜOAÖ’nin nün faktör yapısını belirlemek 
amacıyla uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre AGÜ ve BGÜ formları tek 
boyutlu bir yapı göstermektedir. AGÜF’nun her bir madde için madde faktör yükleri. 50 ile .74 arasında 
değişmekte iken BGÜF’nun her bir madde için madde faktör yükleri .74 ile .84 arasında değişmektedir. Yapılan 
doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç 
tutarlılık katsayısı AGÜ için .89, BGÜ için ise. 95 olup test-tekrar test yöntemi ile ölçeklerden elde edilen 
güvenilirlik katsayıları AGÜ için r=. 76, BGÜ için r=.72 olarak bulunmuştur. Ayrıca modellerin uyum iyiliği 
değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir 
ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenli üs olarak Aile, Anne Güvenli Üs, Baba Güvenli Üs 

FAMILY SCALE AS A SECURE BASE: THE STUDY OF VALIDITY 
AND RELIABILITY 

ABSTRACT 
The aim of the study is to adapt the Mother Safe Base and Father Safe Base Form of the Family Scale as 

a safe base developed by Dykas, Cassidy and Woodhouse (1997) to Turkish culture. In order to test the language 
equivalence of the scale, translations (English-Turkish; Turkish-English) have been mutually applied to the 
students who are English language students in high school and positive and meaningful correlations were found 
between the scores obtained from the English and Turkish forms. According to the results of explanatory and 
affirmative factor analyses performed to determine the factor structure of FSSB, MSB and FSB forms represent a 
single-dimensional structure. While item factor loads of MSBF for each item varies between 50 and 74, that of 
FSBF varies between .74 and .84. It has been observed in the affirmative factor analysis that the scale conforms 
the original form. Internal consistency coefficient of the scale for Cronbach Alpha is .89 for MSB, and .95 for 
FSB; and reliability coefficient obtained from the scales by applying test-retest method as  r = .76 for MSB, and  r 
= .72 for FSB. In addition, it has been determined that goodness-of-fit values of the models remain in the acceptable 
limits. According to these results, the scale may be considered as a valid and reliable measuring tool. 
 

Keywords: Family as a Secure Base, Mother as a Secure Base, Father as a Secure Base  
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Giriş 
Bağlanma Teorisi, çocuğun hayattaki güvenlik hissinin ebeveynlerin erişilebilir ve 

koruyucu olmasına bağlı olduğu varsayımına dayanır. Bir ebeveyn bu ihtiyaca uygun bir 
şekilde yanıt verdiğinde, çocuk genellikle güvenli bir bağlanma stili geliştirir. Bu bağlanma / 
bakım sistemi, hayatta kalmak için esastır ve bu nedenle sağlam, biyolojik bir içgüdüdür. 
Bağlanma araştırmalarının çoğu bebeklere ve küçük çocuklara odaklanmış olsa da ömrü 
boyunca uygun bağlanmaların önemi teorikleştirilmiştir ve belgelenmiştir (Ainsworth, 1989; 
Steinberg, 1990).  Bowlby (1969) bağlanma ilişkisinin, (a) bakım verene yakın olma (b) çevreyi 
keşfetme sırasında ve yeni davranışlar öğrenirken rahat olacağı ‘güvenli üs’ olarak bakım 
vereni kullanma, (c) bebeğin rahatlık, destek ve yeniden güven için bakıcıyı sığınak olarak üç 
çeşit görev olduğunu ifade etmektedir. 

Ainswoth ve Ark. (2015) güvenli üssü; bireyin bulunduğu dünyayı keşfetmek, büyümek 
ve gelişmek için bağlanma figürünün sağladığı destek olarak tanımlamışlardır. Ainsworth ve 
Ark. (1978) bir bakıcının çocuğun korku, öfke veya üzüntü göstergelerine ilişkin yorumların, 
çocuğun ihtiyaçlarının yansıması olarak anlaşılması gerektiği ve bakım veren kişinin bu 
ihtiyaçları yorumlayabilme becerisine ek olarak, çocukların çevrelerindeki tehlikeleri nasıl 
değerlendiklerine, kendilerini geliştirme ve sosyalleşme adına nasıl duygusal tepkiler 
verdiklerinin, bakım veren kişi tarafından çok iyi gözlemlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 
Ainsworth (1978)’un duyarlılık değerlendirmesinde, bakıcıların çeşitli bağlamlarda 
bebeklerinin ihtiyaçlarına nasıl dikkat verdiklerini, yorumladıklarını ve yanıtladıklarına 
odaklanarak, çocukların değişen ihtiyaçlarını dikkate almıştır. Bebek sinyallerine karşı 
geliştirilen bakıcı duyarlılığı, çocuğun duygusal ipuçlarıyla ilgili çıkarımlarını, çocuğun 
bağlanma, keşif ve korku davranış sistemlerinin ne kadar etkin hale getirildiğini hesaba katması 
için uygulamalar gerçekleştirmiştir (Ainsworth ve Wittig, 1969). Bağlanma ve keşif sistemleri 
arasındaki bu etkileşim, bebeğin dünyasını keşfedebilmesi adına annenin “güvenli bir üs” 
olarak kullanması olarak tanımlandı. İşlevi koruma olan bağlanma sistemi ile işlevi öğrenme 
olan keşif sistemi arasındaki bu denge, çocuğun bakım veren kişiden çok uzakta olmasına 
rağmen yolunu kaybetmeden öğrenmesine ve gelişmesine izin veren bir mekanizma olarak 
tanımlamışlardır (Ainsworth ve ark., 1978). 

Güvenli üs sağlamın 5 boyutundan bahsedilmiştir. Bunlar; hazırbulunuşluluk 
(availability), duyarlılılık (sensitivity), kabul etme (acceptance), iş birliği (co-operation) ve aile 
üyeliği (family membership) olarak tanımlanmıştır. İlk dört boyut, Bowlby (1969) ve 
Ainsworth (1971, 1978) tarafından belirlenen ve güvenli bağlanma ile ilişkili olarak bağlanma 
teorisinden alınmıştır. Modele ek olarak, Schofield ve Beek (2014) bir boyut daha eklenmiştir.  

Hazır Bulunuşluluk (Availability) 
Bağlanma teorisine dayanarak, çocuğun bakım verenle duygusal hazır bulunuşluluk 

deneyimin kalitesinin, gelişimi etkilediği (Ainsworth ve Ark., 1978; Bowlby, 1969), annenin 
duygusal ulaşılabilirliğinin çocuk gelişimindeki farklı alanlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Özellikle annenin duygusal ulaşılabilirliği, çocuk bağlanma güvenliği ile ilişkilendirilmiştir 
(Aviezer ve Ark., 1999; Easterbrooks ve Ark.,2012). Ayrıca, boylamsal çalışmalar yüksek 
anne-çocuk ulaşılabilirliğinin daha iyi duygu düzenlemesine (Garvin ve Ark., 2012), ilerleyen 
yaşlarda daha düşük psikopatolojik semptomların ortaya çıkmasına (Easterbrooks ve 
Ark.,2012; Biringen ve Ark.,2005), daha yüksek sosyal yetkinliğe (Howes ve Ark., 2008), ve 
dil ve zihin gelişimine (Moreno ve Ark., 2008) katkı sağladığı belirtilmiştir.  
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Duyarlılık (Sensitivity) 
Ainsworth ve diğ. (1971, 1978, 1973), anne bakımının kalitesinin, özellikle de annenin 

duyarlılığının, bebeklerin ileriki yaşlarında anneleri ile oluşturacakları bağlanma güvenliği ile 
bağlantılı olduğunu gösteren ilk deneysel çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Ainsworth ve diğ. 
(1978), duyarlılığı, bir bakıcının bebeklerin verdikleri ipuçlarını algılayıp doğru bir şekilde 
yorumlayabilmesi ve daha sonra uygun bir şekilde bebeğin ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi 
olarak tanımlamıştır. Bowlby (1969) güvenli bir bağlanma ilişkisinin geliştirilmesine katkıda 
bulunan koşullardan birinin bağlanma figürünün bebeğin gereksinimlerine cevap vermedeki 
duyarlılığı olacağını ileri sürmüştür. 

Kabul Etme (Acceptance) 
Hem ebeveyn kabul ve reddetme teorisi hem de bağlanma teorisine göre, ebeveynlerin 

sevgiyle ilgili stilleri, çocuğun duygusal ihtiyaçları çerçevesinde bakıcılarından ve 
çevrelerinden ne kadar hassas ve güvenilir bir şekilde bakım bekleyebilecekleri konusunda 
zihinsel temsillerinin gelişimini etkiler. (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969; Rohner, Khaleque, 
Cournoyer, 2008). 

İş Birliği (Co-Operation) 
İş birliği, başarılı bir bakım ilişkisinin temel hedefidir. Bu boyutta bakıcı, çocuğun 

kendini etkili hissetmesi adına, çocuğun özerk bir birey olarak kendi dileklerini, duygularını ve 
hedeflerini değerli olarak düşünür. Bakıcı bu nedenle özerkliği teşvik etmenin yollarını arar ve 
aynı zamanda birlikte çalışarak mümkün olan her çocuğun daha etkili ve yetkin hissetmesine 
destek olacak şekilde çocukla iş birliği yapar. Bu, gerektiğinde başkalarına yardım etmekte 
kendinden emin hissetmesine, uzlaşmaya ve iş birliğine girmesine yardımcı olur (Schofield ve 
Beek, 2014). 

Aile Üyeliği (Family Membership) 
Aile üyeliği boyutu, bakıcı yanında büyüyen, evlat edinilen veya ebeveynleri haricinde 

büyütülmek zorunda kalınan çocukları kapsar ve çocuğun uzun vadeli yaşamsal planına uygun 
şekillerde tam bir aile üyesi olarak, sosyal ve kişisel kabulü içerir (Schofield ve Beek, 2014). 
Erken yaşlarda evlat edinilen veya başka bir bakıcı tarafından büyütülen çocukların daha geç 
yaştakilere göre daha az bağlanma sorunu yaşadıklarını gösteren çalışmalar mevcuttur (Juffer 
ve ark. 2005, Stams ve ark. 2001, Stovall ve Dozier 1998, Van den Dries ve ark. 2009). 
Verrissimo ve Salvaterra (2006), ailelerle geçirilen sürenin olumlu bağlanma ile yakından 
ilişkili olduğunu belirtmektedirler. 

Orijinal Güvenli Üs Olarak Aile Ölçeğinin Güvenilirlik ve Güvenilirlik Çalışması 
 Anne baba güvenli üs ölçeği 13 maddelik bir ölçek olup, ergenlerin, ebeveynlerini ne 

kadar uygun, duyarlı ve hassas bir güvenli üs olarak hizmet ettiklerini değerlendirmek için 
kullanılır. Bu ölçeğin güvenli temel versiyonları, başlangıçta 16 maddeden oluşuyordu. 
Bununla birlikte, temel faktörü analizleri yapıldıktan sonra, bu ölçeğin her iki versiyonundan 
da üçer madde düşürüldü çünkü düşük faktör yükleri vardı (Cassidy, Ziv, Rodenberg, 
Woodhouse, 2003). Mevcut çalışmada iç tutarlılığın yüksek olduğu belirtilmiştir (α = .92 anne 
versiyonu; α = .92 baba versiyonu) ve “Annem / babam yardıma ihtiyacım olduğunda 
güvenebileceğim biridir” ve “Annem / babam sorun yaşadığım zamanlarında benim için var 
mıdır?” gibi örnek maddeler, neredeyse hiç doğru (1) ile neredeyse her zaman doğru (5)” 
arasında değişen 5’li Likert tipi bir ölçek kullanarak öğeleri puanlandı. Bu ölçeğin anne ve baba 
versiyonları için, anne için güvenli bir üs, baba için güvenli bir üs olarak toplam puan 
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oluşturmak için maddeler toplam puanları 13 ile 65 arasında değişmektedir. Bu ölçeğin 
geçerliliği ile ilgili veriler, ebeveynlerin güvenli bir temel sağladıklarına yönelik algılarının 
bağlanma ve ebeveynlerin sıcaklık ve anlayış gibi diğer yönleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir 
(Cassidy ve Woodhouse, 1997; Dykas, Woodhouse, Ziv, Feeney, Cassidy, 2007).  

Bu çalışma Dykas, Cassidy ve Woodhouse, (1997) tarafından geliştirilen güvenli üs 
olarak aile ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla 
yapılmıştır. Bu çalışma soncunda Türkçe literatüre güvenli üs olarak aile kavramının Türkçe 
uyarlaması kazandırılmış olacak ve ilgili ölçek farklı bir kültürde incelenerek daha geniş bir 
anlam kazanacaktır. 

Çalışma I 
Yöntem 

Çalışma Grubu ve İşlem 
 Güvenli üs olarak Aile ölçeğinin Anne Güvenli Üs Formunun ve Baba Güvenli Üs 

Formunun uyarlama çalışmasını yapmak için ilk olarak ölçeği geliştiren kişi olan Susan 
Woodhouse, and Jude Cassidy’den izin alınmıştır. Ölçeğin İngilizce formu, İngilizce ve 
Türkçeyi iyi derecede bilen üç dil uzmanı akademisyen tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dil 
uzmanlarının Türkçeye çevirdikleri ölçek tek forma dönüştürülmüştür. Oluşturulan Türkçe 
form iki dil uzmanına verilerek tekrar İngilizceye çevirtilmiştir. Geri çeviri sonrasında ölçeğin 
Türkçe formunun İngilizce formuna yakın olduğu görülmüştür. Daha sonra çeviri uzman 
değerlendirme formu hazırlanarak ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları en az doktora 
seviyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında beş akademisyene ileti yoluyla 
gönderilerek ölçek maddelerinin Türkçeye uygun olup olmadığı konusunda uzman görüşü 
alınmıştır. Uzmanlardan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda ölçeğe son şekli verilmiştir. 
Ölçeğin dilsel eşdeğerliğini sınamak için Konya Anadolu Lisesi ve Konya Esentepe 
Kolejindeki 12. sınıf öğrencilerinden 25 kişilik öğrenci grubuna iki hafta arayla önce ölçeğin 
İngilizce formu daha sonra Türkçe formu uygulanmıştır. 

Bulgular 
Güvenli üs olarak Aile ölçeğinin Anne Güvenli Üs Formunun ve Baba Güvenli Üs 

Formunu dilsel eşdeğerliğini sınamak için 2017–2018 eğitim öğretim yılı Konya Anadolu 
Lisesi ve Konya Esentepe Kolejindeki 12. sınıf öğrencilerinden 25 kişilik öğrenci grubuna iki 
hafta arayla önce ölçeğin İngilizce formu daha sonra Türkçe formu uygulanmıştır. Korelâsyon 
analizi sonucunda Anne Güvenli Üs Formunun ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları arasında 
yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (r= .97, p<.01). Baba Güvenli Üs 
Formunun korelasyon analizi sonucunda ise ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları arasında 
yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (r= .98, p<.01).    Bu sonuçlara 
göre ölçeğin Türkçe formunun, orijinal İngilizce formuna eşdeğer olduğu söylenebilir. 

Çalışma II 

Yöntem 1 
Çalışma Grubu 
Güvenli üs olarak Aile ölçeğinin Anne Güvenli Üs Formunun yapı geçerliğini saptamak 

için yapılan açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları bağımsız 
örneklemler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
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AGF’nin yapı geçerliği tespit etmek için yapılan açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı 
faktör analizi, Konya Konevi Anadolu Lisesi, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Konya Fatih Teknik Meslek Lisesi, Konya Atatürk Kız Mesleki ve Teknik 
lisesi ve Konya Atatürk Anadolu Lisesinde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf toplam 396 
öğrenci ile(% 48.7 kız, %51.3 erkek; X = 15.15 yaşlar) yürütülmüştür.   

Anne Güvenli üs Formunun Açımlayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular 
AGF’nin faktör yapısının geçerli bir model olup olmadığının saptanması için açımlayıcı 

faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örneklem sayısının faktör analizine 
uygunluğu Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı ile verilerin çok değişkenli normallik şartı ise 
Barlet Testi ile incelenmiştir. KMO’nun 0.60’dan yüksek çıkması ve Barlett testinin anlamlı 
çıkması gerekmektedir. Aksi taktirde analize devam edilemeyecektir. Faktör analizine 
başlarken verilerin uygunluğunu test etmek amacıyla yapılan Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
katsayısı değeri 0,911, Bartlett’s değeri ise 2114,482 (p<.000) olarak çıkması verilerin AFA ya 
uygun olduğunu göstermektedir.  
Tablo 1 
 Maddelerin Faktör Yük Değerleri 
Maddeler Madde faktör Yükleri 
s4 .747 
s12 .734 
s3 .728 
s7 .724 
s13 .717 
s1 .691 
s2 .677 
s9 .666 
s8 .642 
s10 .625 
s5 .614 
s6 .589 
s11 .505 

Alan yazında, bir maddenin faktör yük değeri için asgari büyüklüğün .32 olması 
yönünde yaygın bir görüş vardır, buradan hareketle belirlenen kesme noktası.32’dir. Faktör yük 
değeri .32 altında olan ve binişik olarak adlandıracağımız herhangi bir madde olmadığından 13 
maddelik varyansın %44,823’ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde 13 
maddenin faktör yükleri .74 ile .50 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin güvenirliği için 
madde analizine bağlı olarak hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı.92’dir. 
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Şekil 1. Açımlayıcı Faktör Analizine Ait Yamaç Birikinti Grafiği 
Şekil 1’deki yamaç birikinti grafiği incelendiğinde Y eksenindeki bileşenler X eksenine 

doğru iniş yapmaktadırlar ve bu iniş eğilimi açıklanan varyansa yaptıkları katkıları gösteren 
noktalarda kırılmalar göstermektedir. Bu doğrultuda şekil 1’deki grafik incelendiğinde 
açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek boyuttan oluştuğu söylenebilir.  
Tablo 2 
Faktörlerin Açıkladıkları Varyanslar 
Faktörler Total % of Variance Cumulative % 
1 5,827 44,823 44,823 
2 1,099 8,451 53,273 
3 ,980 7,535 60,808 
4 ,830 6,388 67,196 
5 ,687 5,283 72,479 
6 ,682 5,250 77,729 
7 ,560 4,307 82,036 
8 ,457 3,514 85,549 
9 ,456 3,506 89,055 
10 ,417 3,209 92,264 
11 ,376 2,891 95,155 
12 ,333 2,559 97,714 
13 ,297 2,286 100,000 

Tablo 2 incelendiğinde 1.boyutun açıkladığı varyans oranı 44,823’dür. Tek boyutlu 
yapılarda açıklanan varyansın %30’un üzerinde olması yeterli kabul edilebilir. Ayrıca öz 
değerler incelendiğinde birinci öz değer 5,827 iken bir sonraki özdeğer 1,099 olduğu 
görülmektedir. Bu durumda yapının tek boyutlu olduğunu göstermektedir. 
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Anne Güvenli üs Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular 
 

 
Şekil 2.  Anne Güvenli Üs Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Tablosu 

Anlamlılık değeri olan p, beklenen kovaryans matrisi ile gözlenen kovaryans matrisi 
arasındaki farkın (değerinin) manidarlığı hakkında bilgi verir. (Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk, 2010). Yapılan çalışmada beklenen kovaryans matrisi ile gözlenen kovaryans 
matrisi arasındaki fark anlamlıdır (p=.000; p<.05). Modele ilişkin uyumluluk indeksleri tablo 
3’te verilmiştir.   
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Tablo 3 
Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
 
Index  

Mükemmel Uyum 
Ölçütü 

Kabul Edilebilir 
Uyum Ölçütü 

Araştırma 
Bulgusu Sonuç 

𝜒"
𝑠𝑑%  0-3 3-5 3,89 Mükemmel uyum  

RMSEA .00 ≤ RMSEA ≤ .05 
.05 ≤ RMSEA ≤ 
.10 .08 İyi uyum 

CFI .95 ≤ CFI ≤ 1.00 .90 ≤ CFI ≤ .95 .92 İyi uyum 

NNFI 
.95 ≤ NNFI (TLI) ≤ 
1.00 

.90 ≤ NNFI (TLI) 
≤ .95 .95 Mükemmel uyum 

NFI .95 ≤ NFI ≤ 1.00 .90 ≤ NFI ≤ .94 .90 İyi uyum 
SRMR .00 ≤ SRMR ≤ .05 .05 ≤ SRMR ≤ .08 .05 Mükemmel uyum 
GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 .90 ≤ GFI ≤ .95 .93 İyi uyum 
AGFI .90 ≤ AGFI ≤ 1.00 .85 ≤ AGFI ≤ .90 .88 İyi uyum 

  Kaynak: Schumacker ve Lomax, 1996 
DFA’da öncelikle incelenmesi gereken uyumluluk indeksi Ki-kare (X2) uyum 

istatistiğidir ve serbestlik derecesine olan oranı 3’ün altında olması mükemmel uyuma 5 ve 
altında olması iyi uyum olduğunu söyler (Kline, 2005). Bu oran 3,89 olarak bulunmuştur.  

RMSEA; hata karelerinin ortalamasının karekökü olup, modelin anlamlı olabilmesi için 
0,05’den küçük olduğunda mükemmel uyum, 0,10’dan küçük olduğunda ise iyi uyum olduğunu 
söyler (Steiger, 1990). RMSEA değeri 0,08 olarak bulunmuştur ve iyi uyum göstermektedir.   

CFI; model tarafından tahmin edilen kovaryans matrisi ile sıfır hipotezli modelin 
kovaryans matrisini karşılaştıran bir uyum indeksidir (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008). CFI 
0 ile 1 arasında değişen değerler alır. 0.95 ile 1 arasında CFI değerine sahip bir modelin iyi 
uyum içinde olduğu, 0.90 ile 0,95 arasında CFI değerine sahip bir modelin kabul edilebilir 
uyum içinde olduğu söylenebilir (Hu ve Bentler, 1999). Araştırmanın 0.92 bulunan CFI değeri 
iyi uyumu gösterir. CFI indeksi günümüzde yapısal eşitlik modellerinde en yaygın olarak 
kullanılan uyum indeksidir (Fan, Thompson ve Wang, 1999). 

NFI; normlaştırılmış uyum indeksi olup, CFI’ya alternatif olarak Bentler ve Bonett 
(1980) tarafından geliştirilmiştir. Bu indeks varsayılan modelin temel ya da sıfır hipoteziyle 
olan uygunluğunu araştırır. NFI değeri 0,90 olarak elde edilmiştir ve iyi uyum olduğunu 
gösterir. Ayrıca normlaştırılmamış uyum indeksi olan NNFI değeri ise 0,95 olarak bulunmuştur 
ve mükemmel uyum olduğunu gösterir (Şehribanoğlu, 2005). 

GFI, varsayılan modelce hesaplanan gözlenen değişkenler arasındaki genel kovaryans 
miktarını gösterir. GFI değeri 0 ile 1 arasında değişir. GFI’nın 0.90’ı aşması iyi bir model 
göstergesi olarak alınmaktadır. Bu gözlenen değişkenler arasında yeterince kovaryansın 
hesaplandığı anlamına gelmektedir (Schumacker&Lomax, 1996). GFI değeri 0,93 olarak elde 
edilmiştir ve iyi uyum olduğunu gösterir.  AGFI ise düzenlenmiş uyum indeksidir bu değer ise 
0,88 olarak elde edilmiştir ve kabul edilebilir uyum göstermektedir.  

SRMR; standartlaştırılmış ortalama hataların kareköküdür. SRMR değeri 0’a 
yaklaştıkça modelin uyum iyiliği artar. Model, 0.05’ten düşük bir SRMR değeri almışsa iyi 
uyum, 0.05 ile 0.08 arasında bir SRMR değeri almışsa kabul edilebilir uyum içerisindedir (Hu 
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ve Bentler, 1999). Araştırmada bulunan 0.05’lik değer mükemmel uyumu göstermektedir. 
Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde modelin doğrulandığı söylenebilir. 

Baba Güvenli üs Formunun Açımlayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular 
Açımlayıcı faktör analizinin şartları katılımcı sayısının soru sayısının en az 5 katı kadar 

olması gerekir. Katılımcı sayımızın 412 olması bu şartı sağlamaktadır. Örneklem sayısının 
faktör analizine uygunluğu Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı ile verilerin çok değişkenli 
normallik şartı ise Barlet Testi ile incelenmiştir. KMO’nun 0.60’dan yüksek çıkması ve Barlett 
testinin anlamlı çıkması gerekmektedir. Aksi taktirde analize devam edilemeyecektir. Faktör 
analizine başlarken verilerin uygunluğunu test etmek amacıyla yapılan Kaiser-Mayer-Olkin 
(KMO) katsayısı değeri 0,957, bartlett’s değeri ise 4838,653 (p<.000) olarak çıkması verilerin 
AFA ya uygun olduğunu göstermektedir.  

Alan yazında, bir maddenin faktör yük değeri için asgari büyüklüğün .32 olması 
yönünde yaygın bir görüş vardır, buradan hareketle belirlenen kesme noktası .32’dir(Seçer, 
2015). Faktör yük değeri .32 altında olan ve binişik olarak adlandıracağımız herhangi bir madde 
olmadığından 13 maddelik varyansın %65,173’ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Açıklama 
oranı olarak %65,173’ün oldukça iyi bir oran olduğu söylenebilir. 

 Tablo 4 incelendiğinde 13 maddenin faktör yükleri .85 ile .74 arasında değiştiği 
görülmektedir.  Ölçeğin güvenirlik kanıtı için ise Cronbach Alfa değeri .95,5 olarak 
hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 
Tablo 4 
Maddelerin Faktör Yük Değerleri 

Maddeler Madde faktör Yükleri 
s12 .850 
s7 .842 
s4 .834 
s1 .834 
s10 .827 
s13 .826 
s3 .819 
s9 .815 
s11 .800 
s2 .771 
s6 .770 
s5 .753 
s8 .746 
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Şekil 3. Açımlayıcı Faktör Analizine Ait Yamaç Birikinti Grafiği 

 Şekil 3’deki yamaç birikinti grafiği incelendiğinde Y eksenindeki bileşenler X 
eksenine doğru iniş yapmaktadırlar ve bu iniş eğilimi açıklanan varyansa yaptıkları katkıları 
gösteren noktalarda kırılmalar göstermektedir. Bu doğrultuda şekil 3’deki grafik incelendiğinde 
açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek boyuttan oluştuğu söylenebilir.  
Tablo 5. Faktörlerin Açıkladıkları Varyanslar 

Faktörler Total % of Variance Cumulative % 
1 8,472 65,173 65,173 
2 ,821 6,319 71,491 
3 ,575 4,422 75,914 
4 ,514 3,957 79,871 
5 ,446 3,431 83,301 
6 ,387 2,979 86,280 
7 ,324 2,489 88,769 
8 ,307 2,364 91,134 
9 ,291 2,236 93,370 
10 ,250 1,922 95,292 
11 ,232 1,782 97,073 
12 ,209 1,610 98,684 
13 ,171 1,316 100,000 

Tablo 5 incelendiğinde; 1.boyutun açıkladığı varyans oranı 65,173’dür. Tek boyutlu 
yapılarda açıklanan varyansın %30’un üzerinde olması yeterli kabul edilebilir. Ayrıca öz 
değerler incelendiğinde birinci öz değer 8,472 iken bir sonraki özdeğer .821 olduğu 
görülmektedir. Bu durumda yapının tek boyutlu olduğunu göstermektedir 
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Baba Güvenli üs Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Bulgular 

 
Şekil 4. Baba Güvenli Üs Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi Tablosu 

Anlamlılık değeri olan p, beklenen kovaryans matrisi ile gözlenen kovaryans matrisi 
arasındaki farkın (değerinin) manidarlığı hakkında bilgi verir (Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk, 2010). Yapılan çalışmada beklenen kovaryans matrisi ile gözlenen kovaryans 
matrisi arasındaki fark anlamlıdır (p=.000; p<.05). Modele ilişkin uyumluluk indeksleri tablo 
6’da verilmiştir.   
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Tablo 6 
Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
 

Index  
Mükemmel Uyum 

Ölçütü 
Kabul Edilebilir 

Uyum Ölçütü 
Araştırma 
Bulgusu Sonuç 

𝜒"
𝑠𝑑%  0-3 3-5 4,38 Uyumlu değil 

RMSEA .00 ≤ RMSEA ≤ .05 
.05 ≤ RMSEA ≤ 
.10 .08 İyi uyum 

CFI .95 ≤ CFI ≤ 1.00 .90 ≤ CFI ≤ .95 .95 Mükemmel uyum 

NNFI 
.95 ≤ NNFI (TLI) ≤ 
1.00 

.90 ≤ NNFI (TLI) 
≤ .95 .98 Mükemmel uyum 

NFI .95 ≤ NFI ≤ 1.00 .90 ≤ NFI ≤ .94 .94 İyi uyum 
SRMR .00 ≤ SRMR ≤ .05 .05 ≤ SRMR ≤ .08 .03 Mükemmel uyum 
GFI .95 ≤ GFI ≤ 1.00 .90 ≤ GFI ≤ .95 .91 İyi uyum 
AGFI .90 ≤ AGFI ≤ 1.00 .85 ≤ AGFI ≤ .90 .86 İyi uyum 

Kaynak: Schumacker ve Lomax, 1996 
DFA’da öncelikle incelenmesi gereken uyumluluk indeksi Ki-kare (X2) uyum 

istatistiğidir ve serbestlik derecesine olan oranı 3’ün altında olması mükemmel uyuma 5 ve 
altında olması iyi uyum olduğunu söyler (Kline, 2005). Bu oran 4,38 olarak bulunmuştur.  

RMSEA; hata karelerinin ortalamasının karekökü olup, modelin anlamlı olabilmesi için 
0,05’den küçük olduğunda mükemmel uyum, 0,10’dan küçük olduğunda ise iyi uyum olduğunu 
söyler (Steiger, 1990). RMSEA değeri 0,08 olarak bulunmuştur ve iyi uyum göstermektedir.   

CFI; model tarafından tahmin edilen kovaryans matrisi ile sıfır hipotezli modelin 
kovaryans matrisini karşılaştıran bir uyum indeksidir (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008). CFI 
0 ile 1 arasında değişen değerler alır. 0.95 ile 1 arasında CFI değerine sahip bir modelin iyi 
uyum içinde olduğu, 0.90 ile 0,95 arasında CFI değerine sahip bir modelin kabul edilebilir 
uyum içinde olduğu söylenebilir (Hu ve Bentler, 1999). Araştırmanın 0.95 bulunan CFI değeri 
mükemmel uyumu gösterir. CFI indeksi günümüzde yapısal eşitlik modellerinde en yaygın 
olarak kullanılan uyum indeksidir (Fan, Thompson ve Wang, 1999). 

NFI; normlaştırılmış uyum indeksi olup, CFI’ya alternatif olarak Bentler ve Bonett 
(1980) tarafından geliştirilmiştir. Bu indeks varsayılan modelin temel ya da sıfır hipoteziyle 
olan uygunluğunu araştırır. NFI değeri 0,94 olarak elde edilmiştir ve iyi uyum olduğunu 
gösterir. Ayrıca normlaştırılmamış uyum indeksi olan NNFI değeri ise 0,98 olarak bulunmuştur 
ve mükemmel uyum olduğunu gösterir (Şehribanoğlu, 2005). 

GFI, varsayılan modelce hesaplanan gözlenen değişkenler arasındaki genel kovaryans 
miktarını gösterir. GFI değeri 0 ile 1 arasında değişir. GFI’nın 0.90’ı aşması iyi bir model 
göstergesi olarak alınmaktadır. Bu gözlenen değişkenler arasında yeterince kovaryansın 
hesaplandığı anlamına gelmektedir (Schumacker&Lomax, 1996). GFI değeri 0,91 olarak elde 
edilmiştir ve iyi uyum olduğunu gösterir.  AGFI ise düzenlenmiş uyum indeksidir bu değer ise 
0,86 olarak elde edilmiştir ve iyi uyum göstermektedir.  

SRMR; standartlaştırılmış ortalama hataların kareköküdür. SRMR değeri 0’a 
yaklaştıkça modelin uyum iyiliği artar. Model, 0.05’ten düşük bir SRMR değeri almışsa iyi 
uyum, 0.05 ile 0.08 arasında bir SRMR değeri almışsa kabul edilebilir uyum içerisindedir (Hu 
ve Bentler, 1999). Araştırmada bulunan 0.03’lük değer mükemmel uyumu göstermektedir. 
Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde modelin doğrulandığı söylenebilir.  
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Çalışma III 
Yöntem 

İşlem 
AGÜF’nin Türkçe formunun ve BGÜF'nin ölçüt-bağıntılı geçerliğini sağlamak için, 

Woodhouse ve Cassidy (2009) tarafından geliştirilen, Deniz ve Yılmaz (2018) tarafından 
uyarlanan Anne Güvenli Üs Ölçeği; Günaydın, Selçuk, Sümer ve Uysal (2005) tarafından 
uyarlanan Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri ve Sümer ve Güngör (1999) tarafından 
uyarlanan İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 
Güvenli üs olarak Aile ölçeğinin Anne Güvenli Üs Formu: Anne baba güvenli üs ölçeği 

13 maddelik bir ölçek olup, ergenlerin, ebeveyn algılarını hassas, kullanılabilir ve ihtiyaç 
duyulan zamanlarda bağımlı olabilecekleri bir biçimde değerlendirir (Ör: Annem/Babam başım 
belada olduğunda benim için orada olurlar). Maddelerin yanıtlandırılmasında 5’lı Likert 
derecelendirme anahtarı (1= Kesinlikle doğru değil, 5= Kesinlikle doğru) kullanılmaktadır. Bu 
ölçek, ergen bağlanma güvenliği ve ergenlerin ebeveyn anlayışına ilişkin algılamalarıyla 
ilişkilendirilmiştir. Mevcut çalışmada iç tutarlılığın yüksek olduğu belirtilmiştir (α = .92 anne 
versiyonu; α = .92 baba versiyonu), (Woodhouse, Dykas ve Cassidy 1997). Ölçeğin Türkçe ’ye 
uyarlaması ve psikometrik özelliklerinin hesaplanması bu tez kapsamında yapılacaktır. 

İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA): Bartholomew ve Horowitz (1991) tarafından geliştirilen, 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Sümer ve Güngör (1999) tarafından yapılan bu ölçek 
ergenlerin bağlanma stillerini ölçmek için kullanılmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılığı 0.82’dir. Ölçek 
17 maddeden oluşmakta, yakın duygusal ilişkilerden kastedilen arkadaşlık, dostluk ve 
benzerlerini ve bağlanma stillerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Korkulu, kayıtsız, güvenli, 
saplantılı bağlanma olmak üzere 4 farklı derecede değerlendirme yapmaktadır. Ölçekteki her 
madde 1-7 arasında puanlanmaktadır. Korkulu bağlanmayı gösteren sorular 1, 4, 9, 14; kayıtsız 
bağlanmayı gösteren sorular 2, 5, 12, 13, 16; güvenli bağlanmayı gösteren sorular 3, 7, 8, 10, 
17; saplantılı bağlanmayı gösteren sorular 5 (ters yüklü), 6, 11, 15. sorulardır. Ölçekte yer alan 
bir madde (5. madde) hem kayıtsız hem de saplantılı bağlanma stili için kullanılmaktadır. 
Ölçekteki ters maddeler 5, 7, 17. maddelerdir. Güvenli bağlanma boyutu dışındaki etkenlerde 
puan artışı sağlıksız bağlanmayı göstermektedir. Ölçekten toplam puan elde edilmemekte, 
faktör puanları değerlendirilmektedir. Bu çalışmada ön test sonuçlarına bağlı olarak 134 veri 
üzerinden ölçeğin iç tutarlılığı yeniden hesaplanmış ve faktör puanları üzerinden .65-71 
arasında tespit edilmiştir. 

Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri- Kısa Formu (EABE): Anne-baba ve 
arkadaşlara bağlanmayı ölçmek için kullanılan “Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri” 
(EABE), Armsden ve Greenberg (1987) tarafından geliştirilmiş; Raja ve meslektaşları (1992) 
tarafından 12 maddelik kısa form uyarlaması yapılmıştır. Günaydın ve meslektaşları (2005) 
tarafından Türkçe uyarlama çalışmaları yapılan ölçek 7’li likert tipi 12 maddeden oluşmaktadır. 
Günaydın ve meslektaşları (2005) tarafından yapılan çalışmada faktör analizleri sonucunda 
ölçeğin orijinal formunda bulunan güven, iletişim ve yabancılaşma alt boyutlarının Türk 
örnekleminde ortaya çıkmadığı görülmüştür. Buna karşılık, bu alt boyutlar toplanarak anne ve 
babaya bağlanma için ayrı ayrı oluşturulan toplam bağlanma alt ölçeklerinin hem anne hem de 
baba için yüksek 40 düzeyde iç tutarlığa sahip olduğu ve yüksek test-tekrar test güvenirliği 
gösterdiği gözlenmiştir. Cronbach alfa değerleri anne formu için. 88, baba formu içinse .90 
olarak bulunmuştur. Aralıklı olarak ölçülen anneye bağlanma puanları arasında .87, babaya 
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bağlanma puanları arasında ise .88 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Mevcut 
araştırmada ise Cronbach alfa değerleri anne formu için .869, baba formu içinse .881 olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmada anne ve babaya ilişkin bağlanma hakkında veri toplamak amacıyla 
toplam bağlanma puanları hesaplanarak kullanılmıştır. 

Bulgular 
 AGÜF’nin ölçüt-bağıntılı geçerliğinin saptanabilmesi için yapılan korelasyon 

analizleri sonucunda; öğrencilerin AGÜF’ den aldıkları puanlar ile EABE güvenli bağlanma alt 
boyutu ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.66, p<.001), EABE iletişim alt 
boyutu ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.60, p<.001) ve EABE 
yabancılaşma alt boyutu ile negatif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=-.56, p<.001)   ve İÖA 
güvenli bağlanma alt boyutu ile anlamlı ve düşük düzeyde (r=.28, p<.001) ilişkiler saptanmıştır.  

 BGÜF'nin ölçüt-bağıntılı geçerliğinin saptanabilmesi için yapılan korelasyon 
analizleri sonucunda; öğrencilerin BGÜF’ den aldıkları puanlar ile EABE güvenli bağlanma alt 
boyutu ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.67, p<.001), EABE iletişim alt 
boyutu ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.72, p<.001) ve EABE 
yabancılaşma alt boyutu ile herhangi yönde bir anlam bulunamamıştır. İÖA güvenli bağlanma 
alt boyutu ile ise anlamlı ve düşük düzeyde (r=.44, p<.001) ve İÖA korkulu bağlanma alt boyutu 
ile ise anlamlı ve orta düzeyde (r=.66, p<.001) ilişkiler saptanmıştır.  

Çalışma IV 

Yöntem 
Çalışma Grubu 
AGÜF ve BGÜF’nun güvenirlik çalışmaları Konya Anadolu Lisesinde öğrenim gören 

9. 10. 11. ve 12. Sınıf toplamda 156 öğrenciye uygulanmıştır.  

İşlem 
AGÜF ve BGÜF’nun Türkçe formunun güvenirliği için test- tekrar test işlemi 

yapılmıştır. BİFÖ lise öğrencilerine üç hafta ara ile iki kez uygulanmıştır. 
Bulgular 

Test-tekrar test yöntemi ile AGÜF 156 lise öğrencisine üç hafta ara ile iki kez 
uygulanmıştır. Test-tekrar test yöntemi ile ölçeklerden elde edilen güvenilirlik katsayıları 
AGÜF için r=.76 olarak bulunmuştur. BGÜF'nun ise elde edilen güvenilirlik katsayısı ise r=.72 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu çalışmada, Woodhouse, Dykas ve Cassidy (1997) tarafından geliştirilen 

GÜOAÖ’nin Türkçe’ ye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. AGÜ ve BGÜ formlarının Türkçe ve İngilizce formlarının dilsel 
açıdan eşdeğerliğini belirlemek amacıyla yapılan dilsel eşdeğerlik çalışmasından elde edilen 
korelâsyon analizi sonucunda Anne Güvenli Üs Formunun ölçeğin İngilizce ve Türkçe 
formları arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (r= .97, p<.01). 
Baba Güvenli Üs Formunun korelasyon analizi sonucunda ise ölçeğin İngilizce ve Türkçe 
formları arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (r= .98, p<.01). 
Buna göre Türkçe formda yer alan çeviri maddelerle İngilizce formda yer alan orijinal 
maddelerin benzeştiği ve ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin sağlandığı söylenebilir. 
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GÜOAÖ’nin yapı geçerliği AFA ve DFA ile incelenmiştir. AFA sonucunda AGÜ 
orijinal formda olduğu gibi tek boyutlu olduğu ve açıklanan toplam varyans oranının %44 
olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olmasının 
davranış bilimlerinde ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında yeterli görüldüğü 
(Büyüköztürk, 2007) düşünüldüğünde, ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı görülmektedir. 
AGÜF’nun her bir madde için madde faktör yükleri .50 ile .74 arasında değişmektedir. Ölçeğin 
güvenirliği için madde analizine bağlı olarak hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 
.89 ve test-tekrar test korelasyon .76’dır. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için 
öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu dikkate alınırsa, ölçeğin güvenirlik düzeyinin yeterli 
olduğu söylenebilir (Anastasi, 1982). Ayrıca AGÜF’nun İngilizce formundan hesaplanan 
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve tekrar test güvenirlik korelasyonu sonucu ile Türkçe 
formu arasında benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır (Woodhouse, Dykas ve Cassidy, 1997). 

AGÜF’nun doğrulayıcı faktör analizi sonucu yapılan uyum istatistiklerine 
göre(X2=237,539) (sd=61, p<.00), (X2/sd) =3,89) AGÜF tek boyutlu bir modeli 
doğrulamaktadır ve   model kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahiptir. Çünkü uyum 
istatistikleri modelin kabul edilip edilmeyeceğini değerlendirmek için belirli kriterler kullanılır. 
Bu kriterlerden birisi de Ki-Kare değerinin serbestlik derecesine bölümünde ortaya çıkan 
sonuca ilişkin değerlendirmedir. Bu oranın 3 ile 5 arasında olması, modelin iyi bir model 
olduğunu gösterir (Şimşek, 2007). Uyum istatistiklerini değerlendirirken Ki-Kare değerinin 
serbestlik derecesine oranından başka RMSEA, standardize edilmiş CFI, NFI, GFI, SRMR gibi 
uyum iyiliği istatistikleri kullanılır. Bu istatistiklerin değerlendirmesindeki kriter ise, 
RMSEA’nın .08 düzeyinde olması modelin kabul edilebilirliğine ve GFI ile AGFI’ninde 
.90’dan büyük olması kabul edilebilir uyum indekslerini göstermektedir (Şimşek, 2007). Bu 
kriterlere göre BGÜF’nin Türkçe formunun uyum istatistikleri (RMSEA= .08, GFI= .92 ve 
AGFI= .88) modeli tek boyutlu olarak kabul edilebilirliğini göstermektedir. Ayrıca SRMR; 
standartlaştırılmış ortalama hataların kareköküdür. SRMR değeri 0’a yaklaştıkça modelin uyum 
iyiliği artar. Model, 0.05’ten düşük bir SRMR değeri almışsa iyi uyum, 0.05 ile 0.08 arasında 
bir SRMR değeri almışsa kabul edilebilir uyum içerisindedir (Hu ve Bentler, 1999).  
Araştırmada bulunan 0.03’lük değer mükemmel uyumu göstermektedir. Sonuçlar genel olarak 
değerlendirildiğinde AGÜF için modelin doğrulandığı söylenebilir.  

GÜOAÖ’ nün BGÜF’nin AFA ve DFA değerleri incelendiğinde; AFA sonucunda 
BGÜ orijinal formda olduğu gibi tek boyutlu olduğu ve açıklanan toplam varyans oranının 
%65 olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde 
olmasının davranış bilimlerinde ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında yeterli görüldüğü 
(Büyüköztürk, 2007) düşünüldüğünde, ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı görülmektedir. 
BGÜF’nun her bir madde için madde faktör yükleri .74 ile .84 arasında değişmektedir. Ölçeğin 
güvenirliği için madde analizine bağlı olarak hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 
.95 ve test-tekrar test korelasyon .95’dır. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için 
öngörülen güvenirlik düzeyinin .72 olduğu dikkate alınırsa, ölçeğin güvenirlik düzeyinin 
yeterli olduğu söylenebilir (Anastasi, 1982). Ayrıca BGÜF’nun İngilizce formundan 
hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve tekrar test güvenirlik korelasyonu sonucu 
ile Türkçe formu arasında benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır (Woodhouse, Dykas ve Cassidy, 
1997). 

BGÜF’nin doğrulayıcı faktör analizi sonucu yapılan uyum istatistiklerine 
göre(X2=271,831) (sd=62, p<.00), (X2/sd) =4,38) BGÜF tek boyutlu bir modeli 
doğrulamaktadır ve   model kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahiptir. Çünkü uyum 
istatistikleri modelin kabul edilip edilmeyeceğini değerlendirmek için belirli kriterler 
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kullanılır. Bu kriterlerden birisi de Ki-Kare değerinin serbestlik derecesine bölümünde ortaya 
çıkan sonuca ilişkin değerlendirmedir. Bu oranın 3 ile 5 arasında olması, modelin iyi bir model 
olduğunu gösterir (Şimşek, 2007). Uyum istatistiklerini değerlendirirken Ki-Kare değerinin 
serbestlik derecesine oranından başka RMSEA, standardize edilmiş CFI, NFI, GFI, SRMR gibi 
uyum iyiliği istatistikleri kullanılır. Bu istatistiklerin değerlendirmesindeki kriter ise, 
RMSEA’nın .08 düzeyinde olması modelin kabul edilebilirliğine ve GFI ile AGFI’ninde 
.90’dan büyük olması kabul edilebilir uyum indekslerini göstermektedir (Şimşek, 2007). Bu 
kriterlere göre AGÜF’nun Türkçe formunun uyum istatistikleri (RMSEA= .08, GFI= .91 ve 
AGFI= .86) modeli tek boyutlu olarak kabul edilebilirliğini göstermektedir. Ayrıca SRMR; 
standartlaştırılmış ortalama hataların kareköküdür. SRMR değeri 0’a yaklaştıkça modelin 
uyum iyiliği artar. Model, 0.05’ten düşük bir SRMR değeri almışsa iyi uyum, 0.05 ile 0.08 
arasında bir SRMR değeri almışsa kabul edilebilir uyum içerisindedir (Hu ve Bentler, 1999). 
Oluşturulan model, 0.03 SRMR değeri ile mükemmel uyum içerisinde olduğunu göstermiştir.  

AGÜF’nin ölçüt-bağıntılı geçerliğinin saptanabilmesi için yapılan korelasyon analizleri 
sonucunda; öğrencilerin AGÜF’ den aldıkları puanlar ile EABE güvenli bağlanma alt boyutu 
ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.66, p<.001), EABE iletişim alt boyutu 
ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.60, p<.001) ve EABE yabancılaşma alt 
boyutu ile negatif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=-.56, p<.001)   ve İÖA güvenli bağlanma 
alt boyutu ile anlamlı ve düşük düzeyde (r=.28, p<.001) ilişkiler saptanmıştır.  

BGÜF'nin ölçüt-bağıntılı geçerliğinin saptanabilmesi için yapılan korelasyon analizleri 
sonucunda; öğrencilerin BGÜF’ den aldıkları puanlar ile EABE güvenli bağlanma alt boyutu 
ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.67, p<.001), EABE iletişim alt boyutu 
ile arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde (r=.72, p<.001) ve EABE yabancılaşma alt 
boyutu ile herhangi yönde bir anlam bulunamamıştır. İÖA güvenli bağlanma alt boyutu ile ise 
anlamlı ve düşük düzeyde (r=.44, p<.001) ve İÖA korkulu bağlanma alt boyutu ile ise anlamlı 
ve orta düzeyde (r=.66, p<.001) ilişkiler saptanmıştır. Bu da gösteriyor ki GÜOAÖ’ nün ölçüt 
bağıntılı geçerliği sağlanmıştır. 

GÜOAÖ’ nün geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgulara göre ölçeğin 
kullanıma hazır olduğu söylenebilir. Türk kültürüne uyarlanan ölçek, bireyin bağlanma 
sistemlerindeki figürün sağladığı destek ile bulunduğu dünyayı keşfetmek, büyümek ve 
gelişmek kime daha çok ihtiyaç duyduğunu belirlemek için elverişli araçlardan birisi olabilir. 
Bu ölçme aracı hem görevi bireylere hizmet etmek olan öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve 
psikiyatristler hem de araştırmacılar tarafından kullanabilir. 
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The article analyzes the significant and fundamental position of financial security within the 
components of economic security, as well as the interaction of financial security with the overall 
economic security and its components. 
Keywords: economic security, financial security, national interests, economic development, 
financial resources, national security, economic interests, food security, energy security, 
immunity 
Economic security is the state of medium and long term neutralization of threats and dangers 
from internal and external sources aimed at the economic interests of individuals, society, states 
and firms, the formation of a security environment and achieving sustainable development. 
Although economic security emerged in the middle of the twentieth century as an economic 
concept, it began to develop in parallel with the establishment and formation of an individual, 
society (or societies), state institutions and firms. From this point of view, economic security is 
at the following levels: 

Ø Individual economic safety 
Ø Economic security of society 
Ø Economic security of the state 
Ø Economic security of companies 

The economic interests of an individual, society, state, and companies, and the need to ensure 
the security of these interests ultimately have created national interests that unite the interests 
of all parties. National interests can't fully realize the interests of all parties. Because in the 
market economy the interests of individual or firms often exceed the boundaries of national 
interests and don't compromise. 
Image 1. Components of National interests 
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The individual's interests are at the center of national interests. In essence, all interests are in 
the interests of the individual. Because the ultimate aim of our interests at all levels is to 
safeguard the individual and its interests. 
The state plays the role of a generator in ensuring the economic interests of all parties. It has 
emerged as a necessity. Individuals, societies and firms, individually, are faced with problems 
that are always serious and in some cases unable to resolve their security. 
The economic interests of society carry out the function of "justice scales" or "natural regulator" 
in the process of fulfilling the economic interests of individual (or individuals) and firms, as 
well as in the functioning of the state generator in this field. 
Firms have more advantages over the process of forming, realization and security of economic 
interests. Because firms have greater financial resources, more flexible market operations and 
extensive infrastructure opportunities. 
Image 2. Components of National security 
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Economic security is a vast economic haven and operates in close interaction with all 
components of national security and forms the basis of national security. Constituent parts of 
economic security:: 

Ø financial security 
Ø food security 
Ø energy security 
Ø security in transport and logistics 
Ø Industrial security 
Ø Social security 

Financial security includes the formation (or involvement) of financial resources necessary for 
the realization of economic interests and the safeguarding of these interests, the use, control 
over the use, the expected outcome (or more), the fair distribution and redistribution of revenue 
processes. In other words, financial security is an effective functioning of the financial system, 
providing all the roles of the economic system with the necessary financial resources. 
Image 3. National security, Economic security and Financial security chains 
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At any level, the security of economic interests will depend primarily on the level of financial 
security. Because financial security is fundamental to economic security. In all cases, it is 
important to involve the financial resources to achieve economic development, to achieve 
economic interests, to use the intended use and to reach the expected result. 
As you can see, financial security is a very diverse and complicated process. But ensuring 
financial security is a vital economic process in ensuring the security of both national security 
and its vital part of the economy. 
If the blood is vital to the functioning of the human body, financial (cash flows) also perform 
the same function in terms of ensuring the realization and security of economic and national 
interests. From this point of view, ensuring financial security is the key to ensuring economic 
security, as well as national security. Financial security interacts with all components of 
national and economic security, and acts as a catalyst by forming the fundamental basis of the 
process. Financial security should be maintained at the following levels as in economic security: 

Ø Individual financial security 
Ø Financial security of society 
Ø Financial security of the state 
Ø Financial security of companies 

 

Financial security must be addressed in a comprehensive manner, the process must be fully 
investigated, certain and indefinite threats and threats from internal and external sources 
affecting it should be identified, problems should be identified, practical measures should be 
taken. It is important to develop and implement theoretical and practical knowledge and skills 
aimed at ensuring both economic and financial security at the individual and community level. 
In particular, the achievement of serious theoretical and practical results in terms of financial 
security of the individual (or individuals) ultimately contributes to the economic and financial 
strengthening of the society and the state. 
Ensuring the sustainability of economic and financial security at all levels and stages ultimately 
means individuals, societies, firms and states with strong immunity to all threats and dangers. 
In parallel, the types of financial risk are as follows: 
Image 4. Types of risk in finance 
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Ensuring Individual financial security is the main goal of both national, economic and 
financial security. Individual financial security depends on the activities of the society, firms 
and the state, and also directly depends on their activities. In this regard, the individual must 
take into account other interests that are relevant in formulating their own interests. In fact, an 
individual's economic and financial security is a very complex and dynamic process. In a 
globalized world, emerging technologies have created new opportunities for the development 
of personal financial security, but it has also posed a number of serious threats. By making the 
most of the opportunities created by globalization, each individual can make a significant 
contribution to their financial security. One of the most important issues in this regard is the 
level of financial literacy of the individual. In my opinion, financial literacy is the key to an 
individual's financial security. In this respect, each individual should constantly improve his or 
her financial literacy and be aware of the innovations. Proper planning and management of 
financing, balancing revenues and expenses and establishing reserve financial funds should 
form the basis of each individual's financial activities. The savings factor is one of the most 
important prerequisites for financial security. Each individual must work to ensure financial 
security using all available opportunity and resources. 
The financial security of a society depends largely on the financial security of individuals. 
However, it is an indisputable fact that the state and firms play a special role in ensuring the 
financial security of society. Economic and social policy of the state, financial status of firms, 
economic and financial resources owned by individuals are important indicators of financial 
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security of the society. A financially and spiritually rich, scientifically literate, physically strong 
society will always live and grow. 
Financial security of enterprises (firms) depends on the state of local and global markets, as 
well as the economic and financial policies of the state, the wealth (purchasing power) of 
society and individuals. Ensuring the economic and financial security of firms, as well as their 
proper use of market strategies, human resources policies, the use of innovative technologies, 
competition and other factors. 
Financial security of the state has a special role in ensuring national security as well as 
economic security. It is pointless to talk about national security and economic security without 
ensuring the state's financial security. Proper regulation of revenues and expenditures of the 
state, efficient, purposeful and productive use of public finances is a key factor in ensuring the 
financial security of the state. Also, the saving factor is important in the management of public 
finances. Social control, together with the relevant state institutions, is a very important 
condition for the effective use of the state's financial resources. 
Image 5. Components of financial security 

 
Throughout history, the state's financial collapse has led to disastrous consequences for national 
security and economic security in general. Therefore, it is important to treat financial security 
as a matter of national security. Ensuring the financial security of all parties to national security 
will ultimately mean a strong individual, society, economy and state. For this purpose, financial 
security issues must be thoroughly and comprehensively investigated, analyzed and sought to 
find solutions to emerging problems. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik bilişsel yapılarının 

belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını Balıkesir ilinde bulunan bir okulda çalışan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik zihinlerinde oluşturdukları bilişsel yapıyı 
belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen ve rehber öğretmen anahtar kavramından oluşan kelime 
ilişkilendirme testi uygulanmıştır. İki aşamadan oluşan bu testin ilk aşamasında öğretmenler rehber öğretmen 
anahtar kavramına yönelik kelimeleri yazarken ikinci aşamada ise öğretmenlerden bu kavrama yönelik açıklayıcı 
cümleler yazmaları istenmiştir. Yapılan uygulama sonucunda elde edilen bulgular içerik analizi kullanılarak 
yorumlanmıştır. Toplanan kelimeler anlamsal yakınlıklarına göre gruplanarak kategoriler oluşturulmuştur. 
Yapılan bu analizler doğrultusunda öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik bilişsel yapılarının beş 
kategori üzerinde toplandığı görülmektedir. Bu kategoriler sırasıyla “Profesyonel Beceriler, Görevler, İletişim 
Becerileri, Danışmanlık Sonucu Dönütler ve Unvan” olmuştur. En yüksek frekans değerine sahip kategori 
“Görevler” kategorisi olmuştur (f=25). Bu kategori altında altı kavram yer almıştır. Bu kavramlar içinde “yol 
gösteren (yönlendiren)” kategorisi ön plana çıkmıştır (f=12). Sonuç olarak bu çalışma ile öğretmenlerin rehber 
öğretmen kavramına yönelik bilişsel yapıları ortaya konmuştur. Aynı zamanda kelime ilişkilendirme testinin 
bilişsel yapıların belirlenmesinde etkili bir yöntem olduğu gösterilmiştir.   
 
 
Anahtar Kelimeler: Rehber Öğretmen, kelime ilişkilendirme testi, bilişsel yapı. 

 
INVESTIGATING THE TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES 
ABOUT THE COUNSELING TEACHERS CONCEPT THROUGH 

WORD ASSOCIATION TEST  
 
ABSTRACT 

 The aim of this study is to determine the cognitive structures of teachers towards the concept of counseling 
teachers. The participants of the study were teachers who works in a school in Balıkesir. In order to determine the 
cognitive structure formed by the teachers in the minds of the concept of counseling teacher, the word association 
test was applied by researchers which is composed of the key concept of the counseling teacher. In the first stage 
of this test, which consists of two stages, teachers were asked to write the words for the concept of guidance teacher 
and in the second stage, the teachers were asked to write explanatory sentences for this concept. Findings obtained 
as a result of this application were interpreted using the content analysis. As a result of the study, the collected 
words were grouped according to their semantic proximity and categories were formed. As a result of these 
analyzes, it is seen that the cognitive structures of the teachers towards the concept of guidance teachers are 
grouped into five categories. As a result of the study, the category with the highest frequency value was “Tasks” 
category (f = 25). And,, the category called "guiding" was come to the fore (f = 12). As a result, the cognitive 
structures of the teachers towards the concept of counseling teacher were revealed with this study. At the same 
time, the word association test has been shown that it is an effective method for determining cognitive structures. 

Keywords: Counseling Teacher, word association test, cognitive structures. 
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Giriş 
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri günümüzün modern eğitim anlayışı 

içerisinde önemli bir yere sahiptir (Hatunoğlu & Hatunoğlu, 2006). Literatüre bakıldığında 
Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 1950’li yılların başlarında 
konuşulmaya başlandığı ve 1970’li yıllardan itibaren de uzman kişiler tarafından yürütülen ayrı 
bir faaliyet alanı olarak, eğitim-öğretime dahil olduğu görülmektedir (Mertol & Ersoy, 1998; 
Kuzgun, 1991). 

Rehberlik hizmetleri, klasik eğitim-öğretim faaliyetlerinden farklı bir hizmet grubu 
olarak algılansa da eğitim-öğretim sürecini tamamlar ve bu süreçlerin daha verimli işlemesini 
sağlar. Okullarda rehberlik hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığının Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince rehber öğretmenler tarafından yürütülür (MEB, 
2001). Fakat bu durum tüm rehberlik hizmetlerinin sadece rehber öğretmen tarafından 
yürütüleceği anlamına gelmez. Rehberlik, bir ekip işidir ve eğitim-öğretim faaliyetlerine dahil 
olan tüm paydaşların rehber öğretmen ile iş birliği içerisinde olması gerekmektedir (Ünal & 
Ünal, 2010). Bu bağlamda başarılı bir rehberlik hizmetinden bahsedebilmek için okul 
idarecilerinin, sınıf ve branş öğretmenlerinin ve hatta velilerin rehber öğretmen ile işbirliği ve 
uyum içinde çalışması gerekmektedir (Korkut & Owen, 2008). 

Birlikte yürütülen bu çalışmalar sonucu okulun bir diğer önemli paydaşı olan 
öğretmenler, kendi zihinlerinde bir “rehber öğretmen” olgusu oluşturmaktadırlar. Bireyler 
çevrelerindeki olgu ya da olayları zihinlerinde daha önceden var olan kavramlar ile 
ilişkilendirirler ve bu kavramlar arasında bağlar kurarlar. Bilişsel yapı, bireylerin zihinlerindeki 
kavramlar arası ilişkileri ortaya koyan bir yapıdır. Bilişsel yapıların oluşturulması sırasında 
bireyler mevcut bilgileri ile yeni bilgiler arasında bilişsel köprüler kurarlar (Gilbert & Watts, 
1983). Başka bir deyişle alınan yeni bilgiler, halihazırda var olan eski bilgiler ile doğru şekilde 
ilişkilendirildiğinde söz konusu yeni kavram ile ilgili bilişsel yapı kurulmuş olur (Skemp, 
1971). Bu yapıları incelemenin bir yolu ise anahtar sözcükler ile bireylerin zihinlerinde 
oluşturulmuş kavramlar arası bağları incelemektir (Gilbert, Boulter & Rutherford, 1998a; 
1998b). Bu noktadan hareketle akla ilk gelen tekniklerden biri ise kelime ilişkilendirme testidir. 

Alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri arasında, kullanılmaya başlanma 
tarihi en gerilere uzanan ve kullanım alanı en yaygın olan tekniklerin başında KİT (WAT) gelir 
(Kostova & Radoynovska, 2008). Alanyazın incelendiğin bilişsel yapıların araştırılmasında 
birçok çalışmada kullanıldığı görülen KİT (Johnstone & Moynihan, 1985; Bahar, Johnstone, & 
Sutcliffe, 1999; Cardellini & Bahar, 2000; Andrade, Sobral, Ares, & Deliza, 2016; Özcan & 
Tavukçuoğlu, 2018) bu çalışmada da öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik bilişsel 
yapılarının araştırılması amacıyla kullanılmıştır.  

Birlikte çalışmanın önemli olduğu rehberlik hizmetlerinde bu çalışmanın sağlayacağı 
veriler alanyazına önemli bir katkı sağlayacaktır ve bu sayede öğretmenlerin rehber öğretmen 
kavramına yönelik bilişsel yapıları belirlenmiş olacaktır. 

Yöntem 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntem sayesinde farkında olduğumuz ama tam olarak kavrayamadığımız durumları 
araştırma imkânımız olmaktadır (Yıldırım & Şimsek, 2008). Bu noktadan hareketle bu 
çalışmada okul rehberlik hizmetlerinin yapı taşı olan “rehber öğretmen” kavramı (olgusu) 
araştırılmak üzere seçilmiştir. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesi sırasında seçkisiz 
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olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Fraenkel & 
Wallen, 2006). Bu yöntem bize zengin bilgiye sahip durumları derinlemesine inceleme fırsatı 
sunmuştur. Araştırmaya Balıkesir ilinde bir kolejde çalışmakta olan 30 öğretmen katılmıştır. 
Öğretmenlerin tamamı çalışmada gönüllü olarak yer almışlardır. 

Öğretmenlerin “rehber öğretmen” kavramına yönelik bilişsel yapılarının belirlenmesi 
amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen iki aşamalı kelime ilişkilendirme testi (KİT) 
kullanılmıştır. Testin ilk kısmında öğretmenlerden; seçilen “rehber öğretmen” anahtar kavramı 
ile ilgili gördükleri, onlara bu anahtar kavrama yönelik çağrışımlar yapan kelimeleri yazmaları 
istenmiştir. Bu aşamanın tamamlaması için katılımcılara araştırmacı kontrolünde 40 saniye süre 
verilmiştir.  İkinci aşamada ise öğretmenlerden anahtar kavram ile ilgili bir cümle yazmaları 
istenmiştir. Bu aşama için ise 20 saniye süre tanınmıştır. Bu kısım ile seçilen anahtar kavram 
ile anlamsal bağlar içermeyen, hatırlama düzeyinde yer alan kelimelerden ziyade daha 
kompleks yapılarda cümleler elde ederek derinlemesine analizler yapılmıştır (Kurt, 2013). 

Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve veriler arasında bulunan 
anlamlı örüntüler ortaya çıkartılmıştır (Patton, 2002). KİT sonucu toplanan veriler kelime sayısı 
ve kelimeler arası anlamsal bağlar dikkate alınarak gruplanarak kategoriler oluşturulmuştur. 
Daha sonra yazma tekniği ile elde edilen cümleler de oluşturulan kategorilere göre gruplanarak 
analize dahil edilmiştir. Ayrıca diğer kavramlar ile hiçbir bağ içermeyen ya da sadece bir kez 
yazılan kavramlar analizden çıkartılmıştır. 

İçerik analizi gerçekleştirilirken gizli kodlama kullanılarak yürütülen nitel araştırmalar, 
yazılan kelimelerin, metinlerin ya da çizilen görsellerin altlarında yatan anlamları da 
inceledikleri için daha geçerlidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2016). 
Fakat bu anlamlar kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir ve bu durum da araştırmalar 
için güvenirlik problemi oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın güvenirliğinin 
sağlanabilmesi için veriler alanında uzman bir kişi ile paylaşılmıştır. Elde edilen bulgular ayrı 
ayrı incelenerek kategoriler oluşturulmuştur. Daha sonra araştırmacılar tarafından oluşturulan 
kategoriler ile uzman tarafından oluşturulan kategoriler karşılaştırılmış ve çalışmaya son şekli 
verilmiştir. Benzer kategorilerin oluşturulduğu kategoriler görüş birliği ve farklı kategorilerin 
oluşturulduğu durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiş ve kodlayıcılar arası güvenirlik 
katsayısı hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1995). İlk aşamada kodlayıcılar arası uyum %80 
olarak belirlenmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen ikinci kodlamalarda uyum olmayan noktalar 
kodlayıcılar tarafından tekrar incelenmiş ve %100 uyum elde edilmiştir. İlgili literatür 
incelendiğinde bu oranın %80 üzerinde olması yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, vd. 2016). 

Bulgular 
Öğretmenlerin “Rehber Öğretmen” kavramına yönelik bilişsel yapılarının belirlenmesi 

amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen KİT ile öğretmenlerden anahtar kavrama yönelik 
kelimeler ve açıklayıcı cümleler yazmaları istenmiştir. Çalışma sonucu ortaya çıkan veriler 
içerik analizi kullanılarak incelenmiş ve elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.  
Öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik yazdıkları kelimeler gruplanarak beş 
kategori oluşturulmuştur. Tablo 1’de toplanan kelimeler ve oluşturulan kategoriler 
gösterilmiştir. 

Tablo 1 
Öğretmenlerin Rehber Öğretmen Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının Kategorilere Göre 
Dağılımı 
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Kategoriler ve Toplam Frekanslar Kategorilere Ait Kelimeler Kelime Frekansları 

Görevler (f=25) Yol Gösteren (Yönlendiren) 12 
 Çözüm Üreten 4 
 Araştırmacı 3 
 Bilgilendirici 2 
 Gözlemci 2 
 Proje Gerçekleştiren (Üretken) 2 
Profesyonel Beceriler (f=23) Yardımlaşma 7 
 Güler Yüzlü 6 
 Güvenilir 4 
 Analiz Eden 2 
 Anlayış 2 
 İş Birliği 2 
İletişim Becerileri (f=21) Sırdaş 6 
 Arkadaş 3 
 Sabırlı 3 
 Samimi 3 
 Empati 2 
 Dinleyen 2 
 Huzur Veren 2 
Danışmanlık Sonucu Dönütler (f=4) Kendini Tanımak 2 
 Onarıcı 2 
Unvan (f=3) Psikolojik Danışman 3 
Toplam 22 76 

 
Öğretmenlere uygulanan KİT sonucu 76 adet kavram elde edilmiştir. Bu verilerden yola 

çıkarak yapılan analizler sonucu rehber öğretmen kavramına yönelik beş adet kategori 
oluşturulmuştur. Bu kategoriler içerisinde en yüksek frekans değerine sahip kategori 
“Görevler” kategorisi olmuştur (f=25). Bu kategori “yol gösteren (yönlendiren), çözüm üreten, 
araştırmacı, bilgilendirici, gözlemci ve proje gerçekleştiren (üretken)” kavramlarından 
oluşmuştur. Oluşturulan ikinci kategori ise “Profesyonel Beceriler” kategorisi olmuştur (f=23). 
Bu kategori altında yazılan kavramlara baktığımızda “yardımlaşma, güler yüzlü, güvenilir, 
analiz eden, anlayış ve iş birliği” kavramları görülmektedir. “İletişim Becerileri” kategorisi 
oluşturulan üçüncü kategori olmuştur (f=21) Bu kategoriyi ise; “sırdaş, arkadaş sabırlı, samimi, 
empati, dinleyen ve huzur veren” kavramları oluşturmuştur. Dördüncü olarak oluşturulan 
“Danışmanlık Sonucu Dönütler” kategorisi altında iki kavram yer almıştır (f=4). Bu kavramlar 
ise “onarıcı ve kendini tanımak” olmuştur. Son olarak oluşturulan kategori “Unvan” olmuştur 
(f=3) ve bu kategori altında sadece “psikolojik danışman” kavramı yer almıştır. 

Bu verilerin yanısıra öğretmenlerden rehber öğretmen kavramına yönelik cümleler 
yazmaları da istenmiş ve bu cümleler analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 
öğretmenler tarafından yazılan cümlelerin, kategorilere göre frekans dağılımları tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2 
Öğretmenlerin Rehber Öğretmen Kavramına Yönelik Yazdıkları Cümlelerin Kategorilere Göre 
Dağılımı 
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Kategoriler ve Toplam Frekanslar Toplam Frekans 
Görevler 6 
Profesyonel Beceriler 3 
İletişim Becerileri 2 
Danışmanlık Sonucu Dönütler 0 
Unvan 0 
Toplam 11 

 
Bu bölümde en yüksek frekans değerine sahip kategori “Görevler” kategorisi olmuştur 

(f=6). Oluşturulan kategorilere ait cümleler aşağıda sunulmuştur. Cümlelerin yanında yer alan 
ifadeler öğretmen kodlarını göstermektedir.  

En yüksek frekans değerine sahip “Görevler” kategorisine ait cümleler: 

 Ö. 1: Rehber öğretmen, sorun çözücü, yol göstericidir. 
Ö. 3: Rehber öğretmen, gözlem yaparak çocukların eğitim ve öğretiminde daha verimli 

ve doğru tespit ederek destek sağlar.  
Ö. 8: Bilgilendirme amacı güden, öğrenciye yardımcı olan öğretmendir. 

Ö. 18: Rehber öğretmen her zaman öğretmen ve öğrencilere yol gösterici olmalıdır. 
Ö. 20: Yönlendirici yönüyle bize destek olandır. 
Ö. 21: Rehber öğretmen, farklılıkları keşfeder. “Profesyonel Beceriler” kategorisi 

altında yer alan cümleler aşağıda verilmiştir. 

Ö. 4: Rehber öğretmen, kendini sürekli geliştirmelidir. 
Ö. 5: Rehber öğretmen her zaman gülümsemelidir. 

Ö. 23: Güvenilir ve motive edicidir. 
Diğer bir kategori olan “Profesyonel Beceriler” kategorisine ait cümleler aşağıda 

verilmiştir. 
Ö. 4: Rehber öğretmen, kendini sürekli geliştirmelidir. 

Ö. 5: Rehber öğretmen her zaman gülümsemelidir. 
Ö. 23: Güvenilir ve motive edicidir. 

“İletişim Becerileri” kategorisine ait açıklayıcı cümleler şöyle sıralanmıştır: 
Ö. 2: Bilgi ve birikimini kullanarak empati kurar. Ahlak doğrultusunda her bireye saygı 

duyar. 
Ö. 7: Rehber öğretmen sabırla, tüm kalbiyle dinleyen, anlayandır. 
Öğretmenler tarafından “Danışmanlık Sonucu Dönütler” ve “Unvan” kategorilerine ise 

herhangi bir açıklayıcı cümle yazılmamıştır. 
Çalışma sonucu araştırmacılar tarafından elde edilen verilerin daha kolay okunabilmesi 

ve anlaşılabilmesi amacıyla oluşturulan şekil aşağıda verilmiştir (Şekil 1.). 
Şekil 1 bize göstermektedir ki öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik 

bilişsel yapıları beş kategori ile bağlantılıdır. 
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Şekil 1. Öğretmenlerin Rehber Öğretmen Kavramına Yönelik Bilişsel Yapıları.  
 
Rehber öğretmen kavramına yönelik yazılan açıklayıcı cümleler incelendiğinde yazılan 

kavramlardan çıkan sonuçlar ile benzerlik göstermiştir ve “Görevler, Profesyonel Beceriler ve 
İletişim Becerileri” kategorileri birbirlerine çok yakın frekans değerlerine sahip olmuştur. Fakat 
elde edilen bulgular sonucunda “Görevler” kategorisi hem kelime hem de cümle bazında en 
yüksek frekans değerine sahip olmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasında kategoriye ait 
örneklerin okul işleyişi içerisinde daha fazla rastlanan durumlar olması etkili olmuştur.  

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin rehber öğretmen kavramına yönelik bilişsel 
yapıları, kelime ilişkilendirme testi kullanılarak araştırılmıştır. Bilindiği üzere rehber 
öğretmenler, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli tamamlayıcısı olan rehberlik 
hizmetlerinin okullardaki yürütücüleridir. Bu hizmetlerin verimli şekilde yürütülebilmesi için 
ekip çalışması en önemli faktörlerden biridir.  Bu bağlamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir 
diğer önemli paydaşı olan öğretmenlerin zihinlerinde geliştirdikleri rehber öğretmen kavramına 
yönelik bilişsel yapılar araştırılmıştır. 30 öğretmenin katılıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 
toplam 22 kavram 76 kez tekrar edilmiştir (Tablo 1). Elde edilen bulgular analiz edilerek 
anlamsal yakınlığı bulunan kavramlar gruplanarak kategoriler oluşturulmuş ve öğretmenlerin 
bilişsel yapılarının beş kategori etrafında toplandığı görülmüştür. Bu kategoriler sırasıyla 
“profesyonel beceriler, görevler, iletişim becerileri, danışmanlık sonucu dönütler ve unvan” 
olmuştur. Kelime ve cümle frekansı bazında bakıldığında her iki analizde de en yüksek frekans 
değerine sahip kategori “Görevler” kategorisi olmuştur (f=25). Bu kategori altında yol gösteren 
(12), çözüm üreten (4), araştırmacı (3), bilgilendirici (2), gözlemci (2) ve proje gerçekleştiren 
(2) kavramları yer almıştır. Bu kategori altında en yüksek frekans değerine “yol gösteren” 
(f=12) kavramı sahiptir. Ayrıca bu kavram çalışma içerisindeki en yüksek frekans değerine 
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sahip kavramdır. Bu da bize öğretmenlerin, rehber öğretmenleri bilişsel yapılarında birer yol 
gösterici olarak kodladığını göstermektedir. Rehber öğretmenin, bir yol gösterici olarak 
algılanması rehberlik hizmetlerinin temel işlevlerinden birisi olan yöneltici rehberlik ile 
açıklanabilir. Ayrıca bu sonuç Altun ve Camadan’ın (2012) çalışmalarıyla da örtüşmektedir ve 
benzer şekilde rehber öğretmenlerin yol gösterici özelliklerine vurgu yapmaktadırlar. İkinci en 
yüksek frekans değerine sahip kategori “Profesyonel Beceriler” (f=23) sahip olmuştur. Bu 
kategori altında ise en yüksek frekans değerine “yardımlaşma” kavramı (f=7) sahiptir. Bu 
kategori altında ayrıca “güler yüzlü” kavramı da ortaya çıkmıştır. Bu sonuç rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin ilgililerin işbirliği ile yürütülmesi bir ilkesi ile birlikte 
yorumlandığında iş birliğine katkı verecek olumlu bir sonuçtur (Kuzgun, 1991). “İletişim 
Becerileri” kategorisi frekans değeri olarak üçüncü sırada yer alsa da değer olarak “Görevler” 
ve “Profesyonel Beceriler” kategorileri ile yakın frekans değerlerine sahip olmuştur. Bu 
kategori altında sırdaş (6) kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu kategori altında yer alan kavramlar 
daha çok rehber öğretmenliğin insanlarla olan sosyal ilişkilerini ön plana çıkartmaktadır.  

Yazılan cümle sayıları incelendiğinde en yüksek frekans değerine “Görevler” kategorisi 
sahip olmuştur. “Profesyonel Beceriler” ve “İletişim Becerileri” kategorilerine yönelik yazılan 
cümle sayılarının görece “Görevler” kategorisine göre az oluşu göstermektedir ki öğretmenler, 
rehber öğretmenlerin okullardaki görevleri üzerine daha fazla sayıda üst düzey bilişsel yapılar 
geliştirmiştir. Bu sonuç rehberlik servisinin iş birliği anlayışı bakımından düşünüldüğünde 
anlamlı bir sonuçtur. “Görevler” kategorisi altında ortaya çıkan “araştırmacı” ve “proje 
gerçekleştiren” kavramları ile rehber öğretmenlerin çalışkanlığına dikkat çekilmektedir. Bu 
sonuç yine işbirliği kapsamında değerlendirildiğinde olumlu bir sonuçtur.  

Benzer şekilde literatürde öğretmenlerin, rehber öğretmeninin çalışkanlığını ön plana 
çıkarmaları ve rehber öğretmenlerin diğer öğretmenlere örnek olması ve işbirliği sağlanması 
açısından olumlu bulunmaktadır (Ünal & Ünal, 2010). 

Sonuç olarak; oluşturulan “Görevler”, “Profesyonel Beceriler” ve “İletişim Becerileri” 
kategorilerinin, rehber öğretmen tanımlarıyla örtüşmektedir. Bu da bize göstermektedir ki 
öğretmenler, Rehber Öğretmen kavramına yönelik yanlış veya alternatif kavramlar 
geliştirmemiştirler. Bu kapsamda rehber öğretmenlerin benzer çalışmalara devam etmesi yararlı 
olacaktır. 

Unvan kategorisi altında yer alan psikolojik danışman kavramının frekansının düşük 
oluşu bu konuda öğretmenlerin daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır. 

Yapılan çalışmada katılımcılar olarak sadece öğretmenler seçilmiştir. Fakat ileride 
yapılacak benzer çalışmalarda öğrencilerin ve velilerin de bilişsel yapıları belirlenerek gruplar 
arası karşılaştırmalar da yapılabilir. 

Ayrıca benzer çalışmalara çizme tekniğinin de katılması daha derinlemesine sonuçlar 
elde edilmesini sağlayacaktır. 
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ÖZET 
 
Bu araştırmanın amacı, Manevi Kaynaklar Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde (Türkçe 
Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik Öğretmenliği) öğrenim gören, Marmara 
Üniversitesi Formasyon grubu ile Maltepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde öğrenim 
gören 464 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Maneviyat Kaynakları Ölçeğinin dört faktörlü yapısının kabul 
edilebilir düzeyde uyum gösterdiği görülmektedir. Ölçek maddelerinin faktör yüklerinin .61 ile .91 arasında 
değiştiği görülmektedir. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlık güvenirlik katsayısı .88 ile .95 arasında değişmektedir. 
Alt ölçeklerin test tekrar test korelasyon katsayıları 65 ile .92 arasında değişmektedir. Ölçeğin maddeler ile alt 
boyut toplam puanlar arasındaki korelasyon katsayılarının .58 ile .87 arasında değiştiği görülmektedir. 
Araştırmanın sonucunda, Manevi Kaynaklar Ölçeği’nin Türkçe formu, Türkiye’de gerçekleştirilecek bilimsel 
araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılmaya uygun olduğu 
görülmüştür. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Geçerlik ve  Güvenirlik 

 
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF 

TRAIT SOURCES OF SPIRITUALITY SCALE 
ABSTRACT 
 
 The aim of this study is to investigate the validity and reliability of the Trait Sources of Spirituaıty Scale 
in Turkish. The study group consisted of 464 students. The students were selected from different departments at 
Marmara University Atatürk Education Faculty (Turkish Language Teaching, Guidance and Psychological 
Counseling, Mathematics Teaching), Marmara University Formation Group and Maltepe University Guidance 
and Psychological Counseling Department.. It is seen that the four-factor structure of the Sources of Spirituality 
Scale is acceptable. The factor loadings of the scale items ranged between .61 and .91. The internal consistency 
reliability coefficient of the subscales waried between .88 to .95. The test-retest correlation coefficients of the 
subscales ranged from 65 to .92. The correlation coefficients between the items and the total subscale scores of 
the scale varied between .58 and .87. As a result of the research, Trait Sources of Spirituality Scale Turkish Form 
was found appropriate  to be utilized as a reliable and valid measurement tool that can be used in scientific 
researches in Turkey. 
 

Keywords: Spirituality, Confirmatory Factor Analysis, Validity and Reliability 

 
Giriş 

 
Maneviyat, din, ruh ve ben ötesini (transpersonal) içermekle birlikte derin bir bütünlük 

duygusu, bağlanma ve sonsuz olana kendini açmak demektir (Frame, 2002). Maneviyat 



 
 

 760 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

kavramının Türkçede çeşitli anlamları vardır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde manevi kavramı, 
görülmeyen, duygularla sezilebilen, maddi karşıtı, ruhani ve tinsel kavramlarıyla açıklanmıştır. 
Maneviyat iki anlama gelmektedir. Bunlar maddi olmayan şey ve yürek gücü, moral’dir (TDK, 
2017). Genel anlamda maneviyat kişinin yaşam deneyiminin amaç, ahlaki iyilik ve anlam 
arayışına odaklanması; kişinin kendisi, başkaları, evren ve hakikatle ilişkisi ve aynı zamanda 
kişinin aşkınlık duygusuna kapılmasıdır (Canda ve Furman, 2010). 

Materyalist ve pozitivist anlayışın psikoloji alanında yayılmaya başlamasıyla birlikte 
öz, ruh, sezgi gibi kavramların yanında, maneviyat ve din ile ilgili konular bilim dışı olarak 
görülmüştür. Dolayısıyla bu uyuşmazlık nedeniyle maneviyatın insanların işlevselliği 
üzerindeki etkisi görmezden gelinmiştir (Frager, 2009). Maneviyat, özellikle 21.yüzyılda 
modernite tarafından dışlanmış ve postmoderniteyle birlikte tekrardan gündeme gelmeye  
başlamıştır (Shafranske ve Sperry, 2007).  

Modern paradigma çerçevesinde ortaya çıkmış olan davranışçı ve bilişsel psikoloji gibi 
yaklaşımlar, danışanlara anlam sağlayacak derinlikli kuramsal yanı noktasında yetersiz 
kalmaktadır. Psikanalitik yaklaşım ise çalışma alanını arzu, korku ve hayallerin yol açtığı 
çatışmalar ve bunların yol açtığı psikolojik problemlerle daraltmıştır. Bunun yanında varoluşçu 
ve postmodern psikoloji yaklaşımlarında bireyin aşkın gelişim ihtiyacının engellenmesinden 
kaynaklı problemlerinin var olduğu kabul edilmektedir. Psikolojinin pozitivist paradigmadan 
ayrı bir tanımının yapılması ve psikoloji bilimi kişiyi ruh ve beden bütünlüğü içerisinde ele 
alması gerekmektedir (Hökelekli, 1993). Bununla birlikte psikoloji biliminin manevi unsurları 
da içermesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (Ekşi, Kaya ve Çiftçi, 2016). 

Psikolojik problemleri olan kişinin öncelikle kendisi ile olan iletişimi kopuktur. 
İnsanların psikolojik problemlerinin tedavisinde, onların ruhsal ve bedensel boyutunu bütüncül 
bir şekilde ele alan, başka bir değişle manevi öğretilerle bütünleştiren yaklaşımlar daha etkili 
olabilmektedir (Özdoğan, 2005). 

Sandage ve Harden (2011), birbiriyle ilişkili birkaç maneviyat modelini genişletip  bu 
modeller, ruhsal deneyimlerin insan ilişkilerini düzenleyen bilişsel sistemlere (örneğin, 
bağlanma) dayandığını varsaymaktadır. Modele göre maneviyatın Tanrı/kişisel inanç, doğa, 
insanlık, aşkın/yüce alan olmak üzere dört kaynağı bulunmaktadır (Elkins, Hedstrom, Hughes, 
Leaf, ve Saunders, 1988).  

Bunlardan dindarlık genellikle Tanrı ile yakınlık duygusu ya da kişisel bir tanrı içeren, 
Tanrıya ya da kişisel inanca ilişkin maneviyat bağlamında gerçekleşmektedir. Örneğin, bir 
Müslüman dua ederken Allah ile canlı bir bağlantıda hissettiğini söylemesi mümkündür 
(Westbrook ve ark. 2018).  

Worthington (2012) üç çeşit manevi kaynak tanımlamıştır.  Doğa maneviyatında doğa 
yürüyüşü, gün batımını gözlemlemek, okyanusta yüzmek, bahçecilik, yıldızlara bakmak veya 
hayvanlarla güçlü bir bağ hissetmek gibi çeşitli uygulamalarla düzenli olarak doğaya yakınlık 
duygusu geliştirilebilmektedir. İnsan maneviyatında, sosyal adalet eylemlerine katılarak 
(örneğin, fakirlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak), bir yardım mesleğinde çalışarak, bir bebeğin 
doğumunu ziyaret ederek veya bir topluluğa yatırım yaparak ya da zaman geçirerek insanlık ile 
birlik duygusu geliştirilebilmektedir (Elkins ve ark., 1988). Aşkın maneviyatta ise kişi, 
genellikle küçüklük duygularıyla sonuçlanan fiziksel evrenden farklı bir şey ile bir birlik 
duygusu yaşamaktadır (Piedmont,1999). 

Bu modelin olumlu bir özelliği, manevi deneyim kombinasyonlarını esnek bir şekilde 
tanımlayabilmesidir. Örneğin, bazı Hristiyanlar yalnızca Tanrı ile bir birlik duygusu 
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hissedebiliyorken, bazıları ise farklı kaynaklardan faydalanabilmektedir. Dolayısıyla söz 
konusu model, dinsel ve dini olmayan maneviyatın birbiriyle ilişkili olabileceği çeşitli yolları 
düşünmenin bir yolunu sunmaktadır (Westbrook ve ark. 2018). 

Maneviyat kaynaklarına atıfta bulunduğumuzda, birinin kutsallıkla ilişki kurmanın 
farklı yollarıyla yakınlık veya bağlantı hissi yaşama eğilimine odaklanmaktayız. Örneğin, bir 
Hristiyan insanlıkta ve doğada maneviyatı bulabilmektedir. Çünkü bunlar Tanrı'nın yansımaları 
olarak görülmektedir. Bir Budist doğayı, yaşam ve denge ile ilgili bir maneviyat kaynağı olarak 
deneyimleyebilmektedir (Westbrook ve ark. 2018). 

Anlaşıldığı gibi maneviyat alanında her insanın kutsal ile bağlantı ve iletişim yolu farklı 
kanallardan kurulabilmektedir. İnsanların aşkına yüklediği anlam ve aşkın olan ile ilişkisi farklı 
kanallardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada ortaya çıkarılan maneviyat kaynaklarının 
(Tanrı/kişisel inanç, doğa, insanlık, aşkın/yüce) Türk toplumunda da benzer şekilde ortaya çıkıp 
çıkmadığının araştırılması ve ilgili ölçeğin Türkçe literatürüne kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 21. Yüzyılda maneviyat kavramının gelişmesi (Shafranske ve 
Sperry, 2007) maneviyat alanında yapılan araştırmaların sayısının hızla artmasına neden 
olmakla birlikte, söz konusu çalışmanın ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

 
Yöntem 

 
Söz konusu araştırmada Westbrook ve ark. (2018) tarafından geliştirilen Manevi 

Kaynaklar  Ölçeğinin (Trait Sources of Spirituality Scale) güvenirlik ve geçerlik çalışmasının 
yapılması amaçlanmaktadır.  

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinin çeşitli 

bölümlerinde (Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik 
Öğretmenliği), Marmara Üniversitesi Formasyon grubu  ile Maltepe Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri olmak üzere  toplam 477 öğrenciye ulaşılmıştır. 
Ölçekler değerlendirildikten sonra ise eksik olanlar elenmiş ve 347 kız ( %74,8) 101erkek ( 
%21,8) ile cinsiyet belirtmemiş 16 öğrenci toplam 464 öğrenciye ait veriler ile Doğrulayıcı 
Faktör analizi gerçekleştirilmiştir.   Çalışma grubunun yaş aralığı 17-39 arası değişmekte olup 
grubun yaş ortalaması 22,17 yaştır. 

Dilsel Eşdeğerlik çalışması kapsamında Marmara Üniversitesi Formasyon grubu 
İngilizce bölümü öğrencisi olan 36 kişiye ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları üçer hafta ile 
uygulanmıştır.  

Güvenirlik (kararlılık) için  Test- tekrar test çalışması kapsamında ise 41 kişiye üç hafta 
arayla ölçek tekrar uygulanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 
Manevi Kaynaklar Ölçeği: Manevi Kaynaklar Ölçeği,  manevi kaynaklara ilişkin 

boyutlar ve bu boyutlara ilişkin ifadeleri ortaya çıkartmak için Westbrook ve ark. (2018) 
tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısının ortaya çıkartılması için öncelikle Açımlayıcı 
Faktör Analizi yapılmış, sonrasında faktör yapısını çoğaltmak için Doğrulayıcı Faktör Analizi 
kullanılmıştır.  Buna göre, ölçek dört boyuttan oluşmakta ve her boyuta ilişkin altı madde 
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bulunmaktadır. Bu boyutlar Tanrı/kişisel inanç, doğa, insanlık, aşkın/yüce olarak 
sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise.79 olarak bulunmuştur. 

Tanrıya bağlılık, Tanrıya Bağlanma ölçeği ile ölçülmüştür. Buna göre, kaygılı bağlanma 
için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı.95; kaçıngan bağlanma için ise.80 olarak bulunmuştur. 
Doğayla bağlantı, Doğaya Bağlanabilirlik Ölçeği ile ölçülmüştür. Buna göre Cronbach alfa 
güvenirlik katsayısı ise.93 olarak bulunmuştur. Dine bağlılık, Dine Bağlanma Ölçeği ile 
ölçülmüş ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise.95 olarak bulunmuştur. Son olarak 
deneyimlere açıklık Beş Büyük Faktör Kuramı Ölçeği ile ölçülmüş, Cronbach alfa güvenirlik 
katsayısı .79 bulunmuştur.  

Manevi Kaynaklar Ölçeği toplam 24 ifadeden ve 4 faktörden oluşmaktadır. Her faktörde 
6 ifade yer almaktadır. Puanlama 5’li Likert Tipi (1= Hiç katılmıyorum, 5= Tamamen 
Katılıyorum) derecelendirmesiyle yapılmaktadır.  
İzin ve Çeviri Süreci 

Manevi Kaynaklar Ölçeğinin Türkçe Uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren 
kişilerden biri olan Don E. Davis ile mail yolu ile iletişime geçilmiş ve uyarlama yapmak için 
gereken izin alınmıştır.  Orijinal ölçek Eğitim Bilimleri alanından 8 uzman kişiye gönderilmiş 
ve gerekli çevirinin yapılması istenmiştir. Elde edilen Türkçe formlar üzerinde yine Eğitim 
Bilimleri alanından 2 uzmanla birlikte anlam ve dilbilgisi açısından düzenlemeler yapılmış ve 
ölçeğe son hali verilmiştir.   

 
Verilerin Çözümlenmesi 

Manevi Kaynaklar Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması kapsamında yapı geçerliği 
için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi önceden tanımlanmış 
ve sınırlandırılmış bir yapının, bir model olarak doğrulanıp doğrulanmadığını test etmek için 
kullanılan bir analiz yöntemidir. Dolayısıyla DFA yapı geçerliğini ortaya çıkarmak için 
kullanıla bir yöntemdir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). Doğruyayıcı Faktör 
Analizine test edilen modelin uyum iyiliğini belirlemek için Ki- Kare Uyum Testi (Chi-Aquare 
Goodness), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), Tucker – Lewis indeks, Standartlaştırılmış 
Ortalama Hataların Karekökü (SRMR) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) 
kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliği için iç tutarlık katsayısı (cronbach alfa); test-tekrar test ile 
kararlık güvenilirliğini bulmak için  korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

 
Bulgular 

 
Dilsel Eşdeğerlik 
 
Maneviyat Kaynakları Ölçeği’nin dilsel eşdeğerlik çalışması kapsamında Marmara Üniversitesi 
Formasyon- İngilizce grubunda, yaş ortalaması 25,48 olan 36 öğrenciye  üç hafta ara ile ölçeğin 
Türkçe ve İngilizce formları uygulanmıştır. 

  
Tablo 1. Dilsel eşdeğerliğe ilişkin Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Sonuçları 
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Maneviyat 
Kaynakları 
Alt Boyutları 

Din(İng.) Doğa (İ) İnsancıl (İ) Aşkın (İ) 

Din (Türkçe) ,90*    
Doğa (T)  ,72*   
İnsancıl (T)   ,79*  
Aşkın (T)    ,79* 

  *p<.001 

Tabloda da görüldüğü üzere, ölçeğin İngilizce formu ile Türkçe formu alt boyutları arasında 
yüksek düzeyde istatiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Dini maneviyat alt 
boyutunun İngilizce ve Türkçe formlarından elde edilen puanlar arasında (r=,90), Doğa 
kaynaklı maneviyatı alt boyutları arasında (r=,72), insancıl kaynaklı maneviyat alt boyutları 
arasında (r=, ,79) ve Aşkın maneviyat alt boyutları arasında (r=,79), anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir (p<.001).  

 
Yapı Geçerliği 
 
Maneviyat Kaynakları Ölçeğin dört boyutlu 24 maddeli orijinal formundaki yapısını 
değerlendirmek üzere doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. İlk modelin test analizi sonucunda 
uyum indeks değerlerinin (İlk model χ2/df= 6,32, RMSEA= .1070 CFI= .862, TLI=.845, 
SRMR=.047) kabul edilebilir düzeyde olmadıkları görülmüştür. Bu sebeple modelin 
iyileştirilmesi için önerilen modifikasyon indekslerine göre düzeltmeler yapılmıştır. Bu 
düzeltmeler; doğa maneviyatı alt boyutunda yer alan 7. ve 8. madde ile aşkınlık alt boyutunda 
yer alan 19. ve 20. maddelerin hata varyansları arasında modifikasyon yapılmıştır. İkinci model 
yani düzeltilmiş modele ait uyum indekslerinin  (Düzeltilmiş model(2) χ2/df= 4,29, RMSEA= 
.084, CFI= 917, TLI= .905, SRMR=, .045) RMSEA değeri dışında yeterli ve kabul edilebilir 
düzeyde oldukları görülmektedir. Bunu üzerine tekrar modifikasyon indekslerine göre son 
düzeltme yapılmıştır. Bu doğrultuda 1. ve 2. madde hata varyansları arasında modifikasyon 
yapılmıştır. Üçüncü modele ait uyum indekslerinin  (Düzeltilmiş model(2) χ2/df= 3,81, 
RMSEA= .078, CFI= 928, TLI= .918, SRMR=, .044) yeterli ve kabul edilebilir düzeyde 
oldukları görülmüştür (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). Tablo 2’de test edilen 
modellere ilişkin model uyum değerlerine yer verilmiştir. 

 
Tablo 2. Model uyum değerleri  

Uyum 
İndeksi 

Model değer-1 Düzeltilmiş 
model 
değer-2 

Düzeltilmiş 
model 
değer-3 

İyi uyum Kabul edilebilir 
uyum 

χ2 6,32 4,29 3,81 0 ≤ χ2/df ≤ 2  2 ≤ χ2/df ≤ 5  

CFI .862 .917 ,928 0,95 ≤ CFI ≤ 1,00  0,90 ≤ CFI ≤ 0,95  

RMSEA .107 .084 .078 0 ≤ RMSEA ≤ 0,05  0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08 

TLI .845 .905 .918 0,95 ≤ TLI ≤ 1,00  0,90 ≤ TLI ≤ 0,95  

SRMR .047 .045 .044 0 ≤ SRMR ≤ 0,05  0,05 < SRMR ≤ 0,10  

Yapılan düzeltmeler sonrasında ölçeğin dört faktörlü yapısı ve faktörler arasındaki ilişki şekil 
1’de gösterilmektedir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri dini maneviyat alt boyutunda .81 ile 
.90 arasında; doğa alt boyutu için .66 ile .86 arasında; insancıl alt boyutu için .61 ile .82 arasında 
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ve aşkınlık alt boyutu için .78 ile .91 arasında değiştiği görülmektedir. Düzeltilmiş olan son 
modelin de uyum indekslerini incelediğimizde Maneviyat Kaynakları Ölçeğinin dört faktörlü 
yapısının kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği görülmektedir. 

 
Şekil 1. DFA sonuçları 
 
Madde Analizi ve Güvenirlik Analizleri 
 
Maneviyat Kaynakları Ölçeğinin  maddelerinin alt boyut toplam puanlarını yordama gücü ve 
ayırt ediciliğini belirlemek üzere madde analizi yapılmıştır. Tabloda 4’de görüldüğü üzere 
maddeler ile alt boyut toplam puanlar arasındaki korelasyon dini maneviyat alt boyutunda .78 
ile .87; doğa kaynaklı maneviyat alt boyutunda .70 ile .79; insancıl maneviyat alt boyutunda 
.58 ile .75 ve  aşkınlık alt boyutunda .81 ile .85 arasında değiştiği görülmektedir.  
 
Tablo 4. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam test korelasyonları ve betimsel istatistikler 

Alt Boyutlar Madde No Min. Max.  x̄ Ss DMTTK 

Din  1 1,00 5,00 4,09 1,09 0,86 
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2 1,00 5,00 4,06 1,12 0,87 
3 1,00 5,00 3,72 1,20 0,84 
4 1,00 5,00 3,30 1,21 0,81 
5 1,00 5,00 3,46 1,25 0,86 
6 1,00 5,00 3,59 1,11 0,78 

Doğa 7 1,00 5,00 3,85 0,86 0,70 
8 1,00 5,00 3,86 0,89 0,72 
9 1,00 5,00 3,41 1,07 0,79 
10 1,00 5,00 3,00 1,08 0,78 
11 1,00 5,00 2,94 1,08 0,73 
12 1,00 5,00 3,20 1,08 0,74 

İnsancıl 13 1,00 5,00 4,02 0,90 0,67 
14 1,00 5,00 4,06 0,86 0,75 
15 1,00 5,00 3,91 0,97 0,71 
16 1,00 5,00 3,60 1,07 0,70 
17 1,00 5,00 3,45 1,07 0,74 
18 1,00 5,00 3,74 1,00 0,58 

Aşkınlık 19 1,00 5,00 3,68 1,09 0,81 
20 1,00 5,00 3,71 1,09 0,85 
21 1,00 5,00 3,45 1,12 0,84 
22 1,00 5,00 3,19 1,14 0,85 
23 1,00 5,00 3,19 1,18 0,84 
24 1,00 5,00 3,43 1,14 0,82 

DMTTK: Düzeltilmiş madde toplam test korelasyonları  
 
Ölçeğe ait güvenirlik bulguları tablo 5’de verilmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere ölçeğin 
iç tutarlılık (cronbach alfa) katsayısı, dini maneviyat alt boyutu için .95; doğa maneviyatı alt 
boyutu için .91; insancıl maneviyat alt boyutu için .88 ve  aşkınlık alt boyutu için .95 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin ilk ve ikinci uygulamasında test –tekrar test güvenirlik (kararlılık) 
katsayısı dini maneviyat alt boyutu için .92; doğa maneviyatı alt boyutu için . 82; insancıl 
maneviyat alt boyutu için .65 ve aşkın alt boyutu için .83 olarak hesaplanmıştır.  
 
Tablo 5. Ölçeğe ait güvenirlik bulguları 

Alt boyutlar Uygulama  x̄n(34) Ssn(34) rn(34) αn(534) 

Dİn İlk uygulama 22,54 5,01 .92 .95 
 İkinci uyg. 21,93 5,99 
Doğa İlk uygulama 19,80 4,34 .82 .91 
 İkinci uyg. 19,88 4,85   
insancıl İlk uygulama 22,83 4,31 .65 .88 
 İkinci uyg. 23,41 3,79   
Aşkın İlk uygulama 21,51 5,40 .83 .95 
 İkinci uyg. 21,83 5,81   
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

 
Bu araştırmada, manevi kaynaklarına ilişkin genel anlayışı ortaya çıkartmak için Westbrook 

ve ark. (2018) tarafından geliştirilen Manevi Kaynakları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması 
amaçlanmaktadır. Bu durumda, uyarlama çalışmasından önce ilgili yazarlardan izin alınmış, 
akabinde alanında uzman akademisyenler tarafından çeviri işlemleri gerçekleştirilerek Türkçe 
form uygulamaya hazır hale getirilmiştir.  

Yapı geçerliği çalışmasında orijinal ölçeğin 24 maddeli ve dört boyutlu yapısının 
doğrulanmasının gerçekleştirilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Ölçeğin uyum 
yeterliğini belirlemek için uygulanan uyum indeksleri sonucuna göre, önerilen modifikasyonlar 
doğrultusunda iyileştirmeler yapılmıştır. Düzeltmeler sonucunda uyum indekslerinin kabul 
edilir değerlerde olduğu ve ölçeğin orijinal yapısının bu çalışma grubunda geçerli olduğu tespit 
edilmiştir.  

Ölçeğin güvenilirlik çalışmasında Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı ile test tekrar test 
güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Test tekrar test uygulamasında ölçek üç hafta ara ile aynı 
grup öğrenciye uygulanmış, sonrasında iki uygulamadan elde edilen alt boyut puanlarının 
birbiri ile korelasyonuna bakılmıştır. İki uygulama sonuçları arasında .65 ve üzeri bir ilişki 
olduğu bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısının tüm alt boyutları için .88 
ve üzerinde olduğu görülmüştür. Literatürde Cronbach alpha değerinin kabul edilebilir 
değerinin en az .70 olduğu görülmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). Bu 
durumda bu sonuçlar, ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu kanıtlamaktadır.  

Ölçeğin madde analizi düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ile incelenmiştir. Madde 
analizinin amacı; maddelerin alt boyut toplam puanlarının yordama gücünü ve ayırt ediciliğini 
ortaya çıkartmaktır. Söz konusu ölçeğin genel olarak maddeler ile alt boyut toplam puanlar 
arasındaki korelasyon katsayılarının .58 ile .85 arasında değiştiği görülmektedir. Literatüre bu 
değerlerin başka bir deyişle madde toplam korelasyonlarının .30’un üstünde olması kabul 
edilebilir bir düzeyde olduğunu göstermektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). 

Manevi Kaynakları Ölçeği’nin Türkçe uyarlama çalışması sonuçları, ölçeğin Türkçe 
formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak araştırmalarda kullanılabilecek bir yapıda 
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin, dile getirilemeyen veya ifade edilemeyen manevi güç alınan 
manevi kaynaklarla ilişkili ileride yapılacak olan araştırmalara önemli bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
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ÖZET 
 

Motivasyon öğrenme süreci için önemli bir güçtür, öğrencilerin çoğunlukla zorlandıkları matematik dersi için 
üzerinde durulması gereken güdüleyici bir faktördür. Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı öğrencilere bilimsel 
kavramları günlük yaşamdan seçilen olaylar ışığında sunar. Bu yaklaşımın hedefi öğrencilerin gerçek hayat 
durumları ile matematik arasındaki ilişkinin farkına varmalarını sağlayarak, öğrenme isteğini ve 
motivasyonlarını arttırmaktır. Bu çalışmanın amacı, matematik dersinde kullanılan yaşam temelli öğrenme 
modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyonlarına etkisini incelemektir. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda altıncı sınıf matematik dersi “alan ölçme ünitesinin arazi ölçme birimleri 
konusu” ile ilgili yaşam temelli öğrenme modeline göre bir öğretim planı hazırlanmıştır. Hazırlanan öğretim 
planı doğrultusunda 4 ders saatlik bir uygulama yapılmıştır.  Bu çalışmanın katılımcılarını, 2018-2019 eğitim-
öğretim yılında Bursa bulunan bir devlet okulunda öğrenim gören 13’ ü kız 13’ ü erkek olmak üzere 26 ortaokul 
altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmada durum çalışması 
deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen 
verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilerin matematik 
dersine ilişkin görüşleri, uygulama sonunda ise yine hem matematik dersine hem de uygulanan ders ve 
etkinliklere ilişkin görüşleri alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen öğrenci görüşlerine dair 
verilerin analizi ile, yaşam temelli öğrenme sürecinin öğrencilerin motivasyonunu ne yönde etkilendiği ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda yaşam temelli öğrenmeye göre hazırlanan, gerçek yaşamla ilişki 
kurularak yapılan etkinliklerin, öğrenci görüşleri doğrultusunda, matematik kavramlarını daha açık, anlaşılır, 
ilgi çekici ve somut hale getirdiği görülmüştür. Ayrıca bu etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu olumlu yönde 
etkilediği ve derse katılım ve ilgiyi arttırdığı tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımı, Motivasyon, Öğrenci Görüşleri 
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ABSTRACT 

Motivation is an important force for the learning process, an incentive factor that needs to be emphasized 
for the mathematics lesson where students are often challenged. Life-based learning approach provides students 
scientific concepts in the light of selected events from daily life. The aim of this approach is to increase students’ 
motivation and eagerness to learn by enabling them to become aware of the relationship between real-life 
situations and mathematics. The aim of this study is to investigate the effects of life-based learning model activities 
on students’ motivations towards mathematics lesson. In accordance with the aim of the study, an instructional 
plan has been prepared according to the life-based learning model on land measurement subject of the sixth grade 
mathematics field measurement unit. In accordance with the instructional plan prepared, a 4-hour course was 
applied. The participants of this study consisted of 26 secondary school sixth grade students, 13 girls and 13 boys, 
studying at a public school in Bursa in 2018-2019 academic year. The qualitative research approach was adopted 
and the case study method was used in the study. The research data were collected by semi-structured interview 
method. Content analysis method was used in the analysis of the obtained data. Before the application, the 
opinions of the students about the mathematics lesson were taken and at the end of the application, the opinions 
of the students about both the mathematics lesson and lesson and activities that applied were taken. The opinions 
were subjected to content analysis and it was tried to reveal how the students’ motivation was affected at the end 
of the life-based learning process. As a result of the study, it was seen that the activities which were prepared 
according to life-based learning and made by relating a relationship with real life made math concepts more clear, 
understandable, interesting and tangible. In addition, it was determined that these activities positively affected the 
motivation of the students and increased the participation and interest in the lesson. 

Keywords: Life-Based Learning Approach, Motivation, Students’ views 

 
 

Giriş 
Matematik sayı ve işlemlerden oluşan karmaşık bir yapıdır. Mantıksal ilişkiler kurduran, 

sistematik düşünce biçimlerinden meydana gelen ve geçmişten bugüne insanoğlunun sınır 
tanımayan yaratıcılığını sergilemesine büyük katkı sağlayan bir bilim dalıdır. Matematik, 
gündelik problemleri çözerken yaşam için kullandığımız temel yapıtaşlarından biridir. Bireyin 
keşifleri ve sosyal yaşamın sentezinden doğduğundan aynı zamanda da değişken bir yapıdadır, 
gerçeklikten oluşur ve bireylerin veya toplumların öğrenme süreçleri sonucu ileriye doğru 
değişir ve gelişir (Van Den Heuvel-Panhuizen, 2003).  Matematiğin insan hayatındaki bu 
rolünden ötürü, matematik öğretimi önemlidir ve küçük yaşlardan itibaren yaşamımızda var 
olmalıdır.  

Matematik öğretimi, bireye günlük yaşamın gerektirdiği matematiksel bilgi ve 
becerileri verebilmeli, ona problem çözmeyi öğretmeli ve karşılaştığı durumları problem çözme 
bakış açısı içinde ele alabileceği bir düşünme biçimi kazandırmalıdır (Altun, 2016, s.15). 
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Bireylerin yaratıcı, eleştirel, çok yönlü düşünebilen, problem çözen ve sağlıklı karar alabilecek 
nitelikte yetiştirilmesinde matematik eğitiminin önemli bir rolü vardır (Sezgin-Memnun, 2013). 
Matematiği öğrenen birey temel işlem becerileri kazanmanın yanı sıra sistematik düşünmeyi, 
matematiğin gerçek hayattaki yerini ve önemini fark eder (MEB, 2005). Öğretim 
programlarında yer alan temel derslerden biri olmasının yanında birçok öğrenci için anlaşılması 
ve sevilmesi zor bir ders olduğundan genelde kaçınılmakta ve matematiğe karşı olumsuz 
tutumlar yaşandığı düşünülmektedir. Bu duruma matematiksel düşünme yerine matematiksel 
işlem becerilerinin ön plana çıkarılması sebep olabilmektedir (Posluoğlu, 2002). Matematiksel 
düşünme, bireyin karşılaştığı olaylara belli bir amaç doğrultusunda, sistemli, doğru ve pratik 
bir şekilde anlam kazandırmasını sağlayan önemli bir düşünme biçimidir (Sevgen, 2002). Bu 
düşünme biçimini kazanan bireylerin, problemleri ve sorunları çözmede daha başarılı olduğu 
düşünülmektedir. Matematiksel düşünmenin, bireylerin matematiğin önemini fark etmelerini, 
olumlu düşünmelerini, yaratıcı, kararlı ve empati kurabilen kişiler olabilmelerini sağladığı 
söylenebilir.  

21. yüzyılda bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı ve sürekli gelişmeler ise, insanlığın 
yaşamını etkilemekte ve kesintisiz bir değişime neden olmaktadır. Önceden sadece bilgiye 
sahip olmak yeterli iken; şu anda yaşadığımız yüzyılda öğrenilen temel bilgi ve beceriler 
toplumun gereksinimlerini karşılamaya yetmemektedir (Eryılmaz ve Uluyol, 2015). 
Küreselleşme, teknoloji, göç, uluslararası rekabet, çevresel ve politik değişiklikler, 21. yüzyılda 
başarılı olmak için öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere sahip olmalarını zorunlu 
kılmıştır (Saavedra ve Opfer, 2012). Çağın gerekli kıldığı bilgi ve becerilere sahip, bu bilgileri 
pratikte kullanabilen, gelişmelere uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmenin büyük önem 
taşıdığı düşünülmektedir. Bu süreçte ise değer verilmesi gereken anahtar etken eğitimdir. 
Colwill ve Gallagher’a (2007) göre eğitimin temel hedefi, 21. yüzyılın beklentilerini karşılama 
gücüne sahip bireyler yetiştirebilmektir. Bireylerin her alanda başarılı, çağın gerektirdiği 
ihtiyaçlara cevap verebilen ve yaşamları boyunca öğrenen, etkin ve donanımlı olabilmelerini 
sağlayacak 21. yüzyıl becerileri şeklinde nitelenen becerileri taşımaları gerektiği söylenebilir. 
21. yüzyıl becerileri, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim, işbirliği, 
yenilikçilik, takım çalışması, karar verme, liderlik, bilgi uygulaması, öz-yön ve nasıl 
öğrenileceğini öğrenme gibi temel becerileri kapsar (Partnership for 21st Century Skills, 2009; 
Organization of Economic Cooperation and Development, 2005; Larson ve Miller, 2011). 
Yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi beceriler, 21. yüzyılda hayatta 
kalabilmek için bir tür “evrensel okuryazarlık” oluşturacaktır (Akgunduz ve diğerleri, 2015). 
Günümüzde, bireylerin günlük yaşamda karşılarına çıkan sorunları çözebilmeleri ve sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayabilme becerilerine sahip olma zorunluluğu, eğitimin kalitesini ve 
standartlarını etkileyen bir faktördür (Şahin, Ayar ve Adıgüzel 2014). Dünyadaki birçok millet, 
21. yüzyılda çocukları yaşama ve çalışma koşullarına ve yükseköğrenime daha iyi hazırlamak 
için müfredatlarında, talimatlarında ve değerlendirmelerinde kapsamlı değişiklikler 
yapmaktadır (Schleicher, 2012). Ülkemizde de müfredatlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
2017 yılında yenilenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim ve ortaöğretim 
programlarında yaptığı güncellemelere göre, kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve tutumlar 
bireyin hayat standartlarının gelişmesine katkı sağlarken, değişmekte olan dünyaya adapte 
olabilmesine imkân tanımaktadır. Yenilenen müfredata 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan 
yeterlilikler ve beceriler dâhil edilmiştir. Bu yeterlikler matematik ile ilgili kavramları, bilim 
ve teknolojinin günlük yaşamda uygulanmasını, karşılaşılan problemlerin üstesinden 
gelebilmeyi, tecrübelerden çıkarım yapabilmeyi, bilgi üreten, eleştiriye açık bireyler 
yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2017, s. 27). Öğrencide 
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yeniliğe açık ve sosyal düşünme yeteneklerini geliştirmenin yanında, öğrenciye yaşayarak ve 
işbirliği yaparak öğrenme fırsatları sağlamaktadır.  

Matematik öğretim programı genel amaçlarından biri olan; öğrenciler “Matematiksel 
kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecektir” (MEB,2018) 
şeklinde ifade edilen amaç “yaşam temelli öğretim” kavramına odaklanmaktadır. Kavramlar 
günlük yaşamla ilişkilendirilmeden bilimsel olgulara dayalı öğretildiğinde öğrencilerin derse 
karşı olan ilgileri azalmaktadır (Yılmaz, 2013).  Öğretim sürecinde yapılan köklü 
değişikliklerle birlikte uygulanmaya başlayan yaşam temelli öğrenme yaklaşımı; öğrencilere 
konuları çeşitli bağlamlar etrafında sadece bir yönteme bağlı kalmadan sunar; böylece 
öğrenciler konuları daha iyi algılar ve anlamlı öğrenme gerçekleşerek, öğrenme kolaylaşıp daha 
zevkli bir hale gelecektir (Yaman, 2009). Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları bir 
durumdan hareketle ünitede bulunan konu veya kavramlarla o durum arasında bağlantı kuran 
bir yaklaşımdır (Çepni, 2010: 8). Derslerde kavramlar öğretilirken yaşam temelli öğrenmenin 
yapıtaşlarından olan bağlamların kullanılması öğrencilerin bu kavramları anlamlandırmalarına 
yardımcı olmaktadır (De Jong, 2008). Bu bağlamlar, öğrenciler için kavramları 
somutlaştırmakta ve öğrencilerin kavramlar ile günlük yaşam arasında bağ kurmalarına imkân 
tanımaktadır (İlhan, Yılmaz, Kutu, Sözbilir ve Yıldırım, 2015). Yaşam temelli öğrenme 
yaklaşımı öğrencileri, öğretmenleri ve okulun bulunduğu sosyal ve kültürel ortamı kapsar 
(Whitelegg & Parry, 1999: 68; Bennetta vd., 2005: 1522; Demircioğlu, 2008: 16; Ayvacı, 2010: 
42). Öğretmenler öğrencileri motive etmek ve matematik dersini öğrenmeye teşvik etmek için 
gerçek dünya ile ilgili bağlamları kullanarak onların keşfetme yeteneklerini geliştirebilir 
(Gainsburg, 2008). Öğrenciler yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile yeni öğrendikleri bilgileri 
nasıl ve nerelerde kullanacaklarını anlayabileceklerdir. Yaşam temelli yaklaşım ile 
birleştirilmiş öğrenme uygulamalarının öğrenme üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik 
yapılmış birçok çalışmada; öğrencilerin başarılarını, öğrenmeye yönelik istek ve 
motivasyonlarını arttırdığına dair bulgular bulunmaktadır (Acar ve Yaman, 2011; Bennett, 
Hogarth ve Lubben, 2005; Heller ve Hollabaugh, 1992; Kutu ve Sözbilir, 2011; Park ve Lee, 
2004; Ramsden, 1997; Whitelegg, 1996). Yapılmış olan literatür taramasında yaşam temelli 
öğrenme üzerine yapılan çalışmaların fen alanında yoğunlaştığı ve daha çok nicel çalışmalar 
olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın matematik alanında yapılması ve süreci inceleyen bir 
çalışma olmasından dolayı literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir. 

Öğrenciler günlük yaşam durumlarını ve karşılaştıkları problemleri, öğrendikleri 
bilgilerle ne kadar çok bağdaştırırlarsa öğrenmenin anlamlılığının ve kalıcılığının o kadar 
artacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, ortaokul 6.sınıf matematik 
dersinde arazi ölçme birimleri konusunun yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinliklerle 
yürütülmesi ve uygulama sonucunda öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyonları 
üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla arazi ölçme birimleri konusunun günlük yaşamla 
ilişkilendirilen bağlamlar yardımıyla öğrencilere sunulacağı ders etkinlikleri geliştirilmiş, 
hazırlanan etkinlikler öğrencilere uygulanmış ve bu ders işleyişinin öğrenciler üzerindeki 
motivasyon ve ilgi düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, yaşam temelli öğrenme 
modeline uygun etkinliklerin ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin 
motivasyonlarına bir etkisini öğrenci görüşleri kapsamında ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda, aşağıda sunulan problemlere cevap aranmıştır.   

1. Ortaokul öğrencilerinin yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinlikler öncesi 
matematik dersine ilişkin görüşleri nelerdir? 
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2. Ortaokul öğrencilerinin yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinlikler sonrası 
matematik dersine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Ortaokul öğrencilerinin yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinlikler öncesi ve 
sonrası matematik dersine ilişkin görüşleri arasındaki fark nasıldır ve bu fark nereden 
kaynaklanmaktadır? 

 

Yöntem 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 

Durum çalışması araştırması gerçek yaşamın, güncel olan ortamdaki bir durumun 
derinlemesine araştırılmasıdır (Yin, 2009). Bu çalışmalar bir veya daha çok durum ayrıntılı bir 
şekilde araştırılarak, duruma ait etkenler bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek ilgili 
durumu hangi yönde etkiledikleri ve o durumdan ne şekilde etkilendikleri üzerine yoğunlaşır 
(Yıldırım, Şimşek, 2005). 

Çalışma grubu 
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bursa ilinde bir 

ortaokulda öğrenim görmekte olan 26 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolay 
ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu grup, araştırmacının görev yaptığı okulda 
bulunan orta düzeyde başarı durumuna sahip bir şubedeki öğrencilerin tamamını 
kapsamaktadır.  

Veri toplama aracı 
Bu araştırmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Bu yöntem yapılandırılmış görüşmeler kadar katı değil; yapılandırılmamış 
görüşmeler kadar da esnek değildir (Karasar, 1995: 165). Yarı yapılandırılmış görüşme; 
görüşme süresince farklı sorularla konunun derinleşmesine ve konu ile ilgili yeni düşüncelere 
ulaşılmasına yardımcı olan bir yöntemdir. Çalışmada kullanılan görüşme formunda 14 soru yer 
almaktadır. Görüşme formu iki aşamalıdır. Birinci aşamada etkinlikler gerçekleştirilmeden 
önce, ilk 6 soru ile öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşleri alınmıştır. İkinci aşamada 
yaşam temelli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin matematik dersine ilişkin bakış açılarına 
etkisini incelemek için ilk 6 soru ile ve yaşam temelli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin 
motivasyonları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla geriye kalan 8 soru ile görüşleri 
alınmıştır. Görüşme soruları hazırlanırken, araştırma konusu ile ilgili yazın taraması yapılmış; 
alanında uzman öğretim elemanlarının görüşleri alınmıştır. Görüşme formunda bulunan 
sorularla öğrencilerin, uygulanan öğretim yöntemi ve etkinliklerde dikkatlerini çeken ve 
onlarda etki yaratan bölümleri ve karşıt görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Görüşme 
esnasında öğrencilere araştırmayla ilgili bilgiler verilmiş ve öğrencilerin kendilerini rahat 
hissedebilecekleri, fikirlerini içtenlikle söyleyebilecekleri bir görüşme ortamı sağlanmaya 
çalışılmıştır.  

Veri toplama süreci 
Bu çalışmada, yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin matematik dersine 

ilişkin motivasyon ve ilgi durumları üzerindeki değişimleri incelenmiştir. Yaşam temelli 
öğrenme modeline dayalı etkinlikler derste uygulanmadan önce, araştırmacının görev yaptığı 
okulda kendisinin matematik dersi öğretmeni olduğu şubedeki 26 öğrencinin matematik dersine 
ilişkin görüşleri alınmıştır. Ardından araştırmacı öğrencilere, matematik dersi 6.sınıf arazi 
ölçme birimleri konusunu mevcut müfredatta takip edilen uygulama ve öğretim yöntemlerinin 
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yanı sıra yaşam temelli öğrenme modeline uygun hazırladığı etkinliklerle derslerinde 
uygulamıştır. Bu modele uygun hazırlanan öğretim planı ile konu 4 ders saati işlenmiştir. 
Uygulama tamamlandıktan sonra öğrencilerin yaşam temelli öğrenme modeline uygun 
etkinliklerin matematik dersine ilişkin motivasyonları üzerine etkisini incelemek amacıyla 
görüşleri alınmıştır.  

Verilerin analizi 
Nitel araştırma yöntemi izlenerek hazırlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. 

İçerik analizinin amacı elde edilen verileri derinlemesine bir şekilde açıklayabilecek 
düşüncelere ve bağlantılara ulaşmaktır. İçerik analizi birbiriyle ortak özellikleri bulunan verileri 
kodlar ve temalar dâhilinde birleştirmek ve bunları anlaşılabilecek şekilde düzenleyerek 
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  Veriler dört adımda analiz edilmiştir: 1. Verilerin 
kodlanması, 2. Kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi, 3. Kodların ve temaların 
düzenlenmesi, 4. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 228). 
Verilerin analizi görüşme formunda bulunan her bir soru için ayrı ayrı yapılmıştır. Görüşme 
formunda bulunan her soru ile ilgili öğrencilerin verdikleri cevaplar ses kayıt cihazına 
kaydedilmiştir. Daha sonra kaydedilen görüşmelerden elde edilen veriler sıraya konulmuş ve 
araştırma için kullanılabilecek önemli veriler tablolar halinde organize edildikten sonra bir 
bütün içinde kodlanarak analizi yapılmıştır. Tüm verilerin yüzde hesapları yapılarak, frekans 
ve yüzdeler tablo halinde sunulmuştur. Araştırmanın güvenirliği için yapılan kodlamalar ve 
hesaplamalar araştırmacılar tarafından incelenerek görüş birliğine ulaşılmıştır. 

Bulgular 
Bu bölümde araştırma sürecinde elde edilen bulgular ve bu bulgulara dayalı yorumlar 

uygulama öncesi ve uygulama sonrası şeklinde düzenlenerek sunulmuştur. 

Tablo 1 
Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası matematik dersine ilişkin bakış açıları 

 Uygulama öncesi Uygulama sonrası 
Bakış açısı f % f % 

Olumlu 20 77 22 85 

Olumsuz 6 23 4 15 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinliklerin 

öğrencilerin matematik dersine ilişkin bakış açılarında olumlu yönde bir etki yarattığı 
gözlenmiştir. Olumlu görüş bildiren öğrencilerin görüşlerinden bazılarına örnekler şunlardır: 
"Matematik eğlencelidir." ,"Matematik ilgimi çekiyor." ,"Matematik yararlıdır." ,"Matematik 
dersini öğretmenimden dolayı seviyorum." "Matematik bana kolay geliyor." Olumsuz görüşe 
sahip öğrencilerin görüşlerinden bazıları ise "Matematik benim için zordur." , "Problemler çok 
uzun oluyor." , "Yazı yazarak ders işlemeyi sevmiyorum." 

Çalışmaya katılan 26 öğrenci uygulama öncesinde matematik dersinde öğrendikleri 
bilgileri günlük yaşamlarında kullandıklarını belirtmişlerdir. Matematiğin günlük yaşamda yer 
aldığını belirtirken kullandıkları yerlere yönelik değişik günlük yaşam bağlamlarından 
bahsetmişlerdir. Tablo 2’de bu bağlamlar ve bağlamlara ilişkin bulgular verilmiştir. 
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Tablo 2 
Öğrencilere göre uygulama öncesi matematiğin günlük yaşamdaki bağlamları 

Bağlam f % 

Alışveriş 9 35 

İnşaat sektörü 
Doğa olayları 

Saat-zaman hesabı 
Pratiklik 

Bilgisayar oyunu 
Hayat kurtarıcı 

4 
2 

1 
5 

2 
3 

15 
8 

4 
19 

8 
11 

 
Öğrencilerin matematiğin günlük yaşamdaki bağlamlarına yönelik açıklamalarından 

bazıları şunlardır:  
“Alışveriş yaparken, mimarlar ev inşa ederken matematiği kullanırız bu yüzden insanlar 

için önemlidir.” 
“Trafik kuralları üzerinden örnek verirsem eğer sayılar olmasaydı, kaç km hızla 

gideceğimizi ayarlayamazdık ve bu insanlar için kötü durumlar yaratabilirdi. Bu yüzden 
insanlar için önemlidir.” 

“İnsanlar için önemlidir, örneğin bir otobüse bineceğimizde ne zaman geleceğini 
matematik sayesinde tahmin edebiliriz.” 

“İnsanlar için önemlidir çünkü doğadaki birçok olay aslında matematikle ilgilidir. 
Örneğin havadan aldığımız oksijen bile “2” sayısı kullanılarak gösterilir.” 

“Matematik önemlidir, örneğin maddelerin yoğunluğunu bulurken de matematiği 
kullanıyoruz. Ayrıca bir okul inşa ederken, sınıfların büyüklüklerini içine öğrenciler 
sığabilecek kadar ayarlama yaparken de matematiği kullanıyoruz.” 

“Benim için oyunlarda matematik kullandığımdan önemlidir. Örneğin oyunda bir 
malzemeyi alabilme sınırını matematikle belirleriz.” 

“İnsanlar için önemlidir. Örneğin arabamızın benzininin kaç kilometre sonra biteceğini 
matematik kullanarak hesaplayabiliriz. Bu hesaplamaya göre kendimizi ayarlarız.” 

 
Yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinliklerin derslerde uygulaması yapıldıktan 

sonra öğrencilere göre matematiğin günlük yaşamdaki bağlamları ve bu bağlamlara ilişkin 
bulgular Tablo 3’te verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin uygulama sonrasında 
uygulama öncesine benzer günlük yaşam bağlamları belirttikleri ancak farklı olarak meslek 
seçimi ve öğrenmeye yardımcı olma gibi bağlamların belirtildiği görülmüştür.  
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Tablo 3 
Öğrencilere göre uygulama sonrası matematiğin günlük yaşamdaki bağlamları 

Bağlam f % 

Alışveriş 9 35 

İnşaat sektörü 
Doğa olayları 

Saat-zaman hesabı 
Pratiklik 

Bilgisayar oyunu 
Hayat kurtarıcı 

Meslek seçimi 
Öğrenmeye yardımcı 

2 
1 

2 
3 

2 
3 

1 
3 

8 
4 

8 
11 

8 
11 

4 
11 

 
Çalışmaya katılan öğrencilerin matematik öğrenmeye ilişkin görüşleri üç kategoride 

incelenmiştir. Uygulama yapıldıktan sonra matematiği öğrenmenin zor olduğunu düşünen 
öğrencilerin sayısı uygulama öncesine göre %16 azalırken, kolay olduğunu düşünen 
öğrencilerin sayısı %12 artmıştır. 

Tablo 4 

Öğrencilerin matematik öğrenmeye ilişkin görüşleri 

 Uygulama öncesi Uygulama sonrası 

Görüş f % f % 

Zor  9 35 5 19 

Kolay 
Biraz zor 

6 
11 

23 
42 

9 
12 

35 
46 

 
 
Öğrencilerin matematik dersi için kendilerinin yetenekli olma durumları hakkındaki 

görüşler ve bu görüşlere ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmiştir. Uygulama yapıldıktan sonra 
matematik dersi için yetenekli olduğunu düşünen öğrencilerin sayısı uygulama öncesine göre 
%31 artarken, yeteneksiz olduğunu düşünen öğrencilerin sayısı %12 azalmıştır. 
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Tablo 5 
Öğrencilerin matematik dersi için yetenekli olma durumuna ait görüşleri 

 Uygulama öncesi Uygulama sonrası 
Görüş f % f % 

Yetenekli  6 23 12 54 
        Biraz yetenekli 

Yeteneksiz 

11 

7 

42 

35 

6 

6 

23 

23 

 
Öğrencilerin matematik derslerinde günlük yaşamda karşılaşılabilecek etkinlikler ve 

uygulamaların yapılması hakkındaki görüşleri Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6 
Öğrencilerin matematik derslerinde günlük yaşamla ilgili etkinliklerin yapılmasına 

ilişkin görüşleri 

 Uygulama öncesi Uygulama sonrası 

Görüş f % f % 

Olumlu 25 96 25 96 

Olumsuz 1 4 1 4 

 
Öğrencilerin yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinliklerin derslerde yer 

almasının öğrencilere ne hissettirdiği üzerine görüşlerden elde edilen bulgulara göre 26 
öğrencinin 21’inin iyi hissettiği, 5 öğrencinin ise nötr olarak görüş bildirdiği görülmüştür. İyi 
hissettiğini belirten öğrencilerin görüşlerinden bazıları şunlardır: "Eğlenceli geldi." , "Yaşamı 
derste öğrenebileceğimi anladım." , "Farklı uygulamalar ilgimi çekti." , "Arkadaşlarımla fikir 
alışverişi yapmak hoşuma gitti." , "Etkinlikler yaşadığımız olayları somutlaştırdı." 

Araştırmaya katılan öğrencilerin derste uygulanan yaşam temelli etkinliklerin 
matematik dersine yönelik çalışma isteği oluşturma durumu hakkındaki görüşlerden elde edilen 
bulgulara göre 26 öğrencinin 22’sinin olumlu, 4 öğrencinin olumsuz görüş belirttiği 
görülmüştür. Öğrencilerin %85’inin olumlu görüş belirtmişlerdir. Bu etkinliklerin öğrencilerin 
matematik dersine karşı motivasyonlarını arttırmada etkili olabileceği söylenebilir. Olumlu 
görüş bildiren öğrencilerin görüşlerinden bazıları şunlardır: "Bu öğrenme şekli hoşuma gitti.", 
"Eğlenceliydi.", "Merak uyandırdı.", "Yaşamın içinde matematiğin yerini görmüş oldum." 
Olumsuz görüş bildiren öğrencilerin görüşlerinden bazıları şunlardır: "Kafam karıştı.", 
"Soruları çözmekte zorlandım." 

Yaşam temelli öğrenme etkinliklerinin derslerde yer almasının öğrencilerin derse 
katılım ve etkili ders dinleme durumlarına katkı sağlaması hakkındaki öğrenci görüşlerinden 
elde edilen bulgulara göre 26 öğrencinin 23’ünde olumlu, 3’ünde ise herhangi bir etkisinin 
olmadığı görülmüştür. Olumlu etki sağladığı görüşünü belirten öğrencilerin görüşlerinden 
bazıları şunlardır: "Dersi daha iyi anladım.", "Bilgilerimin daha kalıcı olacağını 
düşünüyorum.", "Hayattan örnekler olması güzeldi.", "Unutabileceğim bilgileri aklımda 
tutmamı kolaylaştırdı.", "Kendimi iyi hissettirdi.", "İlgimi çekti."  Olumsuz etkisi olduğunu 
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belirten öğrencilerin görüşlerinden bazıları ise şunlardır: "Etkinlikler uzun sürdü.", "Ders daha 
da zorlaştı." 

Öğrencilerin yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinliklerin uygulamalarının 
yapıldığı derslerin önceki derslerden farkları hakkındaki görüşlerine dair bulgular Tablo 7’de 
sunulmuştur. Bulgulara göre 26 öğrencinin %84’ünün uygulama yapılan derslerin önceki 
derslere göre olumlu yönde farklılıklarının olduğunu belirttiği görülmüştür. Yaşam temelli 
öğrenme modeline uygun etkinliklerin yapıldığı derslerin önceki derslerden farklarına dair 
belirtilen görüşlerde, uygulama yapılan derslerde daha somut örneklerin yer aldığının ve 
öğrencilerin birbirleriyle daha çok paylaşım yaptıklarının belirtilmesi dikkat çekmiştir.  

Tablo 7 
Öğrencilerin uygulama yapılan derslerin önceki derslerden farklılıkları hakkındaki görüşleri 

Görüş f % 

Daha eğlenceliydi. 13 50 
Hiçbir fark yoktu. 

      Nasıl bir fark var bilmiyorum. 
Dersler daha güzel geçti. 

2 

2 
9 

8 

8 
34 

 
Araştırma dâhilinde gerçekleştirilen yaşam temelli öğrenme modeline uygun 

etkinliklerin yer aldığı derslerin uygulaması yapıldıktan sonra öğrencilerin bu etkinliklerle ilgili 
görüş ve önerileri alınmıştır. Öğrencilerin bu durumla ilgili önerilerinden bazıları şunlardır: 
"Daha çok etkinlik olmalı.", "Ders çalışma yöntemi olarak kullanılabilir.", "Daha eğlenceli 
etkinlikler olabilir.", "Daha fazla görsel kullanılabilir.", "Gerçek hayattan daha çok örnekler 
olabilir.", "Grupla çalışmalara daha çok yer verilebilir." 

Yapılan öğrenme etkinliklerinin diğer alan derslerinde de uygulanmasının istenme 
durumuna dair görüşlerden elde edilen bulgulara göre 26 öğrencinin 20’sinin olumlu, 6’sının 
olumsuz görüş belirttiği görülmüştür. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırmada matematiği günlük yaşamla ilişkilendiren yaşam temelli öğrenme 

etkinlikleri derslerde uygulanmış, günlük yaşam durumlarının matematik öğretiminde 
kullanılmasının öğrencilerin matematik dersine karşı motivasyonlarına etkisi öğrenci görüşleri 
kapsamında incelenmiştir.   

Öğrencilerin genellikle yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinlikler için olumlu 
görüşlerde bulundukları belirlenmiştir. Bulgulara göre yaşam temelli öğrenme etkinliklerinin 
öğrencilerin matematik dersindeki öğrenmelerinin beraberinde ilgileri ve motivasyonları 
üzerinde de önemli bir değişim yarattığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar incelendiğinde de 
genellikle yaşam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgilerini olumlu bir şekilde etkilediği 
belirtilmektedir (Acar ve Yaman, 2011; Bennett, Hogarth ve Lubben, 2005; Kutu ve Sözbilir, 
2011; Park ve Lee, 2004).  

Araştırmanın bulguları öğrencilerin 6.sınıfa kadar aldıkları eğitim boyunca öğrendikleri 
matematik bilgilerinden genel olarak temel seviyedeki bilgilerini günlük yaşamda 
kullandıklarını belirttiklerini göstermiştir. Öğrencilerin görüşlerinde matematiğin günlük 
yaşam durumlarında kullanımına yönelik sunulan “alışveriş, doğa olayları, saat-zaman hesabı, 
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pratiklik” şeklindeki bağlam örnekleri bu durumu desteklemektedir. Bu bağlam örneklerinden 
“alışveriş” bağlamı öğrenci görüşleri içerisinde daha baskındır. Araştırmanın bu bulguları 
Gainsburg (2008), Özgeldi ve Osmanoğlu (2017), Masingila’ nın (2002) çalışmalarındaki 
bulgularla benzerdir. Bunun dışında meslek seçimi ve öğrenmeye yardımcı olma gibi farklı 
bağlamlar da dikkat çekmektedir.  

Araştırmada yaşam temelli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin matematik öğrenme 
durumları üzerindeki etkisi incelendiğinde; öğrencilerin %12’sinde bu etkinliklerin matematik 
öğrenmede olumlu etki yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca bu etkinlikler öğrencilerde kendilerini 
matematik dersi için yetenekli hissetme konusunda %31’lik bir artış sağlamıştır. Öğrencilerin 
%96’sı yaşam temelli öğrenme modeline uygun etkinliklerin derslerde yer almasını istemekte, 
%85’i bu etkinliklerin kendilerinde matematik dersine yönelik çalışma isteği durumunda 
olumlu bir etki bıraktığını belirtmektedir. Öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgulara göre 
yaşam temelli öğrenme etkinliklerinin derslerde yer almasının öğrencilerin %88’inin derse 
katılım ve etkili ders dinleme durumlarına olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. Öğrenme 
durumlarıyla ilgili ortaya çıkan bu olumlu etkilerin öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını da 
olumlu etkilediği görülmüştür. Bu günlük yaşam etkinlikleri matematik dersini sevmeyen ve 
başarıları düşük öğrencilerin de matematik dersine karşı ilgilerini artırma konusunda katkısı 
olabilir. Çalışmanın sonucunda yaşam temelli öğrenmeye göre hazırlanan, gerçek yaşamla ilişki 
kurularak yapılan etkinliklerin matematik kavramlarını daha açık, anlaşılır, ilgi çekici ve somut 
hale getirdiği belirlenmiştir. Derslerin gerçek yaşamla ilişkili olmasının, öğrencilerde merak 
uyandırabilecek durumların derslerde yer almasının öğrenmeye olumlu bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Günlük yaşam bağlamları içeren yaşam temelli öğrenme etkinlikleri, 
uygulamaları ve materyalleri hazırlanırken öğrencilerin ön bilgilerinin göz önünde 
bulundurulması ve varsa eksikliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik eklemeler yapılması, 
uygulamaların daha etkili olmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Yaşam temelli öğrenme 
yaklaşımına dayalı etkinliklerin etkisini arttırabilmek için, daha uzun sürede yürütülecek 
derslerde kullanılması ve öğretmenlerin bu yaklaşım hakkında bilgilenmelerini sağlayacak 
hizmet içi kursların düzenlenmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 
 

Araştırmanın amacı lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin; karşı cinsle ilişkide 
sosyal yetkinlik beklentileri ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama 
modeli ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu üniversitede öğrenimine devam eden basit seçkisiz örnekleme yöntemi 
ile seçilmiş 142 kadın, 68 erkek toplam 210 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Toronto Aleksitimi 
Ölçeği”, “Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. 
Verilerin analizinde; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), 
Kruskal Wallis-H Testi, Mann Whitney U Testi ve Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversite 
öğrencilerinin ilişki sonlandırabilme beklentisi ve aleksitimi düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin ilişki sürdürebilme beklentisi ve aleksitimi düzeyleri arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. İlişki sonlandırabilme beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu 
ve duyguları ifade etme zorluğu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görüşmüştür. Aleksitimi 
puanlarında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. İlişki başlatabilme ve sürdürebilme 
beklentisinin cinsiyete göre farklılaştığı, erkeklerin kadınlara göre ilişki başlatabilme ve sürdürebilme 
beklentilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. İlişki başlatabilme beklentisinin sosyo-ekonomik düzeye göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği, yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin orta sosyo-ekonomik düzeydeki 
bireylere göre ilişki başlatabilme beklentilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları 
bulgulardan hareketle aleksitimi ve karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi kapsamında başka araştırma ve 
uygulamalara da yol gösterecek şekilde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik, sosyal yetkinlik beklentisi.  

 
SOCIAL COMPETENCE EXPECTATIONS IN   

RELATION WITH OPPOSITE SEX AND ALEXITHMIA 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of the study is to investigate the  correlation undergraduate and graduate students  between the 
levels of alexithymia and social competence expectations in relation with opposite sex. Research is desingned with 
the relational screening model. The study group was designed from 210 students (142 females, 68 males) who 
were selected by simple random sampling method.. The data of the study were collected with “Toronto 
Alexithymia Scale ”, “Social Competence Expectations in  Relation with Opposite Sex Scale” and “ Personal 
Information Form ”. In the analysis of the data; Pearson Product Moment Correlation, T-Test, One Way Analysis 
of Variance (ANOVA), Kruskal Wallis-H Test, Mann Whitney U Test and Tukey Test were used. As a result of 
the study, a significant negative correlation was found between the alexithymia and expectation of termination of 
relationship. As a result of the study, a significant negative correlation was found between the alexithymia and 
expectation of maintaining a relationship. Concluded that there was a negative correlation between the expectation 
of ending the relationship and the difficulty in recognizing emotions and the difficulty in expressing emotions. 
There was a significant difference in alexithymia scores according to class level. It was observed that the 
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expectation of initiating and sustaining relationships differed according to gender, and the expectation of men to 
initiate and sustaining relationships was higher than that of women. It was seen that expectation of initiating 
relationship showed a significant difference according to socio-economic level, and it was seen that individuals 
with high socio-economic level had higher expectation to initiate relationship than individuals at middle socio-
economic level. Based on the findings, alexithymia and social competence expectations in relation with opposite 
sex were discussed in order to guide other researches and practices. 

 
Key Words: Alexithymia, social competence in relation with opposite sex, social competence expectations.  
 
 

Giriş 
Genç yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerin yanı sıra karşı cinsle kurulan ilişkiler de 

bireylerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Evlilik ve aile yaşamına hazırlık olarak görülen 
bu dönemde genç yetişkin bireyden, karşı cinsle olgun ilişkiler kurması beklenmektedir 
(Yeşilyaprak, 2002). Karşı cinsle sağlıklı bir ilişki başlatabilmek ve bunu sürdürebilmek, 
sağlıklı eş seçimine de önayak olabilecektir. Kişilerarası ilişkilerde bireysel beceriye bağlı 
olarak gösterilen performans hakkında bireyin kendilik beklentisi olarak tanımlanan sosyal 
yetkinlik beklentisi (Ünlü, 2004) aile, akranlar ve karşı cinsle kuracağı ilişkilerde belirleyici 
özelliğe sahiptir. Kendilerini sosyal yönden yetkin gören bireyler, karşı cinsle kuracakları 
ilişkilerde daha sağlıklı ve istikrarlı adımlar atabileceklerdir (Bilgin, 1996).  

Sağlıklı bir ilişkiyi başlatabilmede, sürdürebilmede ve sağlıklı bir şekilde o ilişkiyi 
sonlandırabilmede duygularının farkında olmak ve bunu karşı tarafa ifade edebilmek birey için 
oldukça önemlidir. Duygusal farkındalığa sahip olmayan bireylerin kendi istek ve duygularının 
bilincinde olması güçtür. Bu yüzden bu bireylerin kendilerini tanımaları da zordur. Kendi ile 
iletişim sorunu yaşayan bireylerin, dış dünya ile de iletişim sorunu yaşayacağı ve kişilerarası 
ilişkiler kurmakta güçlük çekeceği inkar edilemez (Koçak, 2002).    

İlk kez Sifneos (1972) tarafından ortaya konan aleksitimi kavramını, Dereboy (1990) 
“duygular için söz yokluğu” şeklinde Türkçe’ye çevirmiştir. Aleksitiminin kapsadığı üç kişilik 
özelliği; duyguları tanıma ve tanımlama zorluğu, düşlem yaşamında kısıtlık ve dışa dönük 
düşüncedir (Dereboy, 1990). Aleksitimik bireyler duygularını tanıyamamakta ve duygularını 
kendilerine özgü bir şekilde ifade edememektedir. Hayal güçleri oldukça zayıftır. Tutum ve 
davranışlarına kendi duygularına bağlı olarak değil, dış etkenlere, çevresel beklentilere bağlı 
olarak yön verirler (Erden, 2005). Aleksitimik bireyler bedensel belirtiler ve duyguları 
arasındaki farkı anlayamamaktadır. Bu yüzden duygularına bağlı olan yaşantılarını dile 
getirmek yerine duyguların bedensel belirtileri ile ilgili kalıp ifadelerde bulunmaktadırlar. 
Diğer insanlarla empati kurma becerileri oldukça zayıftır (Krystal, 1979).  

Özgüven ve Bilge (1997) tarafından üniversite öğrencilerinin karşı cins arkadaşlığı ile 
ilgili olarak yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin %76’sı karşı cins arkadaşlığının 
amacının “duygusal yakınlık kurmak” olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada üniversite 
öğrencilerinin karşı cins ile ikili ilişkide başarının nasıl sağlanacağıyla ilgili verdiği cevaplarda 
duygusal olgunluğun, anlayış ve dürüstlüğün ardından ikinci sırada yer aldığı görülmüştür. 
Buradan yola çıkılarak karşı cinsle ilişkide duygusal yakınlık kurmanın ve duygusal olgunluğun 
önemli görüldüğü anlaşılmıştır.  

Aleksitimi ile evlilik uyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Buradan aleksitimik bireylerin evlilik uyumunun daha az olduğu anlaşılmaktadır (Epözdemir, 
2012). Tepeli Temiz’in (2018) bağlanma örüntüleri ile ilgili yaptığı bir çalışmada ise güvensiz 
bağlanmanın kaygı ve kaçınma boyutlarının aleksitimiyi pozitif yönde yordadığı görülmüştür.   

Oktay ve Durak Batıgün’ün (2014) yaptıkları bir çalışmada aleksitimi puanları yüksek 
olan bireylerin kişilerarası ilişkilerde besleyici tarzı daha az, ketleyici tarzı daha fazla kullandığı 
görülmüştür. Aleksitimik bireylerin belirleyici özellikleri arasında yer alan duygularını fark 
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etme, tanıma ve ifade etmede güçlük yaşamalarının ve kişilerarası ilişkilerde ketleyici tarzı daha 
fazla kullanmaları ile karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentileri arasında bir ilişki 
olabileceği düşünülmüştür. Bu düşüncenin doğruluğunu test etmek çalışmanın en önemli 
amacını oluşturmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;  
 

1. Cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sosyo-ekonomik düzey ve sınıf düzeyi değişkenleri 
ile aleksitimi puanları arasında manidar bir fark var mıdır?  

2. Cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sosyo-ekonomik düzey ve sınıf düzeyi değişkenleri 
ile ilişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki sonlandırabilme 
beklentisi arasında manidar bir fark var mıdır?  

3. Aleksitimi ile ilişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki 
sonlandırabilme beklentisi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4. İlişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki sonlandırabilme 
beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu, duyguları ifade etme zorlu ve dışa dönük 
düşünce arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 
Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama araçlarına ve 
verilerin analizine yer verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi ve aleksitimi arasındaki ilişkiyi 
inceleyen bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmada koşullara ve 
katılımcılara herhangi bir müdahale olmaksızın insanlar arasındaki farklılıkların neden ve 
sonuçları belirlenmeye çalışılacağı için ilişkisel model tercih edilmiştir (Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). 
Çalışma Grubu 

Çalışma grubu; basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş lisans ve yüksek lisans 
öğrenimine devam eden 210 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilere ait bilgiler 
Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Bilgiler 

Değişken  F % 
Cinsiyet 
 

Kadın 142 67.6 
Erkek 68 32.4 

 
 
Sınıf Düzeyi 

1 25 11.9 
2 44 21.0 
3 33 15.7 
4 94 44.8 
5 8 3.8 
Yüksek Lisans 6 2.9 

 Düşük 22 10.5 
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Sosyo-Ekonomik 
Düzey 

Orta 163 77.6 
Yüksek 25 11.9 

 
 
Fakülte 

Sağlık Bilimleri ve Tıp 36 17.1 
Mühendislik 33 15.7 
Eğitim 29 13.8 
Hukuk 8 3.8 
Mimarlık 7 3.3 
Siyasi, İdari ve İktisadi Bilimler 78 37.1 
Fen-Edebiyat 6 2.9 
İletişim 3 1.4 
Sanat 10 4.8 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin 142’si (%67.6) kadın, 68’i erkektir (%32.4). 
Öğrencilerin 25’i (%11.9) 1. sınıfta, 44’ü (%21.0) 2. sınıfta, 33’ü (%15.7) 3. sınıfta, 94’ü 
(%44.8) 4. sınıfta, 8’i (%3.8) 5. sınıfta, 6’sı (%2.9) yüksek lisans düzeyinde öğrenim 
görmektedir. Öğrencilerin 22’si (%10.5) düşük sosyo-ekonomik düzeyde, 163’ü (%77.6) orta 
sosyo-ekonomik düzeyde, 25’i (%11.9) ise yüksek sosyo-ekonomik düzeydedir.  Öğrencilerin 
36’sı (%17.1) sağlık bilimleri ve tıp fakültelerinde, 33’ü (%15.7) mühendislik fakültesinde, 
29’u (%13.8) eğitim fakültesinde, 8’i (%3.8) hukuk fakültesinde, 7’si (%3.3) mimarlık 
fakültesinde, 78’i (%37.1) siyasi, idare ve iktisadi bilimler fakültesinde, 6’sı (%2.9) fen-
edebiyat fakültesinde, 3’ü (%1.4) iletişim fakültesinde ve 10’u (%4.8) güzel sanatlar 
fakültesinde öğrenim görmektedir.   

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanması için Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Karşı Cinsle İlişkide Sosyal 
Yetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu ile katılımcılara ait bazı bilgiler 
alınmıştır.  
Toronto Aleksitimi Ölçeği 

Toronto Aleksitimi Ölçeği, bireyin aleksitimik özelliklerini ölçmek için geliştirilmiştir. 
Taylor ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ölçek, ilk olarak 4 faktörlüdür ve 26 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ele aldığı 4 faktör; düşlem yaşamında kısıtlık, bedensel ve 
duygusal duyumları ayırt etme zorluğu, duyguları tanıma ve ifade etme güçlüğü ve dış merkezli 
bilişsel yapıdır. Toronto Aleksitimi Ölçeği 1992 yılında yeniden düzenlenmiştir ve 20 
maddeden oluşan günümüzde kullanılan haline getirilmiştir. Türkçe’ye uyarlama çalışması 
Güleç ve diğ. (2009) tarafından yapılmıştır. TAÖ-20’nin 3 alt boyutu; duyguları tanıma 
güçlüğü, duyguları ifade etme güçlüğü ve dışa dönük düşüncedir. Toplam ölçeğin iç tutarlılığı 
α = 0.78, duyguları tanıma güçlüğü alt ölçeğinin iç tutarlılığı α =0.80, duyguları ifade etme 
güçlüğü alt ölçeğinin iç tutarlılığı α = 0.57, dışa dönük düşünce alt ölçeğinin iç tutarlılığı ise α 
= 0.63 olarak saptanmıştır. Ölçek 5’li likert tipi (I- Hiçbir zaman, II-Nadiren, III-Bazen, IV-Sık 
sık, V-Her zaman) bir derecelendirme ölçeğidir (Güleç ve diğ., 2009).  

Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği 

Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği; ergenlik dönemindeki 
bireylerin ilişki başlatabilmeye, ilişki sürdürebilmeye ve ilişki sonlandırabilmeye ilişkin 
inançlarını ölçmek için Ünlü (2004) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 4’lü likert tipinde (I-
Hiçbir zaman, II-Ara sıra, III-Sık sık, IV-Her zaman) bir derecelendirme ölçeğidir. Ölçek 12 
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maddeden oluşmaktadır ve 3 faktörlü bir yapıdadır. Birinci faktör başlatabilme, ikinci faktör 
sürdürebilme, üçüncü faktör ise sonlandırabilmedir. Ölçekten toplam puan alınamamaktadır. 
Birinci faktörün (başlatabilme) iç tutarlılık kat sayısı α = 0.72, ikinci faktörün (sürdürebilme) 
iç tutarlılık kat sayısı α = 0.59, üçüncü faktörün (sonlandırabilme) iç tutarlılık kat sayısı α = 
0.66’dır. Alt ölçekler arasındaki korelasyon p < .01 düzeyinde manidar bulunmuştur. Ölçek 
üniversite öğrencilerinin karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisini de ölçebilecek 
niteliktedir (Ünlü, 2004; Türkoğlu, Akbaş, ve Çelikkaleli, 2015). 

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formu ile katılımcılara ait cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte 
ve sosyo-ekonomik düzey bilgileri alınmıştır.  

Verilerin Analizi  

Verilerin analizi yapılırken SPSS Statistics 17.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada; 
karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutları ile aleksitimi arasındaki ilişki ve 
karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutları ile aleksitiminin alt boyutları 
arasındaki ilişki veriler normal dağıldığı için Pearson Korelasyon Katsayısı Analizi ile 
incelenmiştir. Cinsiyet değişkeni ile toplam puanlar arasındaki farklılığın analizi için bağımsız 
örneklem t testi; sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte ve sosyo-ekonomik düzey değişkenleri 
ile toplam puanlar arasındaki farklılığın analizinde normal dağılan veriler için tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA), normal dağılmayan verilerin analizi için Kruskal-Wallis-H Testi yapılmıştır. 
Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda manidar bir fark olduğu görülen sonuçlarda farkın hangi 
kategoriler arasında olduğunu anlamak için Tukey Testi, Kruskal Wallis-H Testi sonucunda 
manidar bir fark olduğu görülen sonuçlarda farkın hangi kategoriler arasında olduğunu anlamak 
için Mann Whitney U Testi yapılmıştır.  

Bulgular 
Araştırmada; öğrencilerin kendilerine yönelik ilişki başlatabilme, ilişki sürdürebilme ve 

ilişki sonlandırabilme beklentileri ile aleksitimi arasındaki ve aleksitiminin alt boyutları olan 
duyguları tanıma zorluğu, duyguları ifade etme zorluğu ve dışa dönük düşünce arasındaki 
ilişkiye Pearson Korelasyon Analizi ile bakılmıştır. Aleksitimi, aleksitiminin alt boyutları ve 
ilişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki sonlandırabilme beklentisi; 
sınıf düzeyi, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve öğrenim görülen fakülte değişkenlerine göre 
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara bu bölümde yer verilmiştir.  

 

Tablo 2. Aleksitimi, Aleksitiminin Alt Boyutları ve İlişki Başlatabilme Beklentisi, İlişki Sürdürebilme 
Beklentisi ve İlişki Sonlandırabilme Beklentisine İlişkin Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Korelasyon Aleksitimi Duyguları 
Tanıma 
Zorluğu 

Duyguları 
İfade Etme 

Zorluğu 

Dışa Dönük 
Düşünce 

 
İlişki Başlatabilme 
 
İlişki Sürdürebilme        -.248**                   -.214**                               -.232** 
 
İlişki Sonlandırabilme    -.386**       -.355**                  -.312**                  -.228** 
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**p < 0.01 

Aleksitimi ile ilişki sonlandırabilme alt boyutu arasında orta düzeyde, negatif yönde ve 
manidar bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.386, p < 0.01. Bu sonuca göre aleksitimi, bireyin  
ilişkiyi sonlandırabilmeye ilişkin kendisinden beklentisini azaltmaktadır. Duyguları tanıma 
zorluğu ve ilişki sonlandırabilme arasında orta düzeyde, negatif yönde ve manidar bir ilişki 
olduğu görülmüştür, r = -0.355, p < 0.01. Bu sonuca göre duygularını tanıma konusunda zorluk 
çeken bireylerin ilişkiyi sonlandırabileceklerine ilişkin kendilerinden beklentileri daha azdır. 
Duyguları ifade etme zorluğu ve ilişki sonlandırabilme arasında orta düzeyde, negatif yönde ve 
manidar bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.312, p < 0.01. Bu sonuca göre duygularını ifade 
etme konusunda zorluk çeken bireylerin, ilişki sonlandırabileceklerine ilişkin kendilerinden 
beklentileri daha azdır. Aleksitimi ve ilişki sürdürebilme arasında zayıf düzeyde, negatif yönde 
ve manidar bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.248, p < 0.01. Bu sonuca göre aleksitimi, 
bireyin ilişkiyi sürdürebilme beklentisini azaltmaktadır. Aleksitimi ve aleksitiminin alt 
boyutları ile ilişki başlatabilme arasında ise manidar bir ilişki bulunamamıştır.  

Aleksitimi puanları sınıf düzeyine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3.’te 
verilmiştir. 
 

Tablo 3. Aleksitimi Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
 

Sınıf Düzeyi N Sıra Ort. Sd X2 p 
1 25 118.52  

 
 
5                      13.42              .020 

2 44 103.98 
3 33 93.70 
4 94 104.60 
5 8 165.56 
Yüksek Lisans 6 61.42 

 
Sınıf düzeyine göre aleksitimi puanlarında manidar bir fark olduğu görülmüştür, x2 

(sd=5, n=210) = 13.42, p < 0.05. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için yapılan 
Mann Whitney U Testi sonucu Tablo 4.’te verilmiştir. 

 
 

Tablo 4. Öğreniminin 5. Yılına Devam Eden ve Yüksek Lisans Öğrenimine Devam Eden 
Öğrencilerin Aleksitimi Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
Sınıf Düzeyi N Sıra Ort. Sıra Toplamı    U p 

5 8 10.25 82.00  
2.00 

 
.004 

Yüksek Lisans 6 3.83 23.00     

 
Öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerin ve yüksek lisans öğrenimine devam eden 

öğrencilerin aleksitimi puanları arasında manidar bir fark bulunmuştur, [U = 2.00, p < .01]. Sıra 
ortalaması dikkate alındığında öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerinin aleksitimi 
puanlarının, yüksek lisansa devam eden öğrencilerin aleksitimi puanlarından daha yüksek 
olduğu görülmektedir.   
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Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutu olan ilişki sürdürebilme 
beklentisi cinsiyete göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 5.’te verilmiştir. 
 

 
 

Tablo 5. İlişki Sürdürebilme Beklentisinin Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 
 

Cinsiyet N    Xh     S sd t p 

Kadın 142 11.18 2.13   
208 

 
3.53 
 

  
.01 
   

Erkek 
  

68 
  

12.32 
  

2.30 

 
İlişkiyi sürdürebilme beklentisinde cinsiyete göre manidar bir farklılık vardır, t(208) = 

3.53, p < .01. Ortalamalara bakıldığında erkeklerin ilişki sürdürebilme beklentilerinin (X̅ = 
12.32), kadınların ilişki sürdürebilme beklentilerinden (X̅ = 11.18), daha yüksek olduğu 
görülmektedir.  

Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutu olan ilişki başlatabilme 
beklentisi cinsiyete göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 6.’da verilmiştir. 
 

 

Tablo 6. İlişki Başlatabilme Beklentisinin Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N    Xh     S sd t p 

Kadın 142 10.56 2.88   
208 

 
1.99 
 

  
.048 
   

Erkek 
  

68 
  

11.36 
  

2.39 

 

İlişkiyi başlatabilme beklentisinde cinsiyete göre manidar bir farklılık vardır, t(208) = 
1.99, p < .05. Ortalamalara bakıldığında erkeklerin ilişki başlatabilme beklentisinin (X̅ = 11.36), 
kadınların ilişki başlatabilme beklentisinden (X̅ = 10.56), daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutu olan ilişki başlatabilme 
beklentisi sosyo-ekonomik düzeye göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 7.’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 7. İlişki Başlatabilme Beklentisinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı (KT) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

Kareler Ortalaması 
(KO) 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 53.74 2 26.87      
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Gruplariçi 1538.73 207 7.43 3.61 .029 Orta/Yüksek 

Toplam 1592.48 209   

 

İlişki başlatabilme beklentisinde sosyo-ekonomik düzeye göre manidar bir farklılık 
vardır, (F(2,207)= 3.61 p < 0.05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunun anlaşılması için 
Tukey Testi yapılmıştır. Testin sonucuna göre fark orta sosyo-ekonomik düzey ve yüksek 
sosyo-ekonomik düzey arasındadır. Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin ilişki 
başlatabilme beklentisinin (X̅ = 12.20), orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin ilişki 
başlatabilme beklentisinden (X̅ = 10.63) daha yüksek olduğu görülmüştür.    

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Yapılan araştırmada; öğrencilerin kendilerine yönelik ilişki başlatabilme, ilişki 

sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme beklentileri ile aleksitimi ve aleksitiminin alt boyutları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi; ilişki 
başlatabilme, ilişki sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme alt boyutları ile ayrı ayrı 
değerlendirilmekte, toplam puan alınmamaktadır (Ünlü, 2004). Aleksitimi ile ilişki 
sürdürebilme beklentisi arasından zayıf düzeyde, negatif yönde, manidar bir ilişki olduğu ve 
aleksitimi ile ilişki sonlandırabilme beklentisi arasında orta düzeyde, negatif yönde, manidar 
bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre bireyin aleksitimik olması, karşı cinsle kurduğu 
ilişkiyi sürdürme ve sonlandırma konusunda kendinden beklentisini olumsuz yönde 
etkilemektedir. İlişki başlatabilme beklentisi ve aleksitimi arasında ise manidar bir ilişki 
bulunamamıştır.  

İlişki sonlandırabilme beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu ve duyguları ifade etme 
zorluğu arasında orta düzeyde, negatif yönde manidar bir ilişki olduğu ve ilişki sonlandırabilme 
beklentisi ile dışa dönük düşünce arasında negatif yönde, zayıf düzeyde manidar bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre duygularını tanımakta ve ifade etmekte güçlük çeken, 
tutum ve davranışlarına çevresel beklentilere bağlı olarak yön veren kişilerin (Erden, 2005) 
ilişkiyi sonlandırabilme konusunda kendilerinden beklentilerinin daha az olduğu söylenebilir.  

Sevindi ve Kumcağız’ın (2018) lise öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmada alektisitimi 
ve iletişim becerileri arasında negatif yönde, yüksek düzeyde, manidar bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Ceyhan’ın (2000) yaptığı bir çalışmada ise duygularını diğer insanlara rahatça 
anlatamayan bireylerin iletişim kurarken zorlandıkları görülmüştür. Bu iki bulgudan hareketle 
aleksitimik bireylerin sağlıklı bir iletişim kurmakta zorluk yaşamalarının ilişki sürdürebilme ve 
ilişki sonlandırabilme konusunda kendilerinden beklentilerini olumsuz yönde etkiliyor 
olabileceği söylenebilir. Çünkü ilişki sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme sosyal yetkinliği 
iletişim becerisine sahip olmayı gerektirebilir.  

İlişki sürdürebilme beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu ve dışa dönük düşünce 
arasında negatif yönde, zayıf düzeyde manidar bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre; 
duygularını adlandıramayan ve dış etkenlere bağlı olarak yapacaklarına yön veren kişilerin bir 
ilişkiyi sürdürebilmeye ilişkin kendilerinden beklentilerinin daha az olduğu söylenebilir.  

Araştırmadaki bir başka bulgu erkeklerin ilişki başlatabilme ve ilişki sürdürebilme 
beklentilerinin, kadınların ilişki başlatabilme ve ilişki sürdürebilme beklentilerinden daha 
yüksek olduğudur. Sakallı ve Curun’un (2001) romantik ilişkilerle ilgili kalıp yargılara karşı 
tutumlar ile ilgili yaptıkları bir araştırmada kadınların romantik ilişkilerde erkeğin daha girişken 
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olması gerektiği konusundaki kalıp yargılarda daha fazla hem fikir olduğu görülmüştür. 
Erkeklerin ise romantik ilişkilerde erkeğin baskın, kadının kabul edici olması gerektiği 
hakkındaki kalıp yargılarda daha fazla hemfikir olduğu görülmüştür. Bu bulgular erkeklerin 
ilişki başlatabilme ve ilişki sürdürebilme beklentisinin kadınlara göre daha yüksek olması ile 
örtüşmektedir. Kalıp yargılar kadınların ilişkiyi başlatabilme ve ilişkiyi sürdürebilme 
beklentilerini olumsuz yönde etkiliyor olabilir.  

İlişki başlatabilme beklentisinin sosyo-ekonomik düzeye göre manidar bir farklılık 
gösterdiği görülmüştür. Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin ilişki başlatabilme 
beklentisinin (X̅ = 12.20), düşük (X̅ = 10.63) ve orta (X̅ = 10.63) sosyo-ekonomik düzeydeki 
bireylerin ilişki başlatabilme beklentisinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak anlamlı 
fark orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzey arasında bulunmuştur. Erözkan’ın (2007) üniversite 
öğrencileri ile yaptığı bir çalışmada sosyal kaygının alt boyutları olan sosyal kaçınma ve 
bireysel değersizliğin yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerde, diğer sosyo-ekonomik 
düzeydeki bireylere göre daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek sosyo-ekonomik 
düzeydeki bireylerin ilişki başlatabilme beklentisinin diğer sosyo-ekonomik düzeydeki 
bireylerin ilişki başlatabilme beklentisinden daha yüksek olması, yüksek sosyo-ekonomik 
düzeydeki bireylerin sosyal ortamlardan kaçınmalarının daha az olması ve kendilerini daha az 
değersiz hissetmeleri ile ilgili olabilir.  

Batıgün ve Büyükşahin’in (2008) üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmada 
kaygılı ve kaçınması bağlanma örüntülerinin aleksitimi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu 
bulgudan hareketle aleksitimi ile ilişki sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme arasında negatif 
yönde, manidar bir ilişki olmasının aleksitimik bireylerin bağlanma stilleri ile de ilgili 
olabileceği söylenebilir. Çünkü yaşamın ilk yıllarında geliştirilen ilişkiler sonraki yıllarda 
yaşanan ilişkileri de etkilemektedir. Güvensiz bağlanma stili geliştiren çocukların diğer 
insanlara daha az güvendiği ve yetişkinlikte kurdukları kişilerarası ilişkilerde sorunlar 
yaşadıkları görülmektedir (Collins ve Read, 1990). Bunun için karşı cinsle ilişkide sosyal 
yetkinlik beklentisi ve aleksitimi arasındaki ilişkide bağlanma stillerinin aracı rolüne bakılması 
önerilebilir. 

Çalışmada yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin aleksitimi puanları ile 
öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerin aleksitimi puanları arasında manidar bir fark 
olduğu görülmüştür. Sıra ortalamalarına bakıldığında öğreniminin 5. yılına devam eden 
öğrencilerin aleksitimi puanları diğer sınıf düzeyindeki öğrencilerin aleksitimi puanlarından 
daha yüksek, yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin aleksitimi puanları ise diğer 
sınıf düzeyindeki öğrencilerin aleksitimi puanlarından daha düşüktür. Karlıdağ, Ünal ve 
Yoloğlu’nun (2001) hekimlerle yaptıkları bir çalışmada aleksitimik bireylerin duygusal 
tükenme düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır ve araştırmanın sonuçlarında 
tükenmişlik sendromu yaşayan bireylerin aleksitimi düzeylerinin arttığının düşünüldüğü 
söylenmiştir. Öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerin de aleksitimi puanlarının diğer 
sınıf düzeyindeki öğrencilerden yüksek olmasının sebebinin uzun süren üniversite 
öğreniminden kaynaklı olarak yaşadıkları tükenmişlik olabileceği düşünülmüştür. Aynı 
çalışmada aleksitimik bireylerin kişisel başarı düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. 
Yüksek lisans öğrencilerinin aleksitimi puanlarının diğer sınıf düzeyindeki öğrencilerinden 
daha düşük olması akademik başarı ve aleksitimi arasında ilişki olabileceğini düşündürmüştür. 
Aleksitimi ve akademik başarı arasındaki ilişkiye bakılması önerilebilir. 
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ÖZET 
 

Araştırmanın amacı lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin; karşı cinsle ilişkide 
sosyal yetkinlik beklentileri ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama 
modeli ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu üniversitede öğrenimine devam eden basit seçkisiz örnekleme yöntemi 
ile seçilmiş 142 kadın, 68 erkek toplam 210 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Toronto Aleksitimi 
Ölçeği”, “Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. 
Verilerin analizinde; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), 
Kruskal Wallis-H Testi, Mann Whitney U Testi ve Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversite 
öğrencilerinin ilişki sonlandırabilme beklentisi ve aleksitimi düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin ilişki sürdürebilme beklentisi ve aleksitimi düzeyleri arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. İlişki sonlandırabilme beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu 
ve duyguları ifade etme zorluğu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görüşmüştür. Aleksitimi 
puanlarında sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. İlişki başlatabilme ve sürdürebilme 
beklentisinin cinsiyete göre farklılaştığı, erkeklerin kadınlara göre ilişki başlatabilme ve sürdürebilme 
beklentilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. İlişki başlatabilme beklentisinin sosyo-ekonomik düzeye göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği, yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin orta sosyo-ekonomik düzeydeki 
bireylere göre ilişki başlatabilme beklentilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları 
bulgulardan hareketle aleksitimi ve karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi kapsamında başka araştırma ve 
uygulamalara da yol gösterecek şekilde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik, sosyal yetkinlik beklentisi.  

 
SOCIAL COMPETENCE EXPECTATIONS IN   

RELATION WITH OPPOSITE SEX AND ALEXITHMIA 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of the study is to investigate the  correlation undergraduate and graduate students  between the 
levels of alexithymia and social competence expectations in relation with opposite sex. Research is desingned with 
the relational screening model. The study group was designed from 210 students (142 females, 68 males) who 
were selected by simple random sampling method.. The data of the study were collected with “Toronto 
Alexithymia Scale ”, “Social Competence Expectations in  Relation with Opposite Sex Scale” and “ Personal 
Information Form ”. In the analysis of the data; Pearson Product Moment Correlation, T-Test, One Way Analysis 
of Variance (ANOVA), Kruskal Wallis-H Test, Mann Whitney U Test and Tukey Test were used. As a result of 
the study, a significant negative correlation was found between the alexithymia and expectation of termination of 
relationship. As a result of the study, a significant negative correlation was found between the alexithymia and 
expectation of maintaining a relationship. Concluded that there was a negative correlation between the expectation 
of ending the relationship and the difficulty in recognizing emotions and the difficulty in expressing emotions. 
There was a significant difference in alexithymia scores according to class level. It was observed that the 
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expectation of initiating and sustaining relationships differed according to gender, and the expectation of men to 
initiate and sustaining relationships was higher than that of women. It was seen that expectation of initiating 
relationship showed a significant difference according to socio-economic level, and it was seen that individuals 
with high socio-economic level had higher expectation to initiate relationship than individuals at middle socio-
economic level. Based on the findings, alexithymia and social competence expectations in relation with opposite 
sex were discussed in order to guide other researches and practices. 

 
Key Words: Alexithymia, social competence in relation with opposite sex, social competence expectations.  
 
 

Giriş 
Genç yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerin yanı sıra karşı cinsle kurulan ilişkiler de 

bireylerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Evlilik ve aile yaşamına hazırlık olarak görülen 
bu dönemde genç yetişkin bireyden, karşı cinsle olgun ilişkiler kurması beklenmektedir 
(Yeşilyaprak, 2002). Karşı cinsle sağlıklı bir ilişki başlatabilmek ve bunu sürdürebilmek, 
sağlıklı eş seçimine de önayak olabilecektir. Kişilerarası ilişkilerde bireysel beceriye bağlı 
olarak gösterilen performans hakkında bireyin kendilik beklentisi olarak tanımlanan sosyal 
yetkinlik beklentisi (Ünlü, 2004) aile, akranlar ve karşı cinsle kuracağı ilişkilerde belirleyici 
özelliğe sahiptir. Kendilerini sosyal yönden yetkin gören bireyler, karşı cinsle kuracakları 
ilişkilerde daha sağlıklı ve istikrarlı adımlar atabileceklerdir (Bilgin, 1996).  

Sağlıklı bir ilişkiyi başlatabilmede, sürdürebilmede ve sağlıklı bir şekilde o ilişkiyi 
sonlandırabilmede duygularının farkında olmak ve bunu karşı tarafa ifade edebilmek birey için 
oldukça önemlidir. Duygusal farkındalığa sahip olmayan bireylerin kendi istek ve duygularının 
bilincinde olması güçtür. Bu yüzden bu bireylerin kendilerini tanımaları da zordur. Kendi ile 
iletişim sorunu yaşayan bireylerin, dış dünya ile de iletişim sorunu yaşayacağı ve kişilerarası 
ilişkiler kurmakta güçlük çekeceği inkar edilemez (Koçak, 2002).    

İlk kez Sifneos (1972) tarafından ortaya konan aleksitimi kavramını, Dereboy (1990) 
“duygular için söz yokluğu” şeklinde Türkçe’ye çevirmiştir. Aleksitiminin kapsadığı üç kişilik 
özelliği; duyguları tanıma ve tanımlama zorluğu, düşlem yaşamında kısıtlık ve dışa dönük 
düşüncedir (Dereboy, 1990). Aleksitimik bireyler duygularını tanıyamamakta ve duygularını 
kendilerine özgü bir şekilde ifade edememektedir. Hayal güçleri oldukça zayıftır. Tutum ve 
davranışlarına kendi duygularına bağlı olarak değil, dış etkenlere, çevresel beklentilere bağlı 
olarak yön verirler (Erden, 2005). Aleksitimik bireyler bedensel belirtiler ve duyguları 
arasındaki farkı anlayamamaktadır. Bu yüzden duygularına bağlı olan yaşantılarını dile 
getirmek yerine duyguların bedensel belirtileri ile ilgili kalıp ifadelerde bulunmaktadırlar. 
Diğer insanlarla empati kurma becerileri oldukça zayıftır (Krystal, 1979).  

Özgüven ve Bilge (1997) tarafından üniversite öğrencilerinin karşı cins arkadaşlığı ile 
ilgili olarak yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin %76’sı karşı cins arkadaşlığının 
amacının “duygusal yakınlık kurmak” olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada üniversite 
öğrencilerinin karşı cins ile ikili ilişkide başarının nasıl sağlanacağıyla ilgili verdiği cevaplarda 
duygusal olgunluğun, anlayış ve dürüstlüğün ardından ikinci sırada yer aldığı görülmüştür. 
Buradan yola çıkılarak karşı cinsle ilişkide duygusal yakınlık kurmanın ve duygusal olgunluğun 
önemli görüldüğü anlaşılmıştır.  

Aleksitimi ile evlilik uyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Buradan aleksitimik bireylerin evlilik uyumunun daha az olduğu anlaşılmaktadır (Epözdemir, 
2012). Tepeli Temiz’in (2018) bağlanma örüntüleri ile ilgili yaptığı bir çalışmada ise güvensiz 
bağlanmanın kaygı ve kaçınma boyutlarının aleksitimiyi pozitif yönde yordadığı görülmüştür.   

Oktay ve Durak Batıgün’ün (2014) yaptıkları bir çalışmada aleksitimi puanları yüksek 
olan bireylerin kişilerarası ilişkilerde besleyici tarzı daha az, ketleyici tarzı daha fazla kullandığı 
görülmüştür. Aleksitimik bireylerin belirleyici özellikleri arasında yer alan duygularını fark 
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etme, tanıma ve ifade etmede güçlük yaşamalarının ve kişilerarası ilişkilerde ketleyici tarzı daha 
fazla kullanmaları ile karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentileri arasında bir ilişki 
olabileceği düşünülmüştür. Bu düşüncenin doğruluğunu test etmek çalışmanın en önemli 
amacını oluşturmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;  
 

5. Cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sosyo-ekonomik düzey ve sınıf düzeyi değişkenleri 
ile aleksitimi puanları arasında manidar bir fark var mıdır?  

6. Cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sosyo-ekonomik düzey ve sınıf düzeyi değişkenleri 
ile ilişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki sonlandırabilme 
beklentisi arasında manidar bir fark var mıdır?  

7. Aleksitimi ile ilişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki 
sonlandırabilme beklentisi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

8. İlişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki sonlandırabilme 
beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu, duyguları ifade etme zorlu ve dışa dönük 
düşünce arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 
Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama araçlarına ve 
verilerin analizine yer verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi ve aleksitimi arasındaki ilişkiyi 
inceleyen bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmada koşullara ve 
katılımcılara herhangi bir müdahale olmaksızın insanlar arasındaki farklılıkların neden ve 
sonuçları belirlenmeye çalışılacağı için ilişkisel model tercih edilmiştir (Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). 
Çalışma Grubu 

Çalışma grubu; basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş lisans ve yüksek lisans 
öğrenimine devam eden 210 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilere ait bilgiler 
Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Bilgiler 

Değişken  F % 
Cinsiyet 
 

Kadın 142 67.6 
Erkek 68 32.4 

 
 
Sınıf Düzeyi 

1 25 11.9 
2 44 21.0 
3 33 15.7 
4 94 44.8 
5 8 3.8 
Yüksek Lisans 6 2.9 

 Düşük 22 10.5 
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Sosyo-Ekonomik 
Düzey 

Orta 163 77.6 
Yüksek 25 11.9 

 
 
Fakülte 

Sağlık Bilimleri ve Tıp 36 17.1 
Mühendislik 33 15.7 
Eğitim 29 13.8 
Hukuk 8 3.8 
Mimarlık 7 3.3 
Siyasi, İdari ve İktisadi Bilimler 78 37.1 
Fen-Edebiyat 6 2.9 
İletişim 3 1.4 
Sanat 10 4.8 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin 142’si (%67.6) kadın, 68’i erkektir (%32.4). 
Öğrencilerin 25’i (%11.9) 1. sınıfta, 44’ü (%21.0) 2. sınıfta, 33’ü (%15.7) 3. sınıfta, 94’ü 
(%44.8) 4. sınıfta, 8’i (%3.8) 5. sınıfta, 6’sı (%2.9) yüksek lisans düzeyinde öğrenim 
görmektedir. Öğrencilerin 22’si (%10.5) düşük sosyo-ekonomik düzeyde, 163’ü (%77.6) orta 
sosyo-ekonomik düzeyde, 25’i (%11.9) ise yüksek sosyo-ekonomik düzeydedir.  Öğrencilerin 
36’sı (%17.1) sağlık bilimleri ve tıp fakültelerinde, 33’ü (%15.7) mühendislik fakültesinde, 
29’u (%13.8) eğitim fakültesinde, 8’i (%3.8) hukuk fakültesinde, 7’si (%3.3) mimarlık 
fakültesinde, 78’i (%37.1) siyasi, idare ve iktisadi bilimler fakültesinde, 6’sı (%2.9) fen-
edebiyat fakültesinde, 3’ü (%1.4) iletişim fakültesinde ve 10’u (%4.8) güzel sanatlar 
fakültesinde öğrenim görmektedir.   

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanması için Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Karşı Cinsle İlişkide Sosyal 
Yetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu ile katılımcılara ait bazı bilgiler 
alınmıştır.  
Toronto Aleksitimi Ölçeği 

Toronto Aleksitimi Ölçeği, bireyin aleksitimik özelliklerini ölçmek için geliştirilmiştir. 
Taylor ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ölçek, ilk olarak 4 faktörlüdür ve 26 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ele aldığı 4 faktör; düşlem yaşamında kısıtlık, bedensel ve 
duygusal duyumları ayırt etme zorluğu, duyguları tanıma ve ifade etme güçlüğü ve dış merkezli 
bilişsel yapıdır. Toronto Aleksitimi Ölçeği 1992 yılında yeniden düzenlenmiştir ve 20 
maddeden oluşan günümüzde kullanılan haline getirilmiştir. Türkçe’ye uyarlama çalışması 
Güleç ve diğ. (2009) tarafından yapılmıştır. TAÖ-20’nin 3 alt boyutu; duyguları tanıma 
güçlüğü, duyguları ifade etme güçlüğü ve dışa dönük düşüncedir. Toplam ölçeğin iç tutarlılığı 
α = 0.78, duyguları tanıma güçlüğü alt ölçeğinin iç tutarlılığı α =0.80, duyguları ifade etme 
güçlüğü alt ölçeğinin iç tutarlılığı α = 0.57, dışa dönük düşünce alt ölçeğinin iç tutarlılığı ise α 
= 0.63 olarak saptanmıştır. Ölçek 5’li likert tipi (I- Hiçbir zaman, II-Nadiren, III-Bazen, IV-Sık 
sık, V-Her zaman) bir derecelendirme ölçeğidir (Güleç ve diğ., 2009).  

Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği 

Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği; ergenlik dönemindeki 
bireylerin ilişki başlatabilmeye, ilişki sürdürebilmeye ve ilişki sonlandırabilmeye ilişkin 
inançlarını ölçmek için Ünlü (2004) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 4’lü likert tipinde (I-
Hiçbir zaman, II-Ara sıra, III-Sık sık, IV-Her zaman) bir derecelendirme ölçeğidir. Ölçek 12 
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maddeden oluşmaktadır ve 3 faktörlü bir yapıdadır. Birinci faktör başlatabilme, ikinci faktör 
sürdürebilme, üçüncü faktör ise sonlandırabilmedir. Ölçekten toplam puan alınamamaktadır. 
Birinci faktörün (başlatabilme) iç tutarlılık kat sayısı α = 0.72, ikinci faktörün (sürdürebilme) 
iç tutarlılık kat sayısı α = 0.59, üçüncü faktörün (sonlandırabilme) iç tutarlılık kat sayısı α = 
0.66’dır. Alt ölçekler arasındaki korelasyon p < .01 düzeyinde manidar bulunmuştur. Ölçek 
üniversite öğrencilerinin karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisini de ölçebilecek 
niteliktedir (Ünlü, 2004; Türkoğlu, Akbaş, ve Çelikkaleli, 2015). 

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formu ile katılımcılara ait cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte 
ve sosyo-ekonomik düzey bilgileri alınmıştır.  

Verilerin Analizi  

Verilerin analizi yapılırken SPSS Statistics 17.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada; 
karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutları ile aleksitimi arasındaki ilişki ve 
karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutları ile aleksitiminin alt boyutları 
arasındaki ilişki veriler normal dağıldığı için Pearson Korelasyon Katsayısı Analizi ile 
incelenmiştir. Cinsiyet değişkeni ile toplam puanlar arasındaki farklılığın analizi için bağımsız 
örneklem t testi; sınıf düzeyi, öğrenim görülen fakülte ve sosyo-ekonomik düzey değişkenleri 
ile toplam puanlar arasındaki farklılığın analizinde normal dağılan veriler için tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA), normal dağılmayan verilerin analizi için Kruskal-Wallis-H Testi yapılmıştır. 
Tek Yönlü Varyans Analizi sonucunda manidar bir fark olduğu görülen sonuçlarda farkın hangi 
kategoriler arasında olduğunu anlamak için Tukey Testi, Kruskal Wallis-H Testi sonucunda 
manidar bir fark olduğu görülen sonuçlarda farkın hangi kategoriler arasında olduğunu anlamak 
için Mann Whitney U Testi yapılmıştır.  

Bulgular 
Araştırmada; öğrencilerin kendilerine yönelik ilişki başlatabilme, ilişki sürdürebilme ve 

ilişki sonlandırabilme beklentileri ile aleksitimi arasındaki ve aleksitiminin alt boyutları olan 
duyguları tanıma zorluğu, duyguları ifade etme zorluğu ve dışa dönük düşünce arasındaki 
ilişkiye Pearson Korelasyon Analizi ile bakılmıştır. Aleksitimi, aleksitiminin alt boyutları ve 
ilişki başlatabilme beklentisi, ilişki sürdürebilme beklentisi ve ilişki sonlandırabilme beklentisi; 
sınıf düzeyi, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve öğrenim görülen fakülte değişkenlerine göre 
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara bu bölümde yer verilmiştir.  

 

Tablo 2. Aleksitimi, Aleksitiminin Alt Boyutları ve İlişki Başlatabilme Beklentisi, İlişki Sürdürebilme 
Beklentisi ve İlişki Sonlandırabilme Beklentisine İlişkin Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Korelasyon Aleksitimi Duyguları 
Tanıma 
Zorluğu 

Duyguları 
İfade Etme 

Zorluğu 

Dışa Dönük 
Düşünce 

 
İlişki Başlatabilme 
 
İlişki Sürdürebilme        -.248**                   -.214**                               -.232** 
 
İlişki Sonlandırabilme    -.386**       -.355**                  -.312**                  -.228** 
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**p < 0.01 

Aleksitimi ile ilişki sonlandırabilme alt boyutu arasında orta düzeyde, negatif yönde ve 
manidar bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.386, p < 0.01. Bu sonuca göre aleksitimi, bireyin  
ilişkiyi sonlandırabilmeye ilişkin kendisinden beklentisini azaltmaktadır. Duyguları tanıma 
zorluğu ve ilişki sonlandırabilme arasında orta düzeyde, negatif yönde ve manidar bir ilişki 
olduğu görülmüştür, r = -0.355, p < 0.01. Bu sonuca göre duygularını tanıma konusunda zorluk 
çeken bireylerin ilişkiyi sonlandırabileceklerine ilişkin kendilerinden beklentileri daha azdır. 
Duyguları ifade etme zorluğu ve ilişki sonlandırabilme arasında orta düzeyde, negatif yönde ve 
manidar bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.312, p < 0.01. Bu sonuca göre duygularını ifade 
etme konusunda zorluk çeken bireylerin, ilişki sonlandırabileceklerine ilişkin kendilerinden 
beklentileri daha azdır. Aleksitimi ve ilişki sürdürebilme arasında zayıf düzeyde, negatif yönde 
ve manidar bir ilişki olduğu görülmüştür, r = -0.248, p < 0.01. Bu sonuca göre aleksitimi, 
bireyin ilişkiyi sürdürebilme beklentisini azaltmaktadır. Aleksitimi ve aleksitiminin alt 
boyutları ile ilişki başlatabilme arasında ise manidar bir ilişki bulunamamıştır.  

Aleksitimi puanları sınıf düzeyine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3.’te 
verilmiştir. 
 

Tablo 3. Aleksitimi Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 
 

Sınıf Düzeyi N Sıra Ort. Sd X2 p 
1 25 118.52  

 
 
5                      13.42              .020 

2 44 103.98 
3 33 93.70 
4 94 104.60 
5 8 165.56 
Yüksek Lisans 6 61.42 

 
Sınıf düzeyine göre aleksitimi puanlarında manidar bir fark olduğu görülmüştür, x2 

(sd=5, n=210) = 13.42, p < 0.05. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için yapılan 
Mann Whitney U Testi sonucu Tablo 4.’te verilmiştir. 

 
 

Tablo 4. Öğreniminin 5. Yılına Devam Eden ve Yüksek Lisans Öğrenimine Devam Eden 
Öğrencilerin Aleksitimi Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
Sınıf Düzeyi N Sıra Ort. Sıra Toplamı    U p 

5 8 10.25 82.00  
2.00 

 
.004 

Yüksek Lisans 6 3.83 23.00     

 
Öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerin ve yüksek lisans öğrenimine devam eden 

öğrencilerin aleksitimi puanları arasında manidar bir fark bulunmuştur, [U = 2.00, p < .01]. Sıra 
ortalaması dikkate alındığında öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerinin aleksitimi 
puanlarının, yüksek lisansa devam eden öğrencilerin aleksitimi puanlarından daha yüksek 
olduğu görülmektedir.   
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Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutu olan ilişki sürdürebilme 
beklentisi cinsiyete göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 5.’te verilmiştir. 
 

 
 

Tablo 5. İlişki Sürdürebilme Beklentisinin Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 
 

Cinsiyet N    Xh     S sd t p 

Kadın 142 11.18 2.13   
208 

 
3.53 
 

  
.01 
   

Erkek 
  

68 
  

12.32 
  

2.30 

 
İlişkiyi sürdürebilme beklentisinde cinsiyete göre manidar bir farklılık vardır, t(208) = 

3.53, p < .01. Ortalamalara bakıldığında erkeklerin ilişki sürdürebilme beklentilerinin (X̅ = 
12.32), kadınların ilişki sürdürebilme beklentilerinden (X̅ = 11.18), daha yüksek olduğu 
görülmektedir.  

Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutu olan ilişki başlatabilme 
beklentisi cinsiyete göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 6.’da verilmiştir. 
 

 

Tablo 6. İlişki Başlatabilme Beklentisinin Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N    Xh     S sd t p 

Kadın 142 10.56 2.88   
208 

 
1.99 
 

  
.048 
   

Erkek 
  

68 
  

11.36 
  

2.39 

 

İlişkiyi başlatabilme beklentisinde cinsiyete göre manidar bir farklılık vardır, t(208) = 
1.99, p < .05. Ortalamalara bakıldığında erkeklerin ilişki başlatabilme beklentisinin (X̅ = 11.36), 
kadınların ilişki başlatabilme beklentisinden (X̅ = 10.56), daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisinin alt boyutu olan ilişki başlatabilme 
beklentisi sosyo-ekonomik düzeye göre incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 7.’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 7. İlişki Başlatabilme Beklentisinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı (KT) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

Kareler Ortalaması 
(KO) 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 53.74 2 26.87      
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Gruplariçi 1538.73 207 7.43 3.61 .029 Orta/Yüksek 

Toplam 1592.48 209   

 

İlişki başlatabilme beklentisinde sosyo-ekonomik düzeye göre manidar bir farklılık 
vardır, (F(2,207)= 3.61 p < 0.05). Farkın hangi gruplar arasında olduğunun anlaşılması için 
Tukey Testi yapılmıştır. Testin sonucuna göre fark orta sosyo-ekonomik düzey ve yüksek 
sosyo-ekonomik düzey arasındadır. Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin ilişki 
başlatabilme beklentisinin (X̅ = 12.20), orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin ilişki 
başlatabilme beklentisinden (X̅ = 10.63) daha yüksek olduğu görülmüştür.    

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Yapılan araştırmada; öğrencilerin kendilerine yönelik ilişki başlatabilme, ilişki 

sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme beklentileri ile aleksitimi ve aleksitiminin alt boyutları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Karşı cinsle ilişkide sosyal yetkinlik beklentisi; ilişki 
başlatabilme, ilişki sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme alt boyutları ile ayrı ayrı 
değerlendirilmekte, toplam puan alınmamaktadır (Ünlü, 2004). Aleksitimi ile ilişki 
sürdürebilme beklentisi arasından zayıf düzeyde, negatif yönde, manidar bir ilişki olduğu ve 
aleksitimi ile ilişki sonlandırabilme beklentisi arasında orta düzeyde, negatif yönde, manidar 
bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre bireyin aleksitimik olması, karşı cinsle kurduğu 
ilişkiyi sürdürme ve sonlandırma konusunda kendinden beklentisini olumsuz yönde 
etkilemektedir. İlişki başlatabilme beklentisi ve aleksitimi arasında ise manidar bir ilişki 
bulunamamıştır.  

İlişki sonlandırabilme beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu ve duyguları ifade etme 
zorluğu arasında orta düzeyde, negatif yönde manidar bir ilişki olduğu ve ilişki sonlandırabilme 
beklentisi ile dışa dönük düşünce arasında negatif yönde, zayıf düzeyde manidar bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre duygularını tanımakta ve ifade etmekte güçlük çeken, 
tutum ve davranışlarına çevresel beklentilere bağlı olarak yön veren kişilerin (Erden, 2005) 
ilişkiyi sonlandırabilme konusunda kendilerinden beklentilerinin daha az olduğu söylenebilir.  

Sevindi ve Kumcağız’ın (2018) lise öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmada alektisitimi 
ve iletişim becerileri arasında negatif yönde, yüksek düzeyde, manidar bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Ceyhan’ın (2000) yaptığı bir çalışmada ise duygularını diğer insanlara rahatça 
anlatamayan bireylerin iletişim kurarken zorlandıkları görülmüştür. Bu iki bulgudan hareketle 
aleksitimik bireylerin sağlıklı bir iletişim kurmakta zorluk yaşamalarının ilişki sürdürebilme ve 
ilişki sonlandırabilme konusunda kendilerinden beklentilerini olumsuz yönde etkiliyor 
olabileceği söylenebilir. Çünkü ilişki sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme sosyal yetkinliği 
iletişim becerisine sahip olmayı gerektirebilir.  

İlişki sürdürebilme beklentisi ile duyguları tanıma zorluğu ve dışa dönük düşünce 
arasında negatif yönde, zayıf düzeyde manidar bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre; 
duygularını adlandıramayan ve dış etkenlere bağlı olarak yapacaklarına yön veren kişilerin bir 
ilişkiyi sürdürebilmeye ilişkin kendilerinden beklentilerinin daha az olduğu söylenebilir.  

Araştırmadaki bir başka bulgu erkeklerin ilişki başlatabilme ve ilişki sürdürebilme 
beklentilerinin, kadınların ilişki başlatabilme ve ilişki sürdürebilme beklentilerinden daha 
yüksek olduğudur. Sakallı ve Curun’un (2001) romantik ilişkilerle ilgili kalıp yargılara karşı 
tutumlar ile ilgili yaptıkları bir araştırmada kadınların romantik ilişkilerde erkeğin daha girişken 
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olması gerektiği konusundaki kalıp yargılarda daha fazla hem fikir olduğu görülmüştür. 
Erkeklerin ise romantik ilişkilerde erkeğin baskın, kadının kabul edici olması gerektiği 
hakkındaki kalıp yargılarda daha fazla hemfikir olduğu görülmüştür. Bu bulgular erkeklerin 
ilişki başlatabilme ve ilişki sürdürebilme beklentisinin kadınlara göre daha yüksek olması ile 
örtüşmektedir. Kalıp yargılar kadınların ilişkiyi başlatabilme ve ilişkiyi sürdürebilme 
beklentilerini olumsuz yönde etkiliyor olabilir.  

İlişki başlatabilme beklentisinin sosyo-ekonomik düzeye göre manidar bir farklılık 
gösterdiği görülmüştür. Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin ilişki başlatabilme 
beklentisinin (X̅ = 12.20), düşük (X̅ = 10.63) ve orta (X̅ = 10.63) sosyo-ekonomik düzeydeki 
bireylerin ilişki başlatabilme beklentisinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak anlamlı 
fark orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzey arasında bulunmuştur. Erözkan’ın (2007) üniversite 
öğrencileri ile yaptığı bir çalışmada sosyal kaygının alt boyutları olan sosyal kaçınma ve 
bireysel değersizliğin yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerde, diğer sosyo-ekonomik 
düzeydeki bireylere göre daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek sosyo-ekonomik 
düzeydeki bireylerin ilişki başlatabilme beklentisinin diğer sosyo-ekonomik düzeydeki 
bireylerin ilişki başlatabilme beklentisinden daha yüksek olması, yüksek sosyo-ekonomik 
düzeydeki bireylerin sosyal ortamlardan kaçınmalarının daha az olması ve kendilerini daha az 
değersiz hissetmeleri ile ilgili olabilir.  

Batıgün ve Büyükşahin’in (2008) üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmada 
kaygılı ve kaçınması bağlanma örüntülerinin aleksitimi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu 
bulgudan hareketle aleksitimi ile ilişki sürdürebilme ve ilişki sonlandırabilme arasında negatif 
yönde, manidar bir ilişki olmasının aleksitimik bireylerin bağlanma stilleri ile de ilgili 
olabileceği söylenebilir. Çünkü yaşamın ilk yıllarında geliştirilen ilişkiler sonraki yıllarda 
yaşanan ilişkileri de etkilemektedir. Güvensiz bağlanma stili geliştiren çocukların diğer 
insanlara daha az güvendiği ve yetişkinlikte kurdukları kişilerarası ilişkilerde sorunlar 
yaşadıkları görülmektedir (Collins ve Read, 1990). Bunun için karşı cinsle ilişkide sosyal 
yetkinlik beklentisi ve aleksitimi arasındaki ilişkide bağlanma stillerinin aracı rolüne bakılması 
önerilebilir. 

Çalışmada yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin aleksitimi puanları ile 
öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerin aleksitimi puanları arasında manidar bir fark 
olduğu görülmüştür. Sıra ortalamalarına bakıldığında öğreniminin 5. yılına devam eden 
öğrencilerin aleksitimi puanları diğer sınıf düzeyindeki öğrencilerin aleksitimi puanlarından 
daha yüksek, yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin aleksitimi puanları ise diğer 
sınıf düzeyindeki öğrencilerin aleksitimi puanlarından daha düşüktür. Karlıdağ, Ünal ve 
Yoloğlu’nun (2001) hekimlerle yaptıkları bir çalışmada aleksitimik bireylerin duygusal 
tükenme düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır ve araştırmanın sonuçlarında 
tükenmişlik sendromu yaşayan bireylerin aleksitimi düzeylerinin arttığının düşünüldüğü 
söylenmiştir. Öğreniminin 5. yılına devam eden öğrencilerin de aleksitimi puanlarının diğer 
sınıf düzeyindeki öğrencilerden yüksek olmasının sebebinin uzun süren üniversite 
öğreniminden kaynaklı olarak yaşadıkları tükenmişlik olabileceği düşünülmüştür. Aynı 
çalışmada aleksitimik bireylerin kişisel başarı düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. 
Yüksek lisans öğrencilerinin aleksitimi puanlarının diğer sınıf düzeyindeki öğrencilerinden 
daha düşük olması akademik başarı ve aleksitimi arasında ilişki olabileceğini düşündürmüştür. 
Aleksitimi ve akademik başarı arasındaki ilişkiye bakılması önerilebilir. 
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ÖZET 
Dil öğretimi, Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtildiği gibi bir kültürleşme sürecidir. 

Bir dili öğrenmek sadece o dilin yapısını ve kurallarını öğrenmekle sınırlı kalmayarak, 
o dilin konuşulduğu kültürün ve medeniyetin bir parçası olarak düşünce dünyasına 
girmeyi sağlamaktadır. Kültürel etkileşim ve farkındalığın yaşandığı bu süreçte dil 
öğretim materyallerinden biri olan ders kitapları da, kendi toplumunun ve kültürünün 
taşıyıcılığını yapar. Bu nedenle kullanılan ders kitapları, içerik olarak Türk imajına ait 
özellikleri ve değerleri içerisinde barındırması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretim merkezlerinde 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
hazırlanan “Yedi İklim” ders kitabındaki okuma metinleri belirlenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Yedi iklim yabancılara Türkçe öğretim seti “A1, A2, B1, B2, C1, 
C2” ders kitaplarındaki okuma metinlerinde yer alan Türk imajı esas alınarak 
incelenmiştir. Araştırmada “doküman incelemesi yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma 
sonucuna göre,  “Yedi İklim” ders kitabında yer alan okuma metinlerinde Türk imajına 
ait özelliklere yer verilmiş olmakla birlikte yeterli içeriğe sahip olmadığı gözlenmiştir. 
Bu nedenle yabancı dil öğretmek amacıyla hazırlanmış ders kitaplarındaki okuma 
metinlerinde, “Türk Kültürü” ve “Türk İmajı”na ait özellikler bilinçli bir şekilde yer 
verilerek, metinler aracılığıyla kültür farkındalığında önemli bir vasıta olabilirler. 

Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türkçe Eğitimi, Ders Kitapları, 
Türk Kültürü, Türk İmajı, 
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Language teaching is an acculturation process as it was stated  at European Language 
Portfolio. To learn a language is not only limited to find out  structure and rules of this 
language, it enables to be a part of the culture and civilization of this language and 
enter world of thought of this language. Course books which are a part of language 
teaching materials at this process in what acculturation and cultural awareness is 
created, reflect its own society and culture. For this reason, used course books should 
contain the features and values of Turkish image in its content.  

Reading texts at the course books of ''Yedi Iklim'' prepared  by Yunus Emre Institute 
which are used at the Turkish Teaching Center at home and abroad for the teaching 
Turkish as foreign language are selected and evaluated for this study. Turkish image 
in reading texts of the Turkish teaching sets “A1,A2,B1,B2,C1,C2” for foreigners at 
Yedi Iklim are analyzed. '' Document review method''  are used in the studies. From 
the results of the study was identified, that reading texts of said course books of the 
''Yedi Iklim'' have no sufficient content about the features of Turkish image although  
the features of Turkish image were indicated in the reading texts. The features of the 
''Turkish culture'' and ''Turkish image'' should be widely stated in the course books 
prepared to teach Turkish language as foreign language and thus those texts can be an 
important means for the cultural awareness. 

Keywords: Turkish teaching for the foreigners, Turkish Education, Course books, 
Turkish culture, Turkish image. 

 

Giriş 
Günümüzde ikinci dil bilmek temel bir ihtiyaçtır. Yabancı dillerin öğretimi ve 

öğrenimi her geçen gün hız kazanmaktadır. Son yıllarda Türkiye’nin giderek artan 
ekonomik ve siyasi gücüne bağlı olarak Türkçenin ve Türk kültürünün öğretilmesi de 
ayrı bir önem kazanmıştır. Kaplan, “Kültür, bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti 
millet yapan ve onu diğer milletlerden farklı kılan hayat tezahürlerinin tümüdür”  diye 
tanımlar. (Kaplan, Mehmet (2010), Kültür ve Dil (26. baskı), İstanbul: Dergâh 
Yayınları).  “İnsan hangi dili biliyorsa, o yabancı dil ki bu Türkçe de olabilir, artık 
onun parçası ve onun değeri haline gelecektir. Dolayısı ile o dilin milletinin kültürünün 
sevecek ve övecektir.” (Gülay, 1988:34) “Toplumun edebiyatı, sanatı, felsefesi, 
tekniği ile bütün kültürü, düşünceleri, töre ve gelenekleri dil ile bir bağlılık 
içindedirler. Töre ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılması ancak bir bildirme ile 
olabilir. Bunu da ancak dil başarır ” (Akarsu, 1998: 88-89). 

 Dil öğretimi, Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtildiği gibi bir kültürleşme 
sürecidirBir dili öğrenmek sadece o dilin yapısını ve kurallarını öğrenmekle sınırlı 
kalmayarak, o dilin konuşulduğu kültürün ve medeniyetin bir parçası olarak düşünce 
dünyasına girmeyi sağlamaktadır. Kültürel etkileşim ve farkındalığın yaşandığı bu 
süreçte dil öğretim materyallerinden biri olan ders kitapları da, kendi toplumunun ve 
kültürünün taşıyıcılığını yapar. Bu nedenle kullanılan ders kitapları, içerik olarak Türk 
imajına ait özellikleri ve değerleri içerisinde barındırması gerekmektedir.  

“Yabancı dil öğretiminde temel dil becerilerinin kazandırılmasında çeşitli 
materyallerden yararlanılmaktadır ancak bu materyaller içerisinde en çok kullanılan 
yabancı dil öğretimi için hazırlanan ders kitaplarıdır” (Karababa, 2009: 276). Eğitim 
öğretim sürecinde büyük öneme sahip olan ders kitapları, içerisindeki gramer bilgileri, 
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sözcük dağarcığı, metinler ve kültürel özelliklerinin aktarılmasında hedef dil 
öğrenicisine aktarmada en büyük araç olan ders kitapları yabancı dil öğretiminde de 
en önemli materyaldir. “Türk kültürünün yabancılara aktarımında en önemli unsurların 
öğretmenler ve ders kitapları olduğu dikkate alınacak olursa ders kitaplarının 
yabancılara Türkçe öğretimi açısından ayrı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu 
nedenle ders kitaplarının yabancılara Türkçe öğretimi konusunda titizlikle 
işlenebilmesi için bilimsel araştırmalar yapılmasında birçok yarar bulunduğu 
söylenebilir” (Gün, Akkaya ve Kara, 2014). 

Şimşek’e (2011: 40-41) göre “Türkçe öğretimi sadece bir dil öğretimi değil aynı 
zamanda Türk kültürü ve Türk milletinin bakış açısının da öğretimidir. Bu öğretimlerin 
hepsinin bir arada bulunduğu yegâne öğretim aracı da okuma metinleridir.” Yabancı 
dil öğretiminde kullanılan okuma metinleri, hedef dilin kültürünü, örf ve adetlerini, 
toplumun yaşayış şeklini ve imajını yansıtır. İmaj, gerek sosyal gerekse siyasal hayatta 
insanlar ve ülkeler için çok önemlidir. “İmaj bir ürünün, markanın, politik kişiliğin 
veya ülkenin kamudaki algılanması ve görünümü” (Uztuğ, Ferruh, 1999, s.138) olarak 
tanımlanmaktadır. İmaj, gerek sosyal gerekse siyasal hayatta insanlar ve ülkeler için 
çok önemlidir. Her ülkenin kendiyle özdeşleşmiş, ona mahsus özellikleri vardır. 
Örneğin, Türk denilince ilk akla gelen; cesaretli, adil, hoşgörülü, kutsal değerlere 
saygılı, örf ve adetlere bağlı kişilerin sahip olduğu özellikler zihinlerde canlanır. İmaj, 
kendini nasıl göstermek istediğinle bağlantılıdır.  

Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında bu hususa özellikle dikkat edilip her 
seviyeye uygun metinler seçilerek Türk imajına uygun okuma metinlerine yer 
verilmelidir.  Dil öğretiminde hedef dilin kültürel imajının yanı sıra öğrenicinin kendi 
diliyle ilgili karşılaştırmalar yapabileceği metinlerin tercih edilmesi öğrencinin 
güdülenmesi ve akılda kalıcılığı sağlaması yönünden de önemlidir. Yabancı dil 
eğitiminde kullanılan metinlerin okuma becerisinin gelişiminin yanı sıra kültürel 
farkındalık etkisine sahiptir. Bunun için ders kitaplarında yer alan okuma metinleri 
seçilirken oldukça profesyonel ve dikkatli davranılıp, bu kriterlere göre yapılması, 
öğretimin daha kalıcı ve faydalı olmasını sağlayacaktır.  

 
Yöntem 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen, olay veya olgular hakkında, bilgi 
içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. (Şimşek, 2009) Yedi İklim Türkçe Ders 
Kitabı (A1, A2, B1, B2, C1, C2) yer alan okuma metinlerindeki Türk imajı tespit 
edilmiş ve isimlendirilmiştir. Araştırmada “Kültür Çağlayanı ve Okuyalım” adlı 
bölümler değerlendirilip; dinleme metinleri, ölçme değerlendirme araçları dâhil 
edilmemiştir. 

 

Bulgular 
Bu bölümde Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı (A1, A2, B1, B2, C1, C2) içinde yer alan 

Türk imajına ait unsurlar değerlendirilmiştir. 
Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı’nda (A1) yer alan Türk imajına ait unsurlar 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo-1 Türk imajına ait nicel unsurlar 

Metznler      Var        Yok       Toplam 

Okuyalım        1        14          15 

Kültür 
Çağlayanı 

       4          3            7 

Toplam        15        17          22 

 
 
"Hacı Bayram Veli’den Seçmeler, ’Bakırcılık’ meslek, ‘Fayton’ ulaşım, 

‘Haberleşme’ ulak, ‘Bayram Namazı’  
Kitapta yer alan “Hacı Bayram Veli’den Seçmeler” ve Bayram Namazı” adlı okuma 

metinlerinde, hem dinimiz hem de kültürümüz için önemli olan çalışkanlık, büyüklere 
saygı, helal kazanç, sevgi, yalandan kaçınıp doğru sözlü olmak, bayramlaşma, abdest, 
bayram namazı, bayram harçlığı, bayram ziyareti, el öpme, misafire tatlı ikramı gibi 
değerlere yer verilmesi, öğrenicinin öğrendiği dilin değerlerini tanımasına ve kültürel 
farkındalık oluşturmasına olanak sağlaması açısından olumlu metinlerdir. 

Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı’nda (A2) yer alan Türk imajına ait unsurlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

   
Tablo-2 Türk imajına ait nicel unsurlar 

Metznler      Var        Yok       Toplam 

Okuyalım       10        15          25 

Kültür 
Çağlayanı 

        8          0            8 

Toplam        18        15          33 

 
 Kitapta, otuz üç tane okuma metni tespit edilmiştir. Bunlardan on sekiz tanesinde 

Türk imajına ait unsurlara yer verilmiştir. Kitapta yer alan Türk imajları şöyledir: 
Şehirler; İstanbul,  Ağrı, Çanakkale, Nevşehir, Türk Dünyasının önemli isimleri; 

Mevlana, Oğuz Atay,  Mustafa Kutlu, Cem Yılmaz, Kemal Sunal,  Ata Demirer,  Zeki 
Alasya, Barış Manço, Kıraç, Arda Turan, Türk Mutfağı; Kayseri Mantısı, Güllaç, 
Aşure, Hoşaf, Türk Hamamı, Cirit, Çini Sanatı, Kuş evleri, Meddahlık, Ramazan 
Geliyor" 

Kitapta yer alan “Kültür Çağlayanı” adlı bölümde; Türk mutfağının lezzetlerinden 
olan  “güllaç ve aşure”nin ne zaman, hangi zamanlarda ve hangi amaçla yapıldığına 
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dair bilgilerin yer aldığı metinler öğrenicinin Türk kültürü ve Türk mutfağı hakkında 
fikir sahibi olmasına olanak sağlayabilir. 

“Ramazan Geliyor” adlı okuma metninde başlık her ne kadar Ramazan olsa da, 
içerikte Ankara’da bulunan alışveriş merkezi  “GİMAT”ın açılımı dâhil, onunla ilgili 
bilgilere yer veriliyor.  Başlık ve içerik uyuşmazlığı sebebiyle, öğrenici bu metni 
okuduğu zaman Ramazan ayı ile ilgili herhangi bir fikre sahip olamamasından dolayı, 
öğrenici anlam ve kavram kargaşası yaşayabilir. 

Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı’nda (B1) yer alan Türk imajına ait unsurlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo-3 Türk imajına ait nicel unsurlar 

Metznler      Var        Yok       Toplam 

Okuyalım        3         8          11 

Kültür 
Çağlayanı 

       8         0            8 

Toplam        11         8           19 

 
Kitapta, on dokuz tane okuma metni tespit edilmiştir. Bunlardan on bir tanesinde 

Türk imajına ait unsurlara yer verilmiştir. Kitapta yer alan Türk imajları şöyledir: 
Tellal haberleşme, “Tercüman-ı Ahvâl” ilk özel gazete,  Türklerde Kitap Ciltleme 

Sanatı, Teknolojiyle birlikte yalnızlaşan insan, Halk ozanı Aşık Veysel (Şatıroğlu), 
Türk Toplumunda Rüya, Türklerin evliliğe bakış açısı, “Seherde Uğradım Ben Bir 
Güzele şiir, Maniler, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Sinemasının Unutulmaz ikilisi 
Münir Özkul - Adile Naşit           

Yedi İklim B1 Ders Kitabın da yer alan “Bir Liderin Doğuşu” adlı okuma metninde 
ülkemizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim, askerî ve siyasi 
hayatındaki başarılarına kronolojik olarak yer verilmiştir. Bu şekilde yazılan metinler 
öğrencilerin merak duygusunu güdülemediği için akılda kalıcılığı ve kültür aktarımı 
olumsuz yönden etkileyebilir. Bunun yerine Mustafa Kemal’in hayatını anlatan, 
öyküleme tekniği ile yazılmış bir okuma parçasının tercih edilmesi, ilgi ve akılda 
kalıcılığı sağlaması açısından daha faydalı olacaktır.  

Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı’nda (B2) yer alan Türk imajına ait unsurlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

 
 

Tablo-4 Türk imajına ait nicel unsurlar 

Metznler      Var        Yok       Toplam 

Okuyalım        8         8          16 
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Kültür 
Çağlayanı 

       8         0            8 

Toplam        16         8           24 

  
Kitapta, yirmi dört tane okuma metni tespit edilmiştir. Bunlardan on altı                                                        

tanesinde Türk imajına ait unsurlara yer verilmiştir. Kitapta yer alan Türk imajları 
şöyledir: 

Başarılı ve Çalışkan İnsan, Sabırsız insan, Dostluk, İmece, Komşuluk, Türklerde Ad 
Verme Geleneği, Köy Odaları, İstanbul, Duyguların Dili Oya Sanatı, Hezarfen Ahmet 
Çelebi (Takma kanatlarla uçmayı başaran ilk Türk), Erden Eruç (Atlas, Pasifik, Hint 
Okyanuslarını kürekle geçen ilk ve tek kişidir). Gürkan Genç (Kutup çizgisini geçen 
ilk Türk).  Meslekler: Zerzevatçı, Nalbur, Celep, Türkiye’de Misafirperverlik, Tanrı 
Misafiri 

Yedi İklim B2 Ders Kitabın da yer alan okuma metinlerinde, Türk denilince ilk akla 
gelen özelliklerden birisi olan misafirperverliğe birkaç metinde yer verilmiştir. 
Türkiye’de misafirperverliğin önemi anlatılırken, Türklerin misafir ağırlama 
şekillerine, yaptıkları hazırlıklara (misafir odası vb.), bunlarla ilgili atasözü ve 
deyimlere yer verilir. Ayrıca geçmişten günümüze kadar devam eden gelenek ve 
göreneklerimizden biri olan, Türk konukseverliğinin en iyi örneklerinden biri olan     
“Köy Odaları” geleneğine de yer verilmesi kültür aktarımı yönünden etkili metinlerdir.  

B2 kitabında Schiller’in “İki Arkadaş” adlı hikâyesinde, Türk milleti ve dinimiz için 
önemli olan; “dostluk, sözünde durma, vefa” gibi değerlerin, yabancı karakterler ve 
yabancı isimlerle anlatılması yerine, bu vasıflar taşıyan Türk bir karakterin başrol 
olduğu okuma metninin tercih edilmesi Türk imajı açısından daha etkili olacaktır. 

Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı’nda (C1) yer alan Türk imajına ait unsurlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo-5 Türk imajına ait nicel unsurlar 

Metznler      Var        Yok       Toplam 

Okuyalım        3         4            7 

Kültür 
Çağlayanı 

       8         0            8 

Toplam        11         4           15 

Kitapta, on beş tane okuma metni tespit edilmiştir. Bunlardan on bir tanesinde Türk 
imajına ait unsurlara yer verilmiştir. Kitapta yer alan Türk imajları şöyledir: 

“Geleneksel Bir Türk Sporu Matrak” “Antakya” “Gönül İnsanı Yunus Emre” “İnci 
Kefali” (Balık türü), “Şerbet”, Türklerin Kullandıkları Alfabeler, “Orhon Yazıtları” 
Kadeş Antlaşması” “Kültürel İlişkiler” “Karacaoğlan” “Hakk'ın Kandilinde Gizli Sır 
İdim” adlı şiir; “Türklerin Sayıları Anlamlandırması.” 



 
 

 809 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Yedi İklim C1 Ders Kitabında yer alan “Antakya” adlı okuma metninde, etnik 
kökenleri, din ve mezhepleri farklı olan insanların bir arada huzur içinde yaşamalarına 
, “Gönül İnsanı Yunus Emre” adlı okuma metninde ise Yunus Emre’nin din, dil, ırk, 
makam ayrımı yapmadan tüm insanları kucaklamasına yer verilir. Bu metinlerde 
Antakya “Türkiye”yi simgelerken, Yunus Emre “Türk İnsanı” nı simgeler. 
Yabancıların kendilerini ülkemizde yabancı hissetmeyip, kendilerini bu ülkenin 
parçası hissedebilmesi yönünden kitaplarda bu özelliklerimize yer verilmesi olumlu 
dönüşler almamıza olanak sağlayacaktır. 

Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı’nda (C2) yer alan Türk imajına ait unsurlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo-6 Türk imajına ait nicel unsurlar 

Metznler      Var        Yok       Toplam 

Okuyalım       10         7           17 

Kültür 
Çağlayanı 

        3         5            8 

Toplam        13       12           25 

       
Kitapta, yirmi beş tane okuma metni tespit edilmiştir. Bunlardan on üç tanesinde Türk 

imajına ait unsurlara yer verilmiştir. Kitapta yer alan Türk imajları şöyledir: 
Yunus Emre (Hocaya Saygı), Türkülere ve Anadolu’ya hayranlık, Hiciv ustaları ve 

hicivleri: Neyzen Tevfik, Şair Eşref, Taşlama, Türk kadının kıyafetlerinin kronolojosi, 
Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim’in şiirleri:  Rindlerin Ölümü ve Merdiven, 
Karagöz Oyunu, Mevlana Celaleddin-i Rûmî, Mükrimin Halil Yınanç,  

“Yedi İklim C2 Ders Kitabında” okuma metni olarak daha çok şiirlere yer verilmiştir. 
C2’de artık seviye arttığı için okuma metinlerinde sadece şiir yerine, Türkçenin özgün 
metinlerine, kısa hikâyelere, romanlardan alıntılara yer verilmesi, öğrenicilerin Türk 
Edebi eserlerini ve yazarlarını tanımaya ve onları merak edip araştırmalarına olanak 
sağlayacaktır. 

 
Sonuç 

Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirtildiği gibi dil öğretimi sadece o dilin gramerini 
öğrenip o dili konuşmak değildir. Dil öğrenmek, o dilin yaşadığı toplumun tarihinin, 
kültürünün, yaşayış şeklinin ve imajının da bir parçası olup o dünyaya girmektir. Dil 
öğretimi yapılırken bu hususlara dikkat edilmeli ve ders kitapları bu doğrultuda 
hazırlanmalıdır. Aksi takdirde sadece dilin kuralların ezberlenmesi gerçekleşir. Bunun 
sonucu olarak da ölü bir dil öğretimi yapılmış ve kalıcılık sağlanmamış olur 

Bu çalışmada Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti “A1, A2, B1, B2, C1, C2” 
ders kitaplarında yer alan “Kültür Çağlayanı ve Okuyalım” metinlerinde ki “Türk 
İmajı” incelenmiştir. Tablolarda da görüldüğü üzere okuyalım bölümlerinin kültür 
çağlayanı bölümlerine oranla Türk imajına ait ögelere daha az yer verildiği 
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belirlenmiştir. Araştırmada Yedi İklim Ders Kitaplarında Türk imajının ve Türk 
kültürünün zengin bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Fakat okuma metinlerinin 
içeriğinin daha çok bilgilendirici nitelikte olmasından dolayı, merak ve heyecan 
duygusunu olumsuz yönde etkileyebilir, bu da akılda kalıcılığı engelleyebilir. Yunus 
Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti “A1, A2, B1, B2, C1, C2” ders kitaplarındaki 
okuma metinlerinin nicel olarak “Türk İmajına ve Türk Kültürüne” yer vermesine 
rağmen, seçilen metinlerin nitel olarak yetersiz olduğu söylenebilir.   
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Kitaplar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) A.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Afyonkarahisar. 
Uztuğ, Ferruh, Siyasal Marka, Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı, MediaCat, Ankara, 
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ÖZET 

 
           Bu araştırmanın amacı pisa 2015 sonuçlarına göre onbeş yaş grubu öğrencilerin iklim değişikliğine 
ilişkin görüşlerini demografik değişkenlere göre (yaş, ülke, ülke gelişmişlik düzeyi) incelemektir. Araştırmada 
betimsel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015 yılında PISA araştırmasına katılan 35’i OECD 
üyesi olmak üzere toplam 72 ülkede öğrenim gören 540.000’e yakın 15 yaş grubu öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak OECD (Organization of Economic Cooperation and Development)  
tarafından yapılan PISA 2015 sınav verileri kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Verilerin analizinde ki-kare kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrenciler bütün ülkelerde hava kirliliği 
ve su kaynaklarının azalması konularının kendileri için olduğu kadar başkaları için de önemli bir konu olduğunu 
düşünmektedirler. Öğrenciler özellikle OECD ülkelerinde nükleer kirlilik konusunun kendileri için olduğu için 
olduğu kadar başkaları için de önemli bir sorun olduğunu düşünmektedirler. Son olarak yaş düzeyi yükseldikçe 
öğrencilerin canlıların neslinin tükenmesine ilişkin bilinç düzeylerinde bir artış olduğunu söylemek mümkündür. 
Araştırmada 2015 yılı pisa sınavı sonuçları baz alınarak öğrencilerin iklim değişikliğine ilişkin görüşleri 
incelenmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda 2018 yılı pisa  sonuçları incelenerek 2015 yılı ile bir karşılaştırma 
yapılabilir. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlardan elde edilen sonuçlar ile birlikte boylamsal bir çalışma yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Pisa Sınavı, Onbeşyaş Grubu Öğrenciler 

 
VIEWS of STUDENTS WHO FIFTEEN YEARS OLD TOWARD to 

CLIMATE CHANGE 
 
ABSTRACT 
            The aim of this study is to examine the views of fifteen age group students on climate change according to 
demographic variables (age, country, country development level) pisa 2015 results. Descriptive model was used 
in the research. The sample of the study consists of approximately 540.000 15 age group students who participated 
in the PISA survey in 2015 and studied in 72 countries, 35 of which are OECD members. PISA 2015 examinations 
conducted by OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) were used as data collection 
instruments. Data were analyzed using SPSS 22 program. Chi-square was used for data analysis. At the end of 
the research, students think that air pollution and water resources reduction in all countries is an important issue 
for others as well as for themselves. Students think that nuclear pollution is an important problem for OECD 
countries as well as for others. Finally, it is possible to say that as the age level increases, there is an increase in 
the students' awareness of extinction of living things. In this research, students' opinions about climate change 
were examined based on the results of the 2015 pisa exam. In the following studies, a comparison with 2015 can 
be made by examining the results of 2018 Pisa. A longitudinal study can be done with the results obtained from 
the exams held in previous years. 

Keywords: Climate change, pisa exam, students who fifteen years old 

 
 

Giriş 
           Pisa sınavı çok sayıda ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen onbeş yaş civarında 
öğrenimlerine devam eden öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel 
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beceri gelişimlerini inceleyen uluslararası bir sınav olarak bilinmektedir. Ekonomik İşbirliği ve 
kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üç yıllık dönemler halinde gerçekleştirilmektedir. İlk kez 
2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır (MEB, 2019). Aydın, Sarıer ve Uysal (2012) bu 
sınavdan yüksek performans sergileyen ülkelerden Kore, Finlandiya, Hollanda, Japonya ve 
Kanada gibi ülkelerde öğrenim gören öğrenciler ile Türk öğrencileri karşılaştırmış ve Türk 
öğrencilerin etkili düşünme ve problem çözme gibi yeteneklerinin yetersiz olduğunu 
belirtmektedir ve bu durumu öğrenci başına eğitime ayrılan düşük pay ile ilişkilendirmektedir. 
Bu nedenle araştırmada pisa sınavına katılan öğrencilerin yaşadıkları ülkelerin gelişmişlik 
düzeyleri ve çevre duyarlılıklarını gösteren iklim değişikliği ile ilgili görüşleri arasundaki 
ilişkiler incelenmiştir. Pisa sınavı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde bu araştırmaların 
genellikle ders başarına odaklandıkları görülmüştür. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı pisa 
2015 sonuçlarına göre onbeş yaş grubu öğrencilerin iklim değişikliğine ilişkin görüşlerini 
demografik değişkenlere göre (yaş, ülke, ülke gelişmişlik düzeyi) incelemektir. 
Alt problemler 
Öğrencilerin yaşadıkları ülke ile hava kirliliğine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki var 
mıdır? 
Öğrencilerin yaşadıkları ülkenin gelişmişlik düzeyi ile  nükleer kirliliğe ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
Öğrencilerin yaşadıkları ülke ile  su kaynaklarının azalmasına ilişkin görüşleri arasında anlamlı 
bir ilişki var mıdır? 
Öğrencilerin yaşları ile  hayvan ve bitkilerin neslinin tükenmesine ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 
Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Fowler (1993)’e göre betimsel araştırma modeli 
durumlarla ve olaylarla ilgili olarak nicel veriler elde etmek istenildiği zaman kullanılabilecek 
en etkili araştırma türüdür. Bu kapsamda araştırmada öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik 
düşünceleri demografik değişkenlere göre incelenmiştir. 
Örneklem 
Araştırmanın örneklemini 2015 yılında PISA araştırmasına katılan 35’i OECD üyesi olmak 
üzere toplam 72 ülkede öğrenim gören 540.000’e yakın 15 yaş grubu öğrenci oluşturmaktadır. 
Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırmada veri toplama aracı olarak OECD (Organization of Economic Cooperation and 
Development)  tarafından yapılan PISA 2015 sınav verileri kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ki-kare kullanılmıştır. 

 
Bulgular 

Tablo 1.  
Öğrencilerin Yaşadıkları Ülke İle Hava Kirliliğine İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkiyi 
Gösteren Ki-Kare Sonuçları 
Ülke Adı 

Başkaları için 
olduğu kadar 
benim için de 
ciddi bir 
sorundur. 

Ülkemdeki diğer 
insanlar için 
ciddi bir sorun 
olmasına karşın 
benim için 
değildir. 

Diğer 
ülkelerdeki 
insanlar için 
ciddi bir 
sorundur. 

Önrmli bir sorun 
değildir. Toplam 

Belçika 4298 272 63 16 4649 
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92,4% 5,9% 1,4% 0,3% 100,0% 
Almanya 3049 177 82 7 3315 

92,0% 5,3% 2,5% 0,2% 100,0% 
İspanya 4417 192 32 20 4661 

94,8% 4,1% 0,7% 0,4% 100,0% 
Fransa 4875 243 55 27 5200 

93,8% 4,7% 1,1% 0,5% 100,0% 
UK 993 335 58 19 1405 

70,7% 23,8% 4,1% 1,4% 100,0% 
Italya 8553 197 123 32 8905 

96,0% 2,2% 1,4% 0,4% 100,0% 
Kore 5020 415 32 30 5497 

91,3% 7,5% 0,6% 0,5% 100,0% 
Luxemburg 2918 134 106 32 3190 

91,5% 4,2% 3,3% 1,0% 100,0% 
Meksika 6666 152 67 26 6911 

96,5% 2,2% 1,0% 0,4% 100,0% 

 
           Öğrencilerin yaşadıkları ülke ile hava kirliliğine ilişkin görüşlerinde gözlenen farkın 
anlamlı olduğu bulunmuştur X2(sd=51, n=89.073)=3890,72,p<0.05). Başka bir deyişle 
öğrencilerin yaşadıkları ülke ile hava kirliliğine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 
Tablo 2.  
Öğrencilerin Yaşadıkları Ülkenin Gelişmişlik Düzeyi İle Nükleer Kirlilik  Konusuna İlişkin 
Görüşleri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Ki-Kare Sonuçları 
OECD 
ülkesi olma 
durumu 

Başkaları için olduğu 
kadar benim için de 
ciddi bir sorundur. 

Ülkemdeki diğer insanlar 
için ciddi bir sorun 
olmasına karşın benim için 
değildir. 

Diğer ülkelerdeki 
insanlar için ciddi 
bir sorundur. 

Önrmli bir 
sorun 
değildir. 

Toplam 

Hayır 
20819 3043 2434 476 26772 

77,8% 11,4% 9,1% 1,8% 100,0% 

Evet 
52491 5230 3266 510 61497 

85,4% 8,5% 5,3% 0,8% 100,0% 

Toplam 
73310 8273 5700 986 88269 

83,1% 9,4% 6,5% 1,1% 100,0% 
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               Öğrencilerin yaşadıkları ülkenin gelişmişlik düzeyi ile nükleer kirlilik konusuna 
ilişkin görüşlerinde gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur X2(sd=3, n=88.269)=855.57; 
p<0.05). Başka bir deyişle öğrencilerin yaşadıkları ülkenin gelişmişlik düzeyi ile nükleer 
kirlilik konusuna ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Tablo 3.  
Öğrencilerin Yaşadıkları Ülke İle Su Kaynaklarının Azalmasına İlişkin Görüşleri Arasındaki 
İlişkiyi Gösteren Ki-Kare Sonuçları 
 
          
 
 
 
Ülke Adı 

Başkaları için 
olduğu kadar 
benim için de 
ciddi bir 
sorundur. 

Ülkemdeki diğer 
insanlar için 
ciddi bir sorun 
olmasına karşın 
benim için 
değildir. 

Diğer 
ülkelerdeki 
insanlar için 
ciddi bir 
sorundur. 

Önemli bir sorun 
değildir. Toplam 

Belçika 3596 360 662 14 4832 

77,6% 7,8% 14,3% 0,3% 100,0% 
Almanya 2586 200 507 12 3305 

78,2% 6,1% 15,3% 0,4% 100,0% 
İspanya 4384 176 75 17 4652 

94,2% 3,8% 1,6% 0,4% 100,0% 
Fransa 4314 283 557 20 5174 

83,4% 5,5% 10,8% 0,4% 100,0% 
UK 805 267 588 18 1399 

57,6% 19,1% 10,8% 1,3% 100,0% 
Italya 7544 385 120 59 8876 

85,0% 4,3% 2,2% 0,7% 100,0% 
Kore 4794 506 333 42 5462 

87,8% 9,3% 10,5% 0,8% 100,0% 
Luxemburg 2656 136 64 37 3161 

84,0% 4,3% 0,9% 1,2% 100,0% 
Meksika 6649 142 67 37 6892 

96,5% 2,1 % 1,0% 0,5% 100,0% 

  
           Öğrencilerin yaşadıkları ülke ile su kaynaklarının azalmasına ilişkin görüşlerinde 
gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur X2(sd=51, n=88.657)=6878.06; p<0.05). Başka 
bir deyişle öğrencilerin yaşadıkları ülke ile su kaynaklarının azalmasına ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
 
 
 



 
 

 815 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Tablo 4.  
Öğrencilerin Yaşları İle Hayvan Ve Bitkilerin Neslinin Tükenmesine İlişkin Görüşleri 
Arasındaki İlişkiyi Gösteren Ki-Kare Sonuçları 
     

Yaş 

Başkaları için 
olduğu kadar benim 
için de ciddi bir 
sorundur. 

Ülkemdeki diğer insanlar 
için ciddi bir sorun 
olmasına karşın benim 
için değildir. 

Diğer ülkelerdeki 
insanlar için ciddi 
bir sorundur. 

Önemli bir 
sorun 
değildir. 

Toplam 

 15,25  1557 322 97 29 2005 

 77,7% 16,1% 4,8% 1,4% 100,0% 

15,33  3951 550 176 77 4754 

 83,1% 11,6% 3,7% 1,6% 100,0% 

15,42  6161 756 284 97 7298 

 84,4% 10,4% 3,9% 1,3% 100,0% 

15,50  6342 807 314 114 7577 

 83,7% 10,7% 4,1% 1,5% 100,0% 

15,58  6484 795 298 113 7690 

 84,3% 10,3% 3,9% 1,5% 100,0% 

15,67  6561 865 288 93 7807 

 84,0% 11,1% 3,7% 1,2% 100,0% 

15,75  6324 763 323 105 7515 

 84,2% 10,2% 4,3% 1,4% 100,0% 

15,83  6325 857 296 106 7584 

 83,4% 11,3% 3,9% 1,4% 100,0% 

15,92  6006 772 276 84 7138 

 84,1% 10,8% 3,9% 1,2% 100,0% 

16,00  6109 844 303 81 7337 

 83,3% 11,5% 4,1% 1,1% 100,0% 

16,08  5977 737 268 82 7064 

 84,6% 10,4% 3,8% 1,2% 100,0% 

16,17  5830 746 283 77 6936 

 84,1% 10,8% 4,1% 1,1% 100,0% 

16,25  4446 473 188 58 5165 

 86,1% 9,2% 3,6% 1,1% 100,0% 

16,33  2248 232 86 28 2594 

 86,7% 8,9% 3,3% 1,1% 100,0% 

16,42  27 4 0 0 31 

 87,1% 12,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

Toplam  74348 9523 3480 1144 88495 

 84,0% 10,8% 3,9% 1,3% 100,0% 

 
   Öğrencilerin yaşları ile hayvan ve bitkilerin neslinin tükenmesine ilişkin görüşlerinde 
gözlenen farkın anlamlı olduğu bulunmuştur X2(sd=42, n=88.495)=139.06; p<0.05). Başka bir 



 
 

 816 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

deyişle öğrencilerin yaşları ile hayvan ve bitkilerin neslinin tükenmesine ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
           Bu araştırmanın amacı pisa 2015 sonuçlarına göre onbeş yaş grubu öğrencilerinin iklim 
değişikliğine ilişkin görüşlerinin demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma 
sonunda öğrenciler bütün ülkelerde hava kirliliği ve su kaynaklarının azalması konularının 
kendileri için olduğu kadar başkaları için de önemli bir konu olduğunu düşünmektedirler. 
Öğrenciler özellikle OECD ülkelerinde nükleer kirlilik konusunun kendileri için olduğu için 
olduğu kadar başkaları için de önemli bir sorun olduğunu düşünmektedirler. Son olarak yaş 
düzeyi yükseldikçe öğrencilerin canlıların neslinin tükenmesine ilişkin bilinç düzeylerinde bir 
artış olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuçlara benzer olarak Yalçın, Aslan ve Usta (2012) 
tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin okuma, matematik ve fen puanları ile ailelerinin 
eğitim düzeyi ve ekonomik seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 
Araştırmada 2015 yılı pisa sınavı sonuçları baz alınarak öğrencilerin iklim değişikliğine ilişkin 
görüşleri incelenmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda 2018 yılı pisa sonuçları incelenerek 
2015 yılı ile bir karşılaştırma yapılabilir. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlardan elde edilen 
sonuçlar ile birlikte boylamsal bir çalışma yapılabilir. 

Kaynakça 
Aydın, A., Sarıer , Y.ve Uysal, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler 
açısından pisa 2012 matematik sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37(164). 
MEB (2019). 12.07.2019 tarihinde www.pisa.meb.gov.tr adresinden elde edilmiştir. 
Yalçın, M., Aslan, S. ve Usta , E. (2012). Analysis of pisa 2009 according to some variables. 
Mevlana International Journal of Education, 2(1), 64-71. 
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ÖZET 
Bir toplumun şekillenmesinde en önemli paya sahip olan kurumlardan biri eğitimdir. Eğitimin temel görevi 

toplumun ortak değerlerinin devamlılığını sağlamak ve onu yeni nesillere aktarmaktır. Toplumdaki sosyal, siyasal 
ve ekonomik değişimleri eğitim aracılığı ile bireylere benimsetebiliriz. Bu hususta öğretmenler önemli bir 
konumda yer almaktadır. Özellikle vatandaşlık eğitiminde büyük öneme sahip olan Sosyal Bilgiler dersinin 
öğretmenleri sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki güncel sorun ve değişimleri iyi analiz edip derslerinde bu 
sorun ve değişimlere öğretim programları dahilinde yer vermesi gerektiği söylenebilir. Türkiye’de yakın dönemde 
yaşanılan siyasal sistem değişikliğinin eğitim öğretim sürecine yansıması ve genç nesillere aktarılması hususunda 
öğretmenler önemli bir konumda yer almaktadır. Bu araştırmada ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler ve 8. sınıf 
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretimini gerçekleştirecek olan öğretmen adaylarının 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan 
araştırma durum çalışması deseni şeklindedir. Araştırma amacının ortaya konması için nitel araştırmalarda yer 
alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman 
görüşleri neticesinde hazırlanan sorular sosyal bilgiler öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler 
içerik analizine tabi tutularak sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında genel olarak sosyal 
bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını ve 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başkanlık sistemi ile aynı olduğunu belirtmişlerdir. Bu verilerden yola 
çıkarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki bilgilerinin ve 
görüşlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.  

 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Öğretmen Adayları, Görüşme, 
Değerlendirme. 

 
EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES OF SOCIAL STUDIES’ 

OPINIONS OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM 
 

 
ABSTRACT 

Education is one of the most important institutions in shaping a society. The main task of education is to 
ensure the continuity of the common values of society and to transfer it on to new generations. Education allows 
to provide social, political and economic changes in society. Teachers have an important position in this regard. 
In particular, it can be said that the Social Studies course, which has a great importance in citizenship education, 
should analyze the current problems and changes in the social, political and economic fields and should include 
these problems and changes within the curriculum. Teachers are in an important position about transferring to 
changes taking place in the nearterm the political system in Turkey and the reflection on education process and 
transfer to younger generations. In this study, teacher candidates of 5. 6. and 7th Social Studies and 8th grade  
Turkish Revolution History and Kemalism courses  intended to determine their views on the the Presidential 
System of Government. The research is in the form of due diligence. Semi-structured interview technique was used 
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in the context of qualitative research. Based on the literature review and expert opinion prepared questions  by 
the researchers were applied to social studies teacher candidates. The data were be subjected to content analysis 
and the results were interpreted. When the results of the research are examined, it is stated that social studies 
teacher candidates generally don't have enough information about Presidential Government System and they are 
the same with Presidential System. Based on this data, social studies pre-service teachers were provided with 
suggestions for improving their knowledge and opinions about the Presidential Government System within the 
framework of their political literacy skills. 

 
Keywords: Social Studies Education, Presidential Government System, Teacher Candidates, Interview, 
Evaluation. 
 

 
 

Giriş 
Temelde yönetimde istikrar ve adaleti sağlamlaştırmak adına 2017’de yapılan halk 

oylaması ile kabul edilen Anayasa değişikliği paketinde pek çok yeni karar alınmıştır. Bu 
kararlar arasında hükümet sisteminin değişikliğine yönelik maddelerde yer almaktadır. İlgili 
anayasa değişikliği teklifi 2017’nin başında Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin 
imzası ile meclise sunulmuş, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin de desteğiyle Genel 
Kurul’da beşte üç çoğunlukla kabul edilmiş ve 16 Nisan 2017’de halk oyuna sunularak kabul 
edilmiştir (Karatepe, 2017: xı). Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi AK Parti ve 
MHP’nin iş birliği çalışmaları sonucunda halkın onayından geçmiştir. Halk oylaması öncesinde 
Kamuoyunda rejim değişikliği yaşanacağına dair tartışmalar ortaya çıkmış ve halktan bu neden 
gerekçe gösterilerek hayır oyu kullanmaları istenmiştir (Yazıcı, 2018: 241). Ancak ilgili 
anayasa değişikliği yönetim biçiminin değiştirilmesine dair bir madde içermemektedir. Nitekim 
1982 Anayasası’nın Birinci Kısmında yer alan devletin yönetim şekliyle ilgili birinci maddesi 
ile ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğine dair hükümler içeren dördüncü maddesi 
değiştirilmediği sürece rejim değişikliğinden bahsetmek çok da doğru olmaz (Mevzuat Bilgi 
Sistemi: e-Mevzuat, 2019: 130). 

Anayasa değişikliği öncesinde Türkiye’deki hükümet sistemi olan parlamenter sistemde 
iki başlı (cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu) yürütme organı yerine tek başlı (cumhurbaşkanı) 
yürütme organına dayanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Bu sistemde 
doğal olarak cumhurbaşkanının yetki alanı genişletilmiştir (Çelikyay, 2019: 346).  

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanı 
seçimi ile yeni hükümet sistemi uygulamaya geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’yle yürütme ve yasama organları ile bürokrasinin rollerinde önemli değişimler 
gerçekleşmiştir. Başbakanlık ve bakanlar kurulu kaldırılmış, bakanlıkların rolleri 
değiştirilmiştir. Başbakanlık ve bakanlar kurulunun kaldırılmasıyla bakanlıkların kanun tasarı 
taslakları hazırlama görevleri sona ermiştir. TBMM’nin kanunlaşma rolünde bir zayıflama 
gerçekleşmiş, kanun tasarıları kaldırılmış yalnızca kanun teklif etme yetkisi TBMM’ye ait 
kalmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürütmenin, bürokrasinin üst kademe 
yöneticilerini kolayca değiştirme özgürlüğünü elde etmesi uygulamanın bürokratların eline 
bırakılmayacağı şeklinde yorumlanır (Akman, 2019: 39). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme tek kanattan (cumhurbaşkanı) 
oluşmaktadır. Cumhurbaşkanının görev ve sorumluluklarına bakıldığında; cumhurbaşkanına 
veto yetkisi verilmiş ve yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma 
yetkileri verilmiştir. Cumhurbaşkanı sadece bütçe ve kesinhesap kanun teklifi sunabilir. Ayrıca 
olağanüstü hâl sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmî Gazetede 
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yayımlandıkları gün TBMM’nin onayına sunulup yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde 
görüşülüp sonuçlandırılmak zorundadır. Üç aylık süreçte sonuçlandırılmayan olağanüstü hâl 
sırasında çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yürürlükten kalkar. Cumhurbaşkanı 
ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj verebilir. Ayrıca cumhurbaşkanının 
sorumsuzluğu kaldırılmış, belli şartlarda cezai sorumluluğu getirilmiştir. Gensoru, sözlü soru, 
güvenoyu, güven istemi, kanun hükmünde kararname ve kanun tasarısı hukuk sistemimizden 
çıkartılmıştır (Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 2018: 17-18).  

Kabul edilen yeni sistemle seçilen cumhurbaşkanlarının hakkında herhangi bir suç 
iddiasıyla TBMM’nin salt çoğunluğunun verebileceği önerge sonucunda meclisin beşte üçünün 
oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebilir. Soruşturma açılmasına karar verilirse 
cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Ayrıca parlamenter sistemde cumhurbaşkanının 
imzaladığı kararlardan ilgili bakan ve başbakan sorumluyken cumhurbaşkanının vatana ihanet 
suçu haricinde herhangi bir cezai sorumluluğu bulunmamaktaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde ise cumhurbaşkanına siyasi sorumluluğun yansıra cezai sorumluluk da getirilmiştir 
(Yıldırım, 2017: 155). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama ve yasamanın aktörleri üzerinde 
birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bazıları; milletvekili seçilme yaşı 18’e 
düşürülmüş, meclisteki milletvekili sayısı 600’e çıkartılmıştır. Milletvekili seçilme 
yeterlilikleri arasında bulunan askerlik hizmetini yapmak yerine askerlikle ilişiği olmama 
ifadesi getirilmiştir. Bakanların mecliste oy kullanması veya bakanın vekalet ettiği bakan yerine 
oy kullanması uygulaması kaldırılmıştır. OHAL’de çıkarılan kanun hükmündeki 
Cumhurbaşkanı Kararnameleri hariç KHK’lar kaldırılmış ve kanun teklif etme yetkisi sadece 
TBMM’ye verilmiştir. Meclisin görevlerinden olan bakanları ve bakanlar kurulunu denetleme 
yetkisi kaldırılmıştır. Kuvvetler ayrılığı daha keskin bir hale getirilmiştir (Doğan, 2018: 138). 
Meclisin ara verildiği ya da tatil dönemlerinde meclisi toplantıya çağırma yetkisi 
cumhurbaşkanına verilmiştir. Bu yetki parlamenter sistemde meclise veya bakanlar kuruluna 
aitti. Meclisin denetim yollarından gensoru kaldırılmış ve milletvekillerine cumhurbaşkanı 
yardımcılarına ve bakanlara yazılı olarak soru sorma uygulaması getirilmiştir (Doğan, 2018: 
139). Cumhurbaşkanını çıkarabildiği OHAL dönemindeki kanun hükmündeki 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve bütçe kanun teklifleri meclisin onayına sunulmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki en önemli değişikliklerden biri yasa tekliflerini 
yalnızca meclisin yetkisine bırakılmasıdır (Doğan, 2018: 150).  

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni Türkiye’de daha önce uygulanmış hükümet 
sistemlerinden ayıran en temel fark kuvvetlerin belirgin bir şekilde ayrılmasıdır. Yasama, 
yürütme ve yargı kuvvetleri devletin farklı organlarına aittir. Yürütme cumhurbaşkanı, yasama 
TBMM’den oluşurken yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Özellikle yargı 
bağımsızlığı kuvvetler ayrılığının temel yapı taşı olarak kabul edilebilir. Her ne kadar 
parlamenter sistem ve daha önceki hükümet sistemlerine kıyasla katı bir kuvvetler ayrılığından 
bahsedilse de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere 
yüksek yargının oluşumunda yürütme yetkisinden bahsedilebilir. Cumhurbaşkanının siyasi bir 
taraf oluşu ve yürütme kanadından sorumlu tek kişi olması, cumhurbaşkanını geçmiş Türk 
siyasetine nazaran daha güçlü bir koruma getirdiği söylenebilir (Yazıcı, 2019: 24). 

Erim’e göre (2017: 145) başkanlık sistemi ile pek çok ortak noktası olan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin vatandaşa getirileri arasında; istikrarlı siyasal ve 
sosyo-ekonomik koşullarda yaşama imkanı sunması, siyasi krizlerin neden olduğu piyasa 
dalgalanmaları ve ekonomik krizlerle karşılaşmama ve bu durumların sebep olduğu işsizlik gibi 
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sorunlarla karşılaşmama, olumsuz sonuçlardan sorumlu olan başarısız kişilerin rahatlıkla teşhis 
edilebilmesi, siyasete daha aktif katılma, dar bölge adaylarını ve milletvekillerini daha 
yakından tanıyabilme, seçim sonrasında milletvekilleri ile yakın ilişkiyi sürdürebilme, dilek ve 
talepleri siyasal sisteme ilgili milletvekili aracılığıyla kolaylıkla iletebilme sayılabilir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir dönemi işaret 
etmektedir. Ancak bugün bile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bazı yanılgılarla 
karşılaşmak mümkündür. Yazıcı (2018: 246) tarafından yapılan araştırmada katılanların 
%41,2’si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye uygunluğu hakkında yeterli 
çalışma yapıldığı görüşünde iken, %43,3’ü ise yeterli çalışma yapılmadığı görüşündedir. 

Vatandaş eğitiminde önemli bir paya sahip olarak kabul edilebilecek sosyal bilgiler 
öğretimini gerçekleştirecek olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 16 Nisan 2017 tarihindeki 
anayasa değişikliği sonucunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine ilişkin 
bilgileri ve sosyal bilgiler öğretiminde yer almasına ilişkin görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır.  

Problem Cümlesi: 
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki 

görüş ve yeterlilik düzeyleri nedir? Sorusuna dayalı olarak altı alt problem oluşturulmuştur. Bu 
alt problemler şöyledir: 

Araştırmanın Alt Problemleri: 
1. Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin içeriği 

hakkındaki (kapsamı, yapısı, özellikleri vb.) görüşleri nelerdir? 
2. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantaj 

ve dezavantajlarına yönelik görüşleri nelerdir? 
3. Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni diğer 

hükümet sistemleri (parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi vb.) 
ile kıyaslandığında neler söyleyebilir? 

4. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasama 
organı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri nelerdir? 

5. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 2017’deki halk oylaması öncesinde kamuoyuna 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tanıtılmasına yönelik görüşleri nelerdir? 

6. Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sosyal 
bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında yer almasına yönelik görüşleri nelerdir? 

 

Yöntem 
Araştırma kapsamında katılımcıların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik 

bakış açıları, diğer hükümet sistemleriyle karşılaştırıldığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin avantaj ve dezavantajlarına yönelik düşünceleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin kamuoyu tarafından ne derece bilindiğine yönelik düşünceleri ve sosyal bilgiler 
öğretim programları ve ders kitaplarında yer almasına dair görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırma durum çalışması desenindedir. Durum çalışmaları hem 
nicel hem de nitel yaklaşımlarla yapılabilir. Her iki yaklaşımda da amaç belirli bir duruma 
ilişkin sonuçlar ortaya koymaktır. Nitel durum çalışmalarının en temel özelliği bir ya da birkaç 
durumun derinliğine araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.73). Bu araştırmada durum 
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çalışmasının durum analizi türünden faydalanılmıştır. Durum analizi özel bir olayın farklı bakış 
açıları kullanılarak incelenmesidir (Büyüköztürk, 2018, s.269). 

Çalışma Grubu: 
Araştırmada Akdeniz Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi’nin Eğitim Fakültelerindeki, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans 
öğrencilerinden (öğretmen adayları) oluşmaktadır. 

Öğrenciler farklı sınıf düzeylerinde, farklı cinsiyetlerde ve 18-25 yaş aralığındadır. 
Katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış ve gizliliğine dair garanti verilmiştir. Gizliliğe 
bağlı kalmak adına katılımcılar numaralandırılmıştır.  

Veri Toplama Aracı: 
Bu amaç doğrultusunda halihazırda üç farklı devlet üniversitesinde (Akdeniz 

Üniversitesi [Antalya], Necmettin Erbakan Üniversitesi [Konya] ve On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi’nin [Samsun]) Eğitim Fakültelerindeki, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim 
Dalı lisans öğrencilerinden (öğretmen adayları) gönüllü 99 öğrenci ile yarı yapılandırılmış 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler hem sabit seçenekli cevaplamayı 
hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi kapsamaktadır. Analizlerin kolaylığı, 
görüşülene kendini ifade etme imkânı, gerektiğinde derinlemesine bilgi sağlayabilme gibi 
avantajları söz konusudur (Büyüköztürk, 2018, s.159).  

Verilerin Analizi: 
Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak sonuçlar yorumlanmıştır. İçerik 

analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavram ve temalar 
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.242).   

 
Bulgular 

Verilerin incelenmesi ve yorumlanması için öncelikle, soru formundaki katılımcıların 
sosyo-demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, sınıf ve üniversite) irdeleyen sorulara verdikleri 
yanıtlar doğrultusunda frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlere ilişkin bilgiler 
Tablo1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımları 
  n %  

Cinsiyet 
Kadın 65 65,66 

Erkek 34 34.34 

Toplam  99 100 

Yaş 

18-20 37 37,38 

21-23 60 60,60 

24+ 2 2,02 

Toplam  99 100 

Sınıf 

1 15 15,15 

2 30 30,30 

3 36 36,36 

4 18 18,19 

Toplam  99 100 

Üniversite 

Akdeniz Üniversitesi 32 32,32 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 38 38,38 

On Dokuz Mayıs Üniversitesi 29 29,30 

Toplam  99 100 

 
Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre araştırmaya katılan toplam 99 sosyal 

bilgiler öğretmen adayının %65,66’sı (n=65) kadın, %34,34’ü (n=34) ise erkektir. Yaş 
boyutunda 18-20 yaş aralığındaki sosyal bilgiler öğretmen adayı oranı %37,38 (n=37), 21-23 
yaş aralığındaki sosyal bilgiler öğretmen adayı oranı %60,60 (n=60), 24 ve üzeri yaş sosyal 
bilgiler öğretmen adayı oranı ise %2,02’dir (n=2). Katılımcıların %32,32’si (n=32) Akdeniz 
Üniversitesi’nde, %38,38’i (n=38) Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, %29,30’u ise On 
Dokuz Mayıs Üniversitesi’nde olduğunu belirtmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcılardan 
1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerin oranları ise sırasıyla %15,15 (n:15), %30,30 (n:30), 
%36,36(n:36), %18,19 (n:18)’dur. 

1. Alt Probleme Yönelik Bulgular  
 

Tablo2. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin içeriği 
hakkında (kapsamı, yapısı, özellikleri vb.) neler söyleyebilir?” alt problemini cevaplama oranları: 

Katılımcılar n Yüzde 

Cevaplayan Katılımcı 

Cevaplamayan Katılımcı 
Toplam: 

84 

15 
99 

84,84 

15,16 
100 

 
 Katılımcıların %84,84’ü (n=84) “Sosyal bilgiler öğretmen adayları 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin içeriği hakkında (kapsamı, yapısı, özellikleri 
vb.) neler söyleyebilir?” sorusunu cevaplarken %15,16’sı (n=15) ise soruyu cevaplamak 
istememiştir. 
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 Tablo3. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
içeriği hakkında (kapsamı, yapısı, özellikleri vb.) neler söyleyebilir?” alt problemine yönelik verdiği cevaplara 

göre belirlenen temalar: 
Tema f Yüzde 

Tek Başlı Yönetim 
Başbakanlık Makamı 

Yürütme 
Yasama 

Devletin Yönetim Hızı 
Partili Cumhurbaşkanı 

Kuvvetler Ayrılığı 
Kuvvetler Birliği 

Seçim 
Türk Tipi Başkanlık 

Toplam 

30 
20 

19 
18 

15 
15 

10 
9 

7 
2 

145 

20,7 
13,8 

13,1 
12,41 

10,34 
10,34 

6,9 
6,2 

4,82 
1,39 

100 

 
 
 
 “Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
içeriği hakkında (kapsamı, yapısı, özellikleri vb.) neler söyleyebilir?” alt problemine 
yönelik belirlenen temalar “Tek Başlı Yönetim”, “Başbakanlık Makamı”, “Yürütme”, 
“Yasama”, “Devletin Yönetim Hızı”, “Partili Cumhurbaşkanı”, “Kuvvetler Ayrılığı”, 
“Kuvvetler Birliği”, “Seçim”, ve “Türk Tipi Başkanlık ”tır. 
Katılımcıların %20,7’si (f=30) yönetimin “tek başlı” hale geldiğini belirtmiştir. Bu 

durum ülke için olumsuz olduğunu ifade edenlerin yanı sıra bunun bir avantaj olarak 
değerlendiren katılımcılarda vardır. Katılımcılardan K4 “Çift başlı bir sistemden tek başlı bir 
sisteme geçildi. Özellikle yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek bir elde toplanması ciddi 
bir katkıdır.” ifadelerini kullanırken K36 “Cumhurbaşkanına daha geniş haklar verilmiştir, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletin bir kişi tarafından yönetilmesidir.” demiştir. K55 
“Öncelikle sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değil başkanlık sistemidir. 
Ülkemizde adı yarı başkanlık ya da Türk tipi başkanlık olarakta geçiyor. Ülkeyi yönetenlerin 
“kandırıldık” diyerek sorunların içinden çıktığı bir ortamda tüm yetki tek bir kişiye veriliyor. 
Cumhurbaşkanına bütün yetkilerin devredildiği bir sistem. Bu sistem hakkında bildiklerimi 
gereksiz buluyorum.” ifadelerini kullanmışlardır. K62 “Çift başlı yönetimi ortadan kaldırmaya 
yöneliktir. Bu sisteme geçmemizle yıllardır içimde bulunduğumuz sistem olan parlamenter 
sisteme son verilmiştir. Gücün tek elde toplanması ve cumhurbaşkanının yargılanamamasından 
dolayı diktatörlüğe kayabilme tehlikesi vardır.” ifadelerinde bulunmuştur. K73 “Pek çok yetki 
bir kişinin elinde toplanmış olması olumsuz bir durumdur.” cümlesini kurmuştur. K95 ise “Tüm 
yetkilerin tek adamda toplandığı bir sistemdir. Yürütme yetkisi tamamen cumhurbaşkanına 
aittir.” demiştir. 
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Katılımcıların %13,8’i (f=20) “Başbakanlık Makamı” hakkında bilgi vermiş, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile “Başbakanlık Makamı”nın kaldırıldığı ve yürütme 
yetkisinin sadece cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilmiştir. Katılımcılardan K35 “Başbakanlık 
makamı kaldırılmıştır. Artık bakanlar kuruluna cumhurbaşkanı başkanlık edecektir.” 
ifadelerini kullanmıştır. K85 “Başbakanlık yürürlükten kalktı yetkileri cumhurbaşkanına 
devredildi. Bu durum yürütmedeki çift başlılığa son vermiştir.”, K97 ise “Artık bir 
başbakanımız yok. Meclis, meclis başkanı ve cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyoruz.” 
cümlelerini kullanmıştır.  

Katılımcıların %13,1’i (f=19) ise “Yürütme ve Yürütme Yetkisini” ifade eden 
cümleler kurmuştur. “Yürütme ve Yürütme Yetkisi” ile ilgili yürütme yetkisine sahip 
olan cumhurbaşkanının devletin en üst kademesinde olduğunu, cumhurbaşkanı 
yetkilerinin artırıldığını, yürütmenin yargı üzerindeki etkisi vb. hakkında ifadeler 
kullanılmıştır. Katılımcılardan K31 “Yönetimin en üstünde yürütme bulunur, Yürütme 
yetkisinin tamamı cumhurbaşkanında toplanmıştır.” demiştir. K40 
“Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırıldığı bir sitemdir, Cumhurbaşkanı meclisten 
güvenoyu almak zorunda değildir.” ifadelerinde bulunmuştur. K65 “Artık bakanlar 
kuruluna cumhurbaşkanı başkanlık edecektir. Anayasa mahkemesinin üyelerinin 
çoğunu cumhurbaşkanı belirleyecek bu nedenle kararlar cumhurbaşkanının isteğine 
göre olacaktır.”, K90 “Yürütme kanadının kanunları veto etme hakkı vardır. Ayrıca 
cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi vardır.” demiştir. 
Katılımcıların %12,41’i (f=18) “Yasama ve Yasama Yetkisi” hakkında cümleler 

kurmuşlardır. Milletvekili olma yaşı, meclisteki milletvekili sayısı, sistemin yasama yetkisini 
kullanan TBMM üzerindeki etkisi ve cumhurbaşkanının kanun çıkarma yetkisinin olduğuna 
dair ifadeler de bulunmuşlardır. Katılımcılardan K58 “Mecliste daha eşit bir dağılım var, 
Sandalye dağılımı diğer sistemlere göre daha eşittir, Seçim barajı yok. Diğer sistemlere göre 
daha eşittir.” demiş, K69 “Cumhurbaşkanı tek başına kanun çıkartabilir. Kanun hükmünde 
kararname çıkartabilir.” demiş ,K78 “Güvenoyu kaldırıldı. Kanun çıkarma yetkisi 
cumhurbaşkanına verilmiştir.”, K98 ise “Yasama geri plana atılmıştır.” cümlelerini 
kurmuşlardır. 

Katılımcıların %10,34’ü (f=15) “Devletin Yönetim Hızı” hakkında görüş bildirmiş, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet yönetimini hızlandıracağını ve bu durumun 
yönetim açısından avantaj olduğu üzerinde durmuşlardır. Katılımcılardan K42 “Karar 
mekanizması hızlansın diye bu sisteme geçildi.” demiştir. K60 “Bu sistem ile yönetimde karar 
verme ve yasaların yürürlüğe girme süreci hızlandı.” demiştir.  

Katılımcıların %10,34’ü (f=15) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile “Partili 
Cumhurbaşkanı ”nın ortaya çıktığını belirtmiştir. Katılımcılardan K28 “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi yanlı cumhurbaşkanının olduğu bir sistemdir. Bu anlamda kendi partisini 
destekleyeceği için demokrasi ilkelerinin zedelenmesine sebep olabilir.” ifadelerini 
kullanmıştır. K61 “Ülkenin cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi partiye üye olabilir hatta siyasi 
partinin lideri olabilir. ” demiştir. K74 ise “ Cumhurbaşkanı bir siyasi parti üyesi olabilir. 
Cumhurbaşkanı herhangi bir partinin üyesiyken meclisteki milletvekillerinin çoğunluğu başka 
bir partiden olabilir. ” demiştir. 

Katılımcıların %6,9’u (f=10) “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesi üzerinde durmuştur. Güçlerin 
birbirinden belirgin bir şekilde ayrıldığını belirten ifadeler kullanmışlardır. Katılımcılardan 
K44 “Tüm yetki cumhurbaşkanında değildir, Başkanlık sistemindeki gibi sadece kendine 
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sorumlu değildir, Meclis cumhurbaşkanını yargılayabilir, Yasama, yürütme, yargı görevlerinin 
tamamı cumhurbaşkanında değil, Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlıdır.” cümlelerini kurarken 
K63 “Yasama ve yürütme arasındaki karışıklığı önlemek adına yasama ve yürütme kesin olarak 
birbirinden ayırmıştır. Yönetimdeki son sözün cumhurbaşkanı mı yoksa başbakanın mı 
söyleyeceği problemi önlenmiştir. Yürütme tek elde toplanmıştır. Bu durum yasaların daha hızlı 
uygulanmasını sağlamaktadır.” demiştir.  

Katılımcıların %6,2’si (f=9) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “Kuvvetler 
Birliği” ilkesine dayandığını belirten ifadeler kullanmışlardır. Katılımcılardan K64 “Türkiye 
için uygun bir sistem değil. Yasam, yürütme ve yargının bir kişiye bağlı olması padişahlık 
gibi.”, K66’da “Bütün yetkilerin tek bir kişide toplanması demokrasi ve cumhuriyet 
kavramlarına uymaz. Bu durumun saltanattan hiçbir farkı yoktur. Ama Türkiye saltanatı yıkalı 
çok oldu”. söyleminde bulunmuştur. K81 “Yasama, yürütme ve yargının tek bir elde toplandığı 
sistemdir.” demiştir. 

Katılımcıların %4,82’si (f=7) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki “Seçim ”ler 
hakkındaki görüşlerini söylemişlerdir. Katılımcılardan K9 “Seçimle sadece cumhurbaşkanı 
seçilecek.” derken K85 ise “Başkan ve milletvekillerinin seçimleri bir arada yapılıyor.” 
demiştir.  

Katılımcıların %1,39’u (f=2) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “Türk Tipi 
Başkanlık” olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan K53 “Türk tipi başkanlık sistemi olarak 
adlandırılmıştır, başkan doğrudan halk tarafından seçilir ve halka karşı sorumludur.” demiştir. 

2. Alt Probleme Yönelik Bulgular  
 
 

Tablo4. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantaj ve 
dezavantajlarına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemini cevaplama oranları: 

Katılımcılar n Yüzde 

Cevaplayan Katılımcılar 85 85,86 

Cevaplamayan Katılımcılar 
Toplam 

14 
99 

14,14 
100 

 
 Katılımcıların %85,86’sı (n=85) “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleri 
nelerdir?” alt problemini cevaplarken %14,14’ü (n=14) soruyu cevaplamak 
istememiştir. 
  

 Tablo5. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
avantaj ve dezavantajlarına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine yönelik verdiği cevaplara göre belirlenen 

temalar: 
Tema f Yüzde 

Tek Başlı Yönetim 
Devletin Yönetim Hızı 

Avantajı Yok 

35 
21 

15 

26,31 
15,8 

11,27 
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Çift Başlı Yönetim 
Yasama 

Yürütme 
Demokrasi 

Kuvvetler Ayrılığı 
Bürokrasi 

Seçim 
Partili Cumhurbaşkanı 

Askeri Baskı 
Toplam 

13 
11 

9 
8 

6 
5 

5 
3 

2 
133 

9,8 
8,27 

6,78 
6,01 

4,51 
3,75 

3,75 
2,25 

1,5 
100 

 
 
“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantaj 

ve dezavantajlarına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine yönelik belirlenen temalar 
“Tek Başlı Yönetim”, “Devletim Yönetim Hızı”, “Avantajı Yok”, “Çift Başlı Yönetim”, 
“Yasama”, “Yürütme”, “Demokrasi”, “Kuvvetler Ayrılığı”, “Bürokrasi”, “Seçim”, “Partili 
Cumhurbaşkanı” ve “Askeri Baskı “dır. 

Katılımcıların %26,31’i (f=35) “Tek Başlı Yönetim ”le ilgili fikirlerini ifade etmişlerdir. 
Katılımcılar bu durumu olumsuzluk olarak nitelendirmiştir. Katılımcılardan K12 “Avantajı 
olduğunu düşünmüyorum. Tüm yetkinin tek bir kişide toplanmasından dolayı demokrasiyi tam 
olarak yansıtmamaktadır. ” demiştir. K65 “Yönetimin tek elden yürütülmektedir. Yönetici 
sorgulanamaz ve başına buyruktur. ”  derken K88 “Bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. 
Denetlenemez bir otorite düzeni vardır. Tek adamın tercihlerine önem veriliyor.” demiştir. K90 
“Mevcut yönetimde tüm yetkiler tek bir kişinin elindedir. Tek bir seçim yapılıyor ve sadece 
başkan seçiliyor. Bütün kararların tek bir kişi tarafından alınması adil değildir. Bu sebeplerle 
sistemin dezavantajlı olduğunu düşünüyorum.” cümlelerini kurmuştur. K91 “Sistem tek kişinin 
yönetimi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü doğru ya da yanlış kararlar tek bir kişi tarafından 
alınıyor. Acil bir karar alınması gerektiğinde bu durum avantaj olabilir. Ancak önemli 
kararların tek kişi tarafından alınması ve devletin yönetim sorumluluğu sadece tek kişiye bağlı 
olması durumunu dezavantaj olarak görüyorum.”  derken K99 “Avantajı olduğunu 
düşünmüyorum. En önemli dezavantajı ise devletin tek bir kişi tarafından yönetilmesidir.” 
demiştir. 

Katılımcıların %15,8’i (f=21) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “Devlet Yönetim 
Hızı” açısından avantaj olduğunu belirtmişlerdir. K36 “Devlet işleri daha hızlı 
gerçekleşebilmektedir. ” demiştir. Katılımcılardan K61 “Ülkede yönetimde karar alırken 
ikililik ortadan kaldırılmıştır. Bu durum devletin yönetimini hızlandırmıştır. ” cümlelerini 
kurmuştur.K89 ise “Sistemin avantajları çabuk karar alınabilmesi sebebiyle devletin yönetim 
işleri daha hızlı gerçekleştirilebilecektir.” demiştir. 
  Katılımcıların %11,27’si (f=15) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hiçbir avantajı 
olmadığını belirtmiştir.  Katılımcılardan K66 “Sistemin hiçbir avantajı yoktur. Türk halkı 
koyun sürüsü değildir bir çoban aramaz. Bizim ihtiyacımız demokratik bir yönetimdir.” 
cümlelerini kurarken K84 “Avantajlı bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Demokrasi tam 
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olarak uygulanmamaktadır. ” demiştir. K98 ise “Devlet yönetiminde tek bir kişinin sözü geçerli 
bu nedenle sistemin avantajı olduğuna inanmıyorum.” demiştir.  

Katılımcıların %9,8’i (f=13) “Çift Başlı Yönetim” anlayışının terk edildiğinden ve bu 
durumun bir avantaj olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan K61 “Ülkede yönetimde karar 
alırken ikililik ortadan kaldırılmıştır. Bu durum devletin yönetimini hızlandırmıştır.” derken 
K86 “Yönetimden sorumlu yürütme kanadı cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulundan oluşurken 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürütme sorumlusu sadece cumhurbaşkanı olmuştur. ” 
demiştir. 

Katılımcıların %6,78’i (f=11) “Yasama” ve %9,09’u (f=9) ise “Yürütme” kavramları 
üzerinde durmuştur. Yürütmenin yasama üzerinde etkili olması, cumhurbaşkanının yasama 
yetkisine sahip olması, meclis yetkilerinin kısıtlanması gibi ifadeler kullanılmış ve bu durumun 
olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan Yasamaya yönelik katılımcı ifadelerinden 
bazıları; K39 “Meclisin üstünlüğü yok edildi, Tüm yetki cumhurbaşkanında toplandı. ”demiş, 
K68 “Tüm görev ve yetkilerin başkanın elinde olması ve milletvekillerinin yeterince söz hakkı 
olmaması dezavantajlarıdır. ”  cümlelerini kurmuştur. K14 ise “Meclisin kararları daha hızlı 
yürürlüğe girecek. ” diyerek yasama üzerinde avantajlı bir durum olduğunu belirtmiştir. 
Yürütme yetkisinin sadece cumhurbaşkanına ait olması, cumhurbaşkanı yetkilerini 
arttırılmasını dezavantaj olarak değerlendirmişlerdir. K62 “Cumhurbaşkanı yetkileri 
artmasının bir dezavantaj olduğuna inanıyorum. Sonuçta yürütme kanadı artık sadece 
cumhurbaşkanından oluşuyor. Bu da kararlarını sorgulayacak bir gücün olmadığını ve 
yetkilerinin sonsuz olduğu anlamına geliyor.” derken K70 “Cumhurbaşkanlığı vasıfsız bir 
makamken devletin başı olmuştur. Cumhurbaşkanı olacak kişinin nitelikleri önemlidir. 
Cumhurbaşkanının bu denli güçlü bir konuma gelmiş olması dezavantaj olarak 
değerlendirebilirim.” demiştir. 

Katılımcıların %6,01’i (f=8) “Demokrasi” kavramları üzerinde durmuş 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin demokrasi ile ters düştüğünü belirten cümleler 
kurmuşlardır. Katılımcılardan K59 “Bence eskisi gibi olmalıdır. Ne kadar çok düşünce olursa 
o kadar iyi bir yönetim olur. Karar vermek için seçenek olur. Ama şu anda egemen tek bir 
düşünce vardır. ” cümlelerini kurmuş, K82 “Yetkinin tek elde toplanmasını demokrasiye uygun 
bulmuyorum. Fikir çeşitliliği yok. Herkes tek bir otoriteye uymak zorundadır. ” demiştir.  

Katılımcıların %4,51’i (f=6) “Kuvvetler Ayrılığı” birbirlerinden belirgin bir şekilde 
ayrıldığını ve bu durumun bir avantaj olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan K28 “ Kuvvetler 
ayrılığı sert olduğu için yasama yürütme yargı birbirine müdahalesi eskiye göre daha zordur.” 
derken K63 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yasama ve yürütme birbirinden 
ayrılmıştır.” demiştir. 

Katılımcıların %3,75’i “Bürokrasi” (f=5) teması ile ilişkili ifadelerde bulunmuşlardır. 
Katılımcılardan K4 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bürokrasi ortadan 
kalkmıştır.” , K94 ise “Sistem sayesinde bürokrasi işleri hız kazanmıştır.” demişlerdir. 

Katılımcıların %3,75’i (f=5) “Seçim ” kavramı üzerinden fikirlerini belirtmiştir. Bu 
fikirler genel olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin seçim açısından avantaj sağladığı 
yönündedir. Katılımcılardan K4 “Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilleri seçimleri bir 
arada yapılıyor.”, K22 ise “Seçim sıklığı yoktur. ”  demişlerdir. 

Katılımcıların %2,25’i (f=3) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde “Partili 
Cumhurbaşkanı” olmasının dezavantaj olarak nitelendirmiştir. Katılımcılardan K65 
“Cumhurbaşkanının parti üyesi olabilmesi tarafsızlığını olumsuz etkileyebilir.” demiştir. 
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  Katılımcıların %1,5’i (f=2) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile “Askeri Baskı ”nın 
önüne geçildiğini belirtmiştir. K8 “Askeriyenin yetkileri kısıtlanmıştır.” demiştir. 
   
 

3. Alt Probleme Yönelik Bulgular 
Tablo5. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer hükümet 

sistemleri (parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi vb.) ile kıyaslandığında neler 
söyleyebilir?” alt problemini cevaplama oranları: 

Katılımcılar n Yüzde 

Cevaplayan Katılımcılar 59 59,60 

Cevaplamayan Katılımcılar 
Toplam 

40 
99 

40,40 
100 

 
 

Katılımcıların %59,60’ı (n=59) “Sosyal bilgiler öğretmen adayları 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer hükümet sistemleri (parlamenter sistem, 
yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi vb.) ile kıyaslandığında neler söyleyebilir?” 
alt problemini cevaplarken %40,40’ı (n=40) soruyu cevaplamak istememiştir. 

 
Tablo6. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer hükümet 

sistemleri (parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi vb.) ile kıyaslandığında neler 
söyleyebilir?” alt problemine yönelik verdiği cevaplara göre belirlenen temalar: 

Tema f Yüzde 

Parlamenter Sistem 27 30,7 

Başkanlık Sistemi 19 21,6 
Tek Başlı Yönetim 

Yasama 
Sistemlerin Birleşimi 

Kuvvetler Birliği 
Özgünlük 

Partili Cumhurbaşkanı 
Baskı 

Kuvvetler Ayrılığı 
Bürokrasi 

Demokrasi 
İdeal Sistem 

Yarı Başkanlık Sistemi 
Toplam 

15 

5 
4 

4 
3 

3 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
88 

17,04 

5,7 
4,54 

4,54 
3,40 

3,40 
2,28 

2,28 
1,13 

1,13 
1,13 

1,13 
100 
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“Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer 

hükümet sistemleri (parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi vb.) ile 
kıyaslandığında neler söyleyebilir?” alt problemine yönelik belirlenen temalar “Parlamenter 
Sistem”, “Başkanlık Sistemi”, “Tek Başlı Yönetim”, “Yasama”. “Sistemlerin Birleşimi”, 
“Kuvvetler Birliği”, “Özgünlük”, “Partili Cumhurbaşkanı”, “Baskı”, “Kuvvetler Ayrılığı”, 
“Bürokrasi”, “Demokrasi”, “İdeal Sistem” ve “Yarı Başkanlık Sistemi “dir. 

Katılımcıların %30,7’si (f=27) “Parlamenter Sistem” hakkında cümleler kurmuştur. 
Parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne nazaran daha doğru bir sistem 
olduğunu ve iki sistem arasındaki farklar ile ilgili cümleler kullanılmıştır. Katılımcılardan K26 
“Parlamenter sistemde iki başlılık vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ülke tek bir 
kişi tarafından yönetiliyor. Parlamenter sistemde hükümet güvenoyu almadığında yönetimde 
boşluk olur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde boşluk olmaz. Parlamenter sistemde 
kararlar geç alınırken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde kararlar hızlı alınır ve 
uygulanır.” demiştir. K62 “Halka ve parlamentoya verilen önem açısından parlamenter sistemi 
daha sağlıklı buluyorum.” demiştir. K93 ise “Parlamenter sistemde kuvvetler arasında 
yumuşak ayrılık vardır. Bu sistemde ise kuvvetler birbirinden sert bir şekilde ayrılmıştır.” 
demiştir. 

Katılımcıların %21,6’sı (f=19) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “Başkanlık 
Sistemi” ile kıyaslamıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başkanlık sistemi ile 
çok benzediğini hatta nerdeyse aynı olduğunu belirten cümleler kurmuştur. Katılımcılardan 
K10 “Başkanlık sistemi ile benzer. Karar ve yetkiler cumhurbaşkanına aittir. ” demiş, K14 ise 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Başkanlık Sistemine kıyasla daha yumuşaktır. Onun 
dışında bir farkları olduğunu düşünmüyorum. “ demiştir. K64 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi başkanlık sistemi ile birebir aynıdır.” derken K93 “Başkanlık sistemi ile çok benzerdir. 
İkisinde de kuvvetler birbirinden sert bir şekilde ayrılmıştır.” demiştir. 

Katılımcıların %17,04’ü (f=15)  “Tek Başlı Yönetim” ile ilişkilendirmiştir. İlgili 
katılımcılar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tek başlı yönetimi olarak nitelendirmiştir ve 
bu durumun yanlış olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Katılımcılardan K27 “Diğer 
sistemlerden farkı güç tek bir kişide toplanmış ve her şey ona bağlıdır. Yönetimde sadece tek 
bir kişinin düşünceleri dikkate alınır.” demiştir. K84 ise “ Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nde tek otoritenin bir kişi olması ülke adına olumsuz sonuçlar yaratabilir. ”cümlelerini 
kurmuştur. K91 ise “Tek elden tek bir kişiye bağlı yönetim söz konusudur. Halk 
cumhurbaşkanından daha üstün ve önemli olmalıdır, cumhurbaşkanı halktan değil.” demiştir. 

Katılımcıların %5,07’si (f=5) “Yasama” temasını işaret eden cümleler kullanmışlardır. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonucunda, meclisin hükümete karşı sorumlu olduğu ve 
meclisin öneminin azaldığına yönelik cümleler kurmuşlardır. Katılımcılardan K45 
“Parlamentonun önemi azalmıştır, Bütün sorumluluk cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
toplanmıştır. “ demiş, K58 ise “Artık meclis kanun yapma sürecinde mevcut hükümetin onayını 
almak zorundadır.“ demiştir.  

Katılımcıların %4,54’ü (f=4) “Kuvvetler Birliği” ile ilgili cevaplar vermiştir. 
Katılımcılardan K40 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde kuvvetler birliği 
benimsenmiştir.” derken K89 “Diğer hükümet sistemlerinde yetkiler paylaşılmış haldeyken 
Cumhurbaşkanlığı hükümet Sisteminde yetkiler tek bir kişinin elindedir.” demiştir. 
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Katılımcıların %4,54’ü (f=4) “Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin parlamenter 
sistem ile başkanlık sisteminin birleşimi” olarak nitelendirmiştir. Katılımcılardan K53 “Hem 
parlamenter sistem hem de başkanlık sisteminin bir arada olduğunu düşünüyorum.” demiştir. 

Katılımcıların %3,40’ı (f=3) “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Özgünlüğü 
”nden bahsetmiştir. Katılımcılardan K70 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dünyada ilk defa 
Türkiye’de uygulanıyor. Türkiye’nin özelliklerine göre ortaya konmuş bir sistemdir. Başkanlık 
sistemine benzese de farklı yönleri vardır.“ demişlerdir. 

Katılımcıların %3,40’ı (f=3) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile “Partili 
Cumhurbaşkanı ” anlayışının ortaya çıktığını ve bu anlayışın yanlış olduğunu düşündüklerini 
belirtmişlerdir. Katılımcılardan K95 “Partili cumhurbaşkanı olması açısından dezavantajlı 
olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı devletin başı olmalıdır. Amacı bir siyasi ideolojiyi 
savunmak değil ülkeyi yönetmek olmalıdır.” demiştir. 

Katılımcıların %2,28’i (f=2) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni diğer hükümet 
sistemleri ile karşılaştırırken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin diğer sistemlere nazaran 
daha “baskıcı” bir yönetim anlayışına sahip olduğuna dair söylemlerde bulunmuşlardır. 
Katılımcılardan K71 “Bu sistem sadece tek bir fikri baz alıyor. Bu düşünceye karşı olanlar ise 
fikirlerini ifade etmek istese de dikkate alınmıyor. Hatta fikirlerinden dolayı ciddi yaptırımlar 
ile karşı karşıya kalıyorlar.” demiştir.  

Katılımcıların %2,28’i (f=2) “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesine yönelik fikirlerini 
belirtmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kuvvetleri arasındaki ayrımın 
kesinleştiğini belirtmişlerdir. Katılımcılardan K41 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülke 
adına doğru bir karardır. Bu sistemde güçler ayrılığı doğru uygulanır. ” demiştir.  

Katılımcılar arasından birer kişi (%1,13) “Bürokrasi”, “Demokrasi”, “İdeal Sistem” ve 
“Yarı Başkanlık sistemi” temalarına dayalı cümleler kurmuşlardır. Katılımcılardan K4 
bürokrasi hakkındaki görüşünü belirtmiş ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasi 
ortadan kaldırılmak istenmiştir.” demiştir. K92 ise demokrasi üzerinden fikirlerini belirtmiş ve 
“Bence demokrasi her şeyden önde olmalıdır. Ama halkın çoğunluğunun birini seçmesi 
demokrasinin işlediğini göstermez. Yani demokrasi sadece çoğunluğun seçimi değildir. Hak ve 
özgürlük boyutları yok sayılıp sadece seçimlere odaklanmak demokrasinin olduğunu 
kanıtlamaz.” demiştir. K63 ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ideal olduğunu 
düşündüğünü belirtmiştir ve “CBHS ne başkanlık sistemi gibi tek bir kişiye bağlı ne de 
parlamenter sistem gibi yönetimde çok fazla kişi söz sahibidir. Tam olması gerektiği gibi.” 
demiştir. K88 ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yarı başkanlık sistem ile kıyaslamıştır 
ve “Yarı başkanlık sistemi ile ciddi farklılıklar vardır. Mesela yarı başkanlığın uygulandığı 
Fransa’da sivil toplum örgütleri çok güçlüdür. Ama Bizde sivil toplum örgütleri ciddiye bile 
alınmaz hatta onların yaptıkları faaliyetler bölücülük olarak adlandırılıyor maalesef.” 

4. Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Tablo7. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasama 
organı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemini cevaplama oranları: 

Katılımcılar n Yüzde 

Cevaplayan Katılımcılar 58 58,59 
Cevaplamayan Katılımcılar 

Toplam 

41 

99 

41,41 

100 
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Katılımcıların %58,59’u (n=58) “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasama organı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri 
nelerdir?” alt problemini cevaplarken %41,41’i (n=41) soruyu cevaplamak istememiştir.  

 

 
Tablo8. Katılımcılardan “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasama 
organı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine yönelik verdiği cevaplara göre belirlenen 

temalar: 
Tema f Yüzde 

Yasama Yetkisi 
Tek Başlı Yönetim 

Partili Cumhurbaşkanı 
Yürütme Yetkisi 

30 
8 

5 
4 

56,6 
15,1 

9,43 
7,55 

Kuvvetler Birliği 2 3,77 
Muhalefet 

Baskı 
Demokrasi 

Toplam 

2 

1 
1 

53 

3,77 

1,89 
1,89 

100 

 
“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasama 

organı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine yönelik belirlenen 
temalar “Yasama Yetkisi”, “Tek Başlı Yönetim”, “Partili Cumhurbaşkanı” “Yürütme Yetkisi”, 
“Kuvvetler Birliği”, “Muhalefet”, “Baskı” ve “Demokrasi ”dir. 

Katılımcılardan %56,6’sı (f=30) “Yasama Yetkisi” hakkında fikirlerini belirtmişlerdir. 
Genel olarak cumhurbaşkanının da yasa yapma hakkı elde ettiği, meclisin yetkilerinin 
kısıtlandığı, TBMM’nin etkisinin azaldığı ve meclisin cumhurbaşkanına karşı sorumlu 
olduğuna dair ifadeler kullanılmıştır. Katılımcılardan K60 “TBMM görevlerini az da olsa 
etkilenmiştir. Ama hala kanun çıkartma yetkisi TBMM’dedir. Cumhurbaşkanı TBMM’nin 
çıkardığı kararları onaylar. “ derken K67 “TBMM’nin kanun çıkarma yetkisi elinden 
alınmıştır. Meclis halkın sesidir. Kanun çıkarma yetkisi mecliste olmalıdır. “ demiştir. K74 
“Eski sistemde kanun çıkarma yetkisi sadece TBMM’ye aitti. Şu anda cumhurbaşkanı da kanun 
çıkartma yetkisine sahiptir. Bu durum olağanüstü durumlarda bir avantaj olabilir belki ama 
normal dönemlerde kanun çıkartma yetkisi meclise ait olmalıdır. “cümlelerini kurmuştur. K88 
ise “Kanun yapma yetkisi hala meclisin elinde bulunmasının yansıra cumhurbaşkanı kanun 
yapma yetkisi kazanmıştır. Cumhurbaşkanı meclisten yetki kanunu çıkmasına ihtiyaç 
duymaksızın kararname çıkartabilir.” demiştir. 

Katılımcıların %15,1’i (f=8) “Tek Başlı Yönetim “i işaret eden ifadeler kullanmıştır. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde sadece bir kişinin söz hakkı olduğu ve tüm 
kararları cumhurbaşkanı tarafından alındığını belirtmişler ve bu durumu olumsuzluk olarak 
nitelendiren cümleler kullanmışlardır. Katılımcılardan K27 “Yönetimde sadece tek bir kişinin 
sözü geçerlidir. Bu durum TBMM’nin bağımsız olarak karar vermesini etkilemiştir.” derken 
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K85 “Bu sistemde yetkilerin cumhurbaşkanında toplanmasından dolayı TBMM sembolik bir 
hal almıştır. “ demiştir. K92 ise “TBMM üzerinde etkisi vardır. Çünkü söz, yetki ve karar bir 
kişinin eline bırakılmıştır.” demiştir. 

Katılımcıların %9,43’ü (f=5) “Partili Cumhurbaşkanı” temasıyla ilgili fikirlerini 
söylemişlerdir. Katılımcılardan K38 “Partili cumhurbaşkanı olmasından dolayı 
cumhurbaşkanının partisinin milletvekillerinin fikirlerini belirtirken etkileyebileceğine 
inanıyorum.” derken K68 “Başkan aynı zamanda bir siyasi partinin de başkanı olabildiği için 
karşıt görüşte olan milletvekillerinin çıkardığı yasa doğru bile olsa onaylanmayabilir. Bu 
durum TBMM’nin yasa yapma yetkisini olumsuz yönde etkiler.” demiştir. 

Katılımcılar arasında %7,55’i (f=4) “Yürütme Yetkisi” kavramlarından yola çıkarak 
sistemin meclisi nasıl etkilediğini düşündüklerini açıklamıştır. Katılımcılardan K75 
“Cumhurbaşkanı yetkileri artmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabul edilmesiyle 
birlikte yürütme ile ilgili kararları sadece cumhurbaşkanı alabilecektir. Bu sistem ile yürütme 
yasamadan daha önemli hale gelmiştir. “ demiştir. 

Katılımcıların %3,77’si (f=2) “Kuvvetler Birliği” teması ile bağlantılı olarak fikirlerini 
belirtmiştir. Katılımcılardan K55 “Tabi ki etkisi vardır. Cumhurbaşkanı isterse TBMM yerine 
geçip kanun yapabilir. Yani cumhurbaşkanı yasama ve yürütmeden sorumludur. Artık kuvvetler 
arasındaki ayrım tam olarak belli değildir. ” demiştir.   

Katılımcıların %3,77’si (f=2) “Muhalefet” teması ile ilgili düşüncelerini belirtmişlerdir. 
Katılımcılardan K62 “Meclisteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı çıkan tarafın 
verdiği araştırma ve soru önergeleri koşulsuz bir şekilde reddediliyor. Doğrudan değil ama 
dolaylı yoldan TBMM’nin görev ve yetkilerini sınırlandırdığını düşünüyorum.” demiştir. 

Katılımcıların %1,89’u (f=1) “Baskı” teması ile açıklamıştır. Katılımcılardan K86 
“TBMM’de yer alan milletvekilleri cumhurbaşkanı aleyhinde karar almamaya ve 
konuşmamaya özen gösteriyorlar. “ demiştir. 

Katılımcıların %1,89’u (f=1) “Demokrasi” teması çerçevesinde soruyu cevaplamıştır. 
Katılımcılardan K91 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin TBMM üzerinde etkisi vardır. 
Eskiden karar verme yetkisi TBMM’ye aitken artık son söz cumhurbaşkanının olmuştur. Bu 
durumun demokrasiye aykırı olduğunu düşünüyorum.” demiştir.  

5. Alt Probleme Yönelik Bulgular 
 

Tablo9. Katılımcıların “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 2017’deki halk oylaması öncesinde kamuoyuna 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tanıtılmasına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemini cevaplama 

oranları: 
Katılımcılar n Yüzde 

Cevaplayan Katılımcılar 84 84 

Cevaplamayan Katılımcılar 
Toplam 

16 
99 

16 
100 

 

Katılımcıların %84’ü (n=84) “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 2017’deki halk 
oylaması öncesinde kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tanıtılmasına yönelik 
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görüşleri nelerdir?” alt problemini cevaplarken %16’sı (n=16) soruyu cevaplamak 
istememiştir.  
Tablo10. Katılımcılardan “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 2017’deki halk oylaması öncesinde kamuoyuna 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tanıtılmasına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine yönelik 
verdiği cevaplara göre belirlenen temalar: 

Tema f Yüzde 

Tanıtılmadı 
Geleneksel Medya 

Fanatiklik-Particilik-Partizanlık 

52 
25 

17 

39,7 
19,09 

12,99 
Propaganda 10 7,63 

Sosyal Medya 
Tarafsızlık 

Reklamcılık Çalışmaları 
Sendika Çalışmaları 

Siyasi Parti Üye Çalışmaları 
Toplam 

10 
8 

7 
1 

1 
131 

7,63 
6,1 

5,34 
0,76 

0,76 
100 

 
   “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 2017’deki halk oylaması öncesinde 

kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tanıtılmasına yönelik görüşleri 
nelerdir?” alt problemine yönelik belirlenen temalar “Tanıtılmadı”, “Geleneksel 
Medya”, “Fanatiklik-Particilik-Partizanlık”, “Propaganda”, “Sosyal Medya”, 
“Tarafsızlık”, “Reklamcılık Çalışmaları”, “Sendika Çalışmaları” ve “Siyasi Parti Üye 
Çalışmaları “dır. 
Katılımcıların %39,7’si (f=52) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 

tanıtılmadığını ve tanıtılması adına herhangi bir çalışma yapılmadığını belirten cümleler 
kullanmışlardır. Katılımcılardan K1 “Toplum çok fazla bilgi sahibi değil, eski sistem ile yeni 
sistem arasındaki farktan haberdar değiller, sistem değiştiği biliniyor ama sistemin ne 
olduğuna dair nitelikli kabul edilebilecek bir bilgilendirme yapılmadı.” demiştir. K25 ise 
“Hiçbir şey yapılmadı, Hala kimse bu konuda yeterli bilgiye sahip değil.” demiştir.   K64 ise 
“Çok fazla anlatıldığını düşünmüyorum. Halka her şey iyi olacak, yönetim hızlanacak, terörü 
bitireceğiz denildi ve halktan sadece evet demeleri istendi. Halk sistemi tam anlamadan 
sadece cumhurbaşkanına güvenerek oy kullanmıştır. Sistemin anlatılmasına dair bir çalışma 
yapılmadı. ” demiştir. K90 “Halk yeteri kadar bilinçlendirilmedi. İnsanlar oy verdiğinde 
neyin ne olduğunu bilmiyorlardı. Nerdeyse herkes desteklemiş oldukları partilere göre oy 
kullandı.” derken K98 ise “Halka çok iyi tanıtılmadı. Halkta bu sistem hakkında çok fazla 
araştırma yapmadı.” demiştir. 

Katılımcıların %19,09’u (f=25) sistemin tanıtımının “Geleneksel Medya” aracılığı ile 
yapıldığını ifade etmiştir. Katılımcılardan K1 “TV, sosyal medya, gazete vb. bahsedildi, 
toplumun tüm kesimine ulaşıldı. “ demiştir. K22 “Yazılı ve görsel basında eski ve yeni sistem 
karşılaştırmalı olarak şemalarla anlatıldı. “demiştir. K39’da aynı şekilde “TV’lerde yetkililer 
iki sistem farkını net bir şekilde açıkladı ve siyasi liderler de anlattı.” demiştir. K78 “Gazete ve 
diğer yayın organlarında anlatıldı. Yetkili kişiler halkın huzurunda neden gerekli olduğunu 
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açıkladı.” demiştir. K84’de “TV’de programlar yayınlandı. Fakat etkili olduğunu 
düşünmüyorum. “ demiştir. K89 ise “TV, radyo yazılı basında anlatıldı. Kısa ve anlaşılır 
kılavuzlar basıldı ve dağıtıldı.” demiştir. 

Katılımcıların %12,99’u (f=17) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kapsayan 2017 
halkoylamasında seçmenlerin oy kullanmasını etkileyen faktörün “Particilik-Fanatizm-
Partizanlık” anlayışının etkisi olduğunu ve bu durumun sistemin anlaşılmasına katkı 
sağlamadığı belirtmiştir. Katılımcılardan K8 “Halk bilgilendirilmedi, Seçmen partiye göre oy 
kullandı. ” derken K12 “Bir faaliyet yapılmadı, Kişiler kendi desteklediği partinin 
desteklediğine gözü kapalı oy verdi. ” demiştir. K62 “Sistemin anlaşılması için hiçbir şeyin 
yapıldığını düşünmüyorum. Yıllardır insanlar iktidar partisi ve mevcut cumhurbaşkanının 
sempatizanlığını ve partizanlığını yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kabul 
etmek için evet oyu kullananların bu sistem hakkında sağlıklı bir araştırma yaptıklarını ve 
sorguladıklarını pek zannetmiyorum. ” cümlelerini kurmuştur. K99 ise “Herhangi bir tanım 
yapılsa da bir şey fark edebileceğini düşünmüyorum. Günümüzde siyaset çok garip bir hal aldı. 
Herkes kendi partisini savunup diğerlerini ötekileştiriyor. Anlatılan ne olursa olsun insanlar 
bazen görmek ve duymak istemiyorlar.” demiştir. 

Katılımcıların %7,63’ü (f=10) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “Propaganda” 
yoluyla kamuoyuna anlatılmaya çalışıldığını ama yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. 
Katılımcılardan K11 “Halka açıklanmadı, Miting alanında yapılan propagandalar yeterli 
değil, Tarafsız bir yönetici ile açıklanmalıydı. ” cümlelerini kurmuş, K65 “Doğru bir şekilde 
anlatılmadı. Aslında anlatılmak istendi. Mitingler düzenlendi ama faydalı olmadı. Kamuoyu 
tarafından anlaşılmadı. ” demiştir. K97 ise “Bence halk tarafından tam olarak anlaşılmamıştır. 
Özellikle bir kesimin kesinlikle anlamadığını düşünüyorum. Anlatılması için mitingler 
düzenlenmiştir. Ama ne kadar yararlı olduğu tartışılır.” demiştir.  

Katılımcıların %7,63’ü (f=10) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kamuoyuna 
tanıtımında “Sosyal Medya ”nın rolüne değinmiştir. Katılımcılardan K35 “Medya tarafından 
yeterli bilgilendirme yapılmamıştır, Sosyal medya aracılığıyla bilgiler daha hızlı yayılmıştır.” 
demiştir. K83 “Gerek sosyal medya yoluyla gerekse diğer yayın organları aracılığıyla 
insanlara anlatıldı. Fakat anlatılanların insanlar tarafından anlaşıldığını düşünmüyorum.” 
cümlelerini kurmuştur. 

Katılımcıların %6,1’i (f=8) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iyi tanıtılmadığını 
ve “Tarafsız” bir şekilde anlatılması gerektiğini ancak sistemin tanıtımında bazı medya 
kuruluşlarının taraflı yayın yaptığını belirtmiştir. Katılımcılardan K17 “Halka açık ve objektif 
yansıtılmadı, Olumlu-olumsuz yönleri hakkında bilgi eksikliği var, Medyanın olayları taraflı 
yansıtması kafa karışıklığı ve bilgi kirliliğine neden oldu. ” cümlelerini kurmuş, K27 “Bazı 
medya kuruluşları yanlı yayın yaptı. Diğer medya kuruluşları ayrıntılı bir şekilde avantaj ve 
dezavantajlarını anlattı. ” demiştir.K91 ise “2017’deki seçimlerde kalkın bilinçli olarak oy 
kullandığını düşünmüyorum. Kamuoyuna taraflı medya kuruluşları tarafından bilinçli olarak 
hükümet yanlısı bilgilendirme yapılmaya çalışıldı. Bu da aslında seçmenlerin tam olarak 
tanıtılmadığını kanıtlar niteliktedir.” demiştir. 

Katılımcıların %5,34’ü (f=7) sistemin tanıtım aşamasında “Reklamcılık Çalışmaları 
”nın gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir. Katılımcılardan K19 “Broşür, afiş ve reklamlarda 
anlatıldı.” demiştir. K42 “Reklamlar, tanıtımlar, broşürler, animasyonlar kullanıldı. ” demiştir. 
K73 “Pek çok şey yapıldı. Televizyon ve gazetelerde ele alınmasının yansıra reklamlar 
hazırlandı. ” demiştir. 

Katılımcıların %0,76’sı (f=1) tanıtım aşamasında “Sendika Çalışmaları” yapıldığını 
belirtmiştir. Katılımcılardan K20 “Sendikalar toplantılar düzenledi. Bu toplantılara dahil 
notlar sosyal medya ve televizyon aracılığı ile duyurulmak istenmiştir.” demiştir. 
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Katılımcıların %0,76’sı (f=1) tanıtım aşamasında “Siyasi Parti Üyeleri ”nin sistemi 
tanıtmak için çalışmalar yaptığını belirtmiştir. Katılımcılardan K61 “Parti çalışanları halka 
anlatmaya çalıştı. Özellikle bazı partilerin kadın kolları sistemin seçmenler tarafından 
onaylanması adına çoğu zaman taraflı olsada kabul etmek gerekir ki çok iyi çalışmalar 
yapmıştır.” demiştir. 

6. Alt Probleme Yönelik Bulgular 
Tablo11. Katılımcıların “Sosyal Bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sosyal 

bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında yer almasına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemini 
cevaplama oranları: 

Katılımcılar f Yüzde 

Cevaplayan Katılımcılar 76 76,77 

Cevaplamayan Katılımcılar 
Toplam 

23 
99 

23,23 
100 

 
Katılımcıların %76,77’si (n=76) “Sosyal Bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’nin sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında yer almasına 
yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemini cevaplarken %23,23’ü (n=23) soruyu cevaplamak 
istememiştir.  

 
Tablo12. Katılımcıların “Sosyal Bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sosyal 

bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında yer almasına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine yönelik 
verdiği cevaplara göre belirlenen temalar: 

Tema f Yüzde 

Vatandaş Eğitimi 

Yer Almamalı 
Sistemlerin Karşılaştırılması 

Tarafsızlık 
Güncellik 

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Eğitimi 

42 

10 
7 

6 
2 

2 

60,86 

14,5 
10,14 

8,7 
2,9 

2,9 
Toplam 69 100 

 
“Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 

sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında yer almasına yönelik görüşleri 
nelerdir?” alt problemine yönelik belirlenen temalar “Vatandaş Eğitimi”, “Yer 
Almamalı”, “Sistemlerin Karşılaştırılması”, “Tarafsızlık”, “Güncellik” ve “Öğretmen 
ve Öğretmen Adaylarının Eğitimi “dir. 
Katılımcıların %60,86’sı (f=42) “Vatandaş Eğitimi” etrafında toplanacak fikirler 

belirtmiştir. Gelecek nesillerin eğitiminin, bilinçli vatandaş yetiştirme önemli olduğu üzerinde 
durulmuştur. Katılımcılardan K7 “Öğrenciler yaşadıkları toplumun yönetim işleyişi hakkında 
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bilgi sahibi olmalıdır.” demiştir. K11 “Ülkenin yönetim sistemi olduğu için öğrencilere 
öğretilmesi gereklidir.” demiştir. K18 “Öğrenciler gelecekte oy kullanılacak olmalarından 
şimdiden devlet sistemini anlamaları gerek. ” cümlesini kurmuş, K39 “Detaylı olarak 
anlatılmalı, vatandaşlar yönetildiği sisteme hâkim olmalıdır.”, K42 “Ülkenin nasıl 
yönetildiğine dair çocukların bilinçli olması gerekir.” demiştir. K63 “Geleceğimizi emanet 
ettiğimiz öğrenciler hükümet sistemimizin ne olduğunu bilmelidir. Bu sayede sistem hakkında 
doğru yorumlar yapılabileceğine inanıyorum. ” ifadelerini kullanmıştır. K75 ise “Ders 
kitaplarında yer almalıdır. Çünkü yetişen gençler nasıl bir sistemle yönetildiğini daha iyi 
bilmelidir. ” demiştir.  

Katılımcıların %14,5’i (f=10) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin öğretim 
programı ve ders kitaplarında “Yer Almaması” gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılardan K14 
“Gerek yok, ileride tekrar eski sisteme dönülecek. ” derken K17 “Hatalı bir sistem olduğuna 
inanıyorum. Öğrencilere bilgi verilebileceğini düşünmüyorum. ” demiştir. K86 “Yer almasının 
gerekli olmadığının kanaatindeyim. Ders kitaplarında daha gerekli bilgiler yer almalıdır. ” 
cümlelerini kurarken K87 ise “Ne gerek var! Öğretilmesi gerekenler öğretilmeli. Cumhuriyet 
tarihi, Osmanlı tarihi, TBMM, Anayasalar gibi. ” demiştir. K90 “Ders kitaplarında siyasetin 
çok fazla yer almasına karşıyım. Bence yer almamalıdır.” derken K93 “Başkan değiştiği zaman 
sistemin değişme ihtimali var. Bu nedenle yer almasının doğru olduğunu düşünmüyorum.” 
demiştir.  

Katılımcıların %10,14’ü (f=7) “Sistemlerin Karşılaştırılması” temasına dayalı 
ifadelerde bulunmuşlardır. Katılımcılardan K44 “Öğrencilerin sistemleri karşılaştırarak 
öğrenmeli ve eski sitemde bilinmelidir. Başkanlık sistemi ile de karşılaştırılarak eksi ve artıları 
bilinmeli. ” demiştir. K88 ise “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ders kitaplarında yer 
almalıdır. Parlamenter sistem ile karşılaştırılabilir. Böylece öğrenciler iki sisteminde artıları 
ve eksileri karşılaştırabilir.” demiştir. 

Katılımcıların %8,7’si (f=6)  “Tarafsızlık” ile ilgili ifadeler kullanmışlardır. Sistemin 
öğretim programı ve ders kitaplarında tarafsız bir şekilde ele alınması ve tüm yönleriyle 
öğrencilere sunulması üzerinde durmuşlardır. Katılımcılardan K67 ise “Kitaplarda yer alabilir 
ama amaç sistemi övmek değil sistemi anlatmak olmalıdır. ” demiştir. K83 ise 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tabi ki program ve ders kitaplarında yer almalı. 
Kitaplarda etkinlik örneklerine yer verilmeli. Ama bu etkinlikler öğrencileri bir görüşü 
benimsetmek amaçlı değil sistemin doğru ve yanlışlarını gösterip onların sistem hakkında 
düşünmelerini sağlamaya yönelik olmalıdır.” demiştir. 

Katılımcıların %2,9’u (f=2) “Güncellik” vurgusu yapmıştır. Katılımcılardan K73 “Şu 
an da uygulanan sistem olduğu için yer almalıdır. ”demiştir. 

Katılımcıların %2,9’u (f=2) “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Eğitimi ”nin göz ardı 
edilmeden sistemin öğretilmesinin gerekliliğini belirtmiştir. Katılımcılardan K42 “Sosyal 
Bilgiler öğretmenlerine yönelik seminer düzenlenmeli. Öncelikle onlar bu konu hakkında 
bilinçlendirilmelidir.” cümlesini kurarken K43 ise “Öğretmen adaylarının da yönetim hakkında 
bilgi sahibi olması gereklidir. demiştir.  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik araştırmalar incelendiğinde 
doğrudan sosyal bilgiler öğretmen adaylarına yönelik yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Yapılmış olan çalışmaların geneli Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin özelliklerine 
yöneliktir. Ayrıca genel seçmen kitlesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik 
görüşlerini kapsayan bazı çalışmalar da mevcuttur.  
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  Bu çalışmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi hakkındaki görüş ve bilgi düzeyleri Türkiye’deki üç devlet üniversitesinde öğrenim 
gören gönüllü sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
hakkındaki görüş ve bilgileri açısından incelenmiştir. Öğrenciler ile yapılan görüşmelerin 
analizi neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin içeriği (Kapsamı, yapısı, 
Özellikleri) hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. 

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öğrencilerin bir kısmı tarafından 
rejim değişikliği olarak algılanmaktadır. 

• Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının bir kısmı parlamenter sistemin 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine nazaran daha avantajlı alabileceği 
kanaatindedir.  

• Bazı Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile başkanlık sisteminin birbirine benzediğini düşünmektedir. 

• Sosyal bilgiler öğretmen adaylarından bazıları Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ni sayesinde devletin yönetim hızı açısından avantaj 
olarak görmektedir.  

• Sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini 
tek kişinin kararlarına bağlı bir yönetim olarak nitelendirmektedirler.  

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi TBMM’yi görev ve yetkileri 
açısından olumsuz yönde etkilemiştir. 

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kamuoyuna nitelikli bir şekilde 
tanıtılmadığını düşünmektedirler. 

• Bazı sosyal bilgiler öğretmen adayları Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında yer 
almaması gerektiğini düşünmektedir.  

• Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sosyal bilgiler öğretim 
programlarında ve ders kitaplarında yer alması gerektiğini 
düşünmektedir.  

Türkiye ülkelerin yönetimi açısından kısa kabul edilebilecek bir süre önce hükümet 
sisteminde köklü bir değişime gitmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 
adlandırılan bu sistem başkanlık sistemi ile bazı noktalarda benziyor olsa da hem 
cumhurbaşkanının sorumlulukları hem de kuvvetler arası ayrımın başkanlık sistemi kadar sert 
olmaması gibi durumlardan başkanlık sisteminden ayrışmaktadır. Ayrıca sistemin yeni olması 
ve daha önce bu hükümet sistemini benimsemiş başka ülkelerin olmaması açısından kamuoyu 
tarafından yanlış yorumlanmış olmasına neden olabilmektedir. Nitekim yapılan bu çalışmadaki 
katılımcıların sorulara vermiş oldukları bazı cevaplar bu durumu ortaya koyar niteliktedir.  

Sonuç olarak Türkiye’nin yeni hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi hakkında bazı anlam yanılgıları olduğunu söyleyebiliriz. Yanılgıların aslında sitemin 
kamuoyu tarafından anlaşılamamış olmasındandır yorumunu yapabiliriz. Sosyal bilgiler 
dersinin sistemin yeni nesillere benimsetilmesinde önemli bir konumda bulunmasından ötürü 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sosyal bilgiler öğretmen adayları tarafından doğru 
anlaşılması bir avantaj olabilir. bu doğrultuda birtakım öneriler belirlenmiştir bu öneriler: 
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• Yükseköğretim düzeyinde sosyal bilgiler öğretimi ana bilim dalı 
öğrencilerine yönelik ilgili olabilecek bölüm derslerinde hükümet 
sistemlerine özellikle de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik 
açıklamalara yer verilebilir. 

• Yükseköğretim düzeyinde sosyal bilgiler öğretimi ana bilim dalı 
öğrencilerine yönelik ilgili olabilecek bölüm dersleri kapsamında 
hükümet biçimleri ve yönetim şekilleri arasındaki farkları belirtecek 
açıklamalara yer verilebilir. 

• Sosyal bilgiler öğretimi ana bilim dalı öğrencilerine yönelik hükümet 
sistemlerinin anlatılacağı modüller hazırlanabilir. 

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili kamu spotu, afiş, broşür 
vb. tanıtıcı materyaller hazırlanabilir. 
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ÖZET 
 

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin öğrenme stilleri 
açısından incelenmesini içermektedir. Araştırma verileri Bayram Tay (2002), tarafından 
geliştirilen öğrenme stratejileri ölçeği ile öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla 
Kolb (1984)’un öğrenme stilleri ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya 6.7.8. sınıf öğrencilerinden 
296 kişi katılmıştır.  
 

Araştırma bulgularına göre öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma, öğrenme 
stiline göre farklılaştığı bulunmuştur.  

 
Anahtar sözcükler: Öğrenme, Öğrenme stratejileri, Öğrenme stilleri 
 

AN INVESTIGATION ON LEARNİNG STRATEGİES IN TERMS OF LEARNİNG 
STYLES AND SOME VARIABLES 

 
ABSTRACT: The aim of this study was to examine learning strategies of tstudents in 

terms of such variables as their learning styles. Data were collected using learning strategies 
inventory developed by Tay (2002) and learning styles inventory developed Kolb (1984). The 
selection was conducted using relational survey method. 296 children attending 6th,7th and 8th 
grades participated in the present study. 

Depending on the findings of the study, it was found that learning strategies of tstudents 
differed significantly in terms of variables as their learning styles. 
 

Keywords: Learning, learning strategies, learning styles. 
 

 
Giriş 

 
Eğitimin amacı, öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamaktır. Bu belirlenen 

hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak için öğrencilerin öğrenme stillerinin tespit edilip buna göre 
bir eğitim verilmesini gerekli kılar. Ayrıca öğrenme sırasında bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıran 
ve onları özümsemelerine yardımcı olan kimi stratejileri kullanıp kullanmadıklarını ve bunların 
neler olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Yani etkili öğrenme için öğrencilerin öğrenme 
stillerini ve öğrenmelerini kolaylaştıran öğrenme stratejilerini bilmeleri gerekmektedir.  Aynı 
ortamda, benzer zekâ düzeylerine sahip öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşabilmeleri için, 
benzer süreçlerden geçerken farklı ve öğrenciye uygun koşulların sağlanması gerektiği 
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düşünülmektedir. Öğrenme stiline dayalı eğitim ve öğretim fikri bu amaca yönelik olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Öğrenme Stratejileri 
Öğrenme stratejileri bilişsel öğrenme modelinde sunulan bilgi işleme ve şifreleme 

ilkelerine dayalı olarak bilişsel işlemi kolaylaştıracak ya da etkin duruma getirecek araçlar ya 
da teknikler olarak ortaya çıkmaktadır (Somuncuoğlu ve Yıldırım, 1998). 

Öğrenme stratejileri, öğrenme sırasında uygulanan, öğrenmeyi artırıcı faaliyetlerdir. Bu 
stratejilere, sunulan materyali tekrarlama, anlamlı gruplar halinde düzenleme ve görsel imajlar 
yoluyla anlamlı hale getirme gibi etkinlikler örnek verilebilir (Mayer, 1987). 

Öğrenme stratejileri, öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemlerdir 
(Gagne ve Drisscoll,1988). 

Öğrenme stratejilerini bir görevle ilgili performansını sergilemede ve değerlendirmede 
öğreniciye yol gösteren bilişsel ve davranışsal öğeler olarak tanımlamaktadırlar (Lenz, 1992). 

Bireyin öğrenme sürecinde duyularına gelen uyarımları işleyen ve bunların uzun süreli 
belleğe aktarılmasını ve bütünleştirilmesini sağlayan işlemleri içeren etkinliklerdir (Güven, 
2007). 

Öğrenme Stratejilerinin Sınıflandırılması 
Öğrenme stratejileri ile ilgili olarak birçok sınıflamalar yapılmıştır. Öğrenme stratejileri 

ile yapılan sınıflamalara baktığımızda Bilgiyi İşleme Modeline göre yapıldığı dikkati 
çekmektedir. 

Senemoğlu (2007), Öğrenme stratejilerini, bilgiyi işleme kuramında açıklanan bilişsel ve 
yürütücü biliş sürelerine göre ele alıp incelemiştir. Bu stratejiler, dikkat stratejileri, kısa süreli 
bellekte depolamayı artıran stratejiler, anlamlandırmayı(kodlamayı) artıran stratejiler, geri 
getirmeyi(hatırlamayı) artıran stratejiler, güdüleme stratejileri ve yürütücü 
biliş(izleme)stratejileridir.  

Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi 
Öğrenme stratejileri eğer öğrenciye öğretilmez ise öğrenci bu stratejileri kullanamaz. Bu 

stratejilerin öğrenciye öğretilmesi gerekmektedir. Bunun da nasıl öğretileceği konusunda farklı 
anlayışlar olmasına rağmen temel özellikleri aynıdır.  

Öğrenme stratejilerinin etkili olarak kullanımı, öğrenme stratejileri hakkındaki şu bilgileri 
öğrenmeyi gerektirir: (Senemoğlu, 2007) 

• Öğrenciler öğrenme stratejilerinin türleri, tanımları, birbirleriyle benzerlikleri, 
birbirlerinden farklılıkları nelerdir, gibi konularda bilgilendirilmelidir. Örneğin; 
öğrenciler not alma ve altını çizme stratejilerinin ne demek olduğu, öğrencinin 
öğrenmesine ne tür katkıları olduğu, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu 
hakkında bilgiye sahip olmalılar ki öğrenme stratejilerini etkili olarak kullanabilsinler. 

• İkinci olarak öğrenciler, öğrenme stratejilerinin nasıl kullanılacağı konusunda  
bilgilendirilmelidirler. Örneğin; matris halinde not alma ve altını çizme nasıl 
kullanılmalıdır. Not alınacak matris nasıl hazırlanmalıdır? Altını çizerken nelerin altını 
çizmeliyiz? vb. soruları cevapladıktan sonra öğrenciler, öğrenme stratejilerini etkili 
olarak kullanabilirler. 

• Üçüncü olarak da öğrenciler, belirli stratejileri ne zaman ve niçin kullanmaları gerektiği 
konusunda bilgilendirilmelidir. Örneğin; matris halinde not alma, hangi durumda ve 
niçin altını çizmeden daha etkili olarak öğrenmeyi sağlayabilir? Öğrencilerin bu 
soruların cevaplarını öğrenmeleri gerekir. 

 
Öğrenme Stilleri 
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Dunn öğrenme stili kavramını,’her bireyde farklılık gösteren bireyin yeni ve zor bilgi 
üzerinde yoğunlaşmayla başlayan, bilgiyi alma ve zihne yerleştirme süreciyle devam eden bir 
yol’ olarak tanımlamaktadır (Dunn, 1993). 

Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Modelinde bireylerin öğrenme stilleri bir döngü 
şeklindedir ve öğrenme stilleri envanteri ile bireylerin bu döngünün neresinde olduğu belirlenir 
(Babadoğan, 2008). 

Kolb, öğrenmeyi dört adımda oluşan bir süreç olarak açıklamıştır. Bunlar, somut 
yaşantı, soyut kavramsallaştırma, yansıtıcı gözlem ve aktif yaşantıdır.  

Kolb’un öğrenme stilleri ile ilgili olarak ortaya koyduğu temel boyutlar, kavrama 
(prehension) ve dönüştürme (transformation) dir. Kolb, kavrama ve dönüştürme boyutları 
arasındaki açılar ile dört çeyrek oluşturmuş ve her bir çeyreği bir öğrenme stili olarak 
tanımlamıştır. Bunları da yerleştiren, özümseyen, ayrıştıran, değiştiren olarak 
adlandırmıştır.(Yoon,2000) 

Araştırmanın Amacı  
Bu araştırma öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin öğrenme stilleri ve bazı değişkenler 
açısından incelemek amacıyla yapılacaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap 
aranacaktır: 

1. Öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejileriyle öğrenme stilleri arasında ilişki var 
mıdır?   

2. Öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejileriyle öğrenme biçimleri arasında ilişki 
var mıdır? 
 

Yöntem 
Çalışma Grubu 

Öğrenme stratejilerinin öğrenme stilleri ve bazı değişkenler açısından incelemesinin yapıldığı 
bu araştırmada ortaokul 6.,7.,8. sınıf öğrencilerinin arasından seçilen  296 öğrenci 
oluşturmuştur.  
Veri Toplama Araçları 

      Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için Kolb tarafından hazırlanan Öğrenme 
Stili Envanteri (LSI) kullanılmıştır. Aşkar ve Akkoyunlu (1993:42) tarafından yapılan geçerlik 
ve güvenirlik çalışması neticesinde, envanterin dört boyutuna (öğrenme biçimlerine) ait 
güvenirlik katsayılarının (cronbach Alfa) 0,73 ile 0,83 arasında değiştiği bulunmuştur. 
Öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerini tespit etmek için, Tay (2002) tarafından 
hazırlanan Öğrenme Stratejileri Anket Formu uygulanmıştır. Anket formunda yer alan 44 
maddenin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .84 olarak bulunmuştur. 

 

Verilerin Çözümlenmesi  
Verilerin analizinde anova, tukey ve t testi kullanılmıştır.  
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Bulgular 
Tablo 1. Öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin öğrenme stillerine göre 

istatistiksel verileri 

Öğrenme 
Stratejilerinin 
Alt Boyutları 

Öğretmen 
Sayısı N  Ss F P 

Gruplar 
Arası  
Fark 

(Tukey) 

Dikkat Stratejisi 

1. Yerleştiren 40 2,42 0,32 

3,150 0,025 2-4 2.Özümseyen 77 2,32 0,31 
3.Değiştiren 56 2,38 0,36 
4.Ayrıştıran 123 2,46 0,33 

Kısa Süreli 
Bellekte 
Depolamayı 
Artıran 
Stratejiler 
 

1. Yerleştiren 40 2,25 0,38 

3,502 0,016 2-4 
2.Özümseyen 77 2,10 0,36 
3.Değiştiren 56 2,16 0,36 

4.Ayrıştıran 123 2,26 0,36 

Anlamlandırmayı 
(Kodlamayı) 
Güçlendirici 
Stratejiler 

1. Yerleştiren 40 2,25 0,32 

3,758 0,011 2-4 2.Özümseyen 77 2,09 0,34 
3.Değiştiren 56 2,17 0,33 
4.Ayrıştıran 123 2,25 0,37 

Geri Getirmeyi 
(Hatırlamayı) 
Artırıcı 
Stratejiler 

1. Yerleştiren 40 2,50 0,48 

2,739 0,044 3-4 2.Özümseyen 77 2,41 0,54 
3.Değiştiren 56 2,37 0,48 
4.Ayrıştıran 123 2,58 0,52 

Güdüleme 
Stratejileri 

1. Yerleştiren 40 2,48 0,32 

2,405 0,068  2.Özümseyen 77 2,42 0,39 
3.Değiştiren 56 2,47 0,41 
4.Ayrıştıran 123 2,57 0,40 

Yürütücü Biliş 
Stratejileri 

1. Yerleştiren 40 2,26 0,48 

1,500 0,215  2.Özümseyen 77 2,11 0,47 
3.Değiştiren 56 2,18 0,45 
4.Ayrıştıran 123 2,25 0,53 

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejileri öğrenme stiline 
göre dikkat, kısa süreli bellekte depolama, anlamlandırma, geri getirme stratejilerinde anlamlı 
farklılık gösterirken, güdüleme ve yürütücü biliş stratejilerinde anlamlı farklılık 
göstermemektedir. Anlamlı farklılık bulunan stratejilerde farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu kestirmek için tukey testine göre, dikkat, kısa süreli bellek, anlamlandırma 
stratejilerini, öğrenme stili ayrıştıran olan öğrenciler özümseyen öğrencilere göre daha fazla 
kullanmaktadırlar. Geri getirme stratejisinde ise, öğrenme stili ayrıştıran olan öğrenciler bu 
stratejiyi değiştirene göre daha fazla kullanmaktadırlar.  
Tablo 2. “Öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejileri ile öğrenme biçimleri arasındaki 

ilişki 

X
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Öğrenme stratejilerinin alt 
boyutları  Somut 

Yaşantı 
Yansıtıcı 
Gözlem 

Soyut 
Kavramsallaştırm

a 
 

Aktif 
Yaşantı 

 
Dikkat Stratejisi R -0,065 -0,168** 0,128* 0,094 

Kısa Süreli Bellekte 
Depolamayı Artıran 
Stratejiler 

R 0,022 -0,237** 0,121* 0,079 

Anlamlandırmayı 
(Kodlamayı) Güçlendirici 
Stratejiler  

R -0,001 -0,243** 0,148* 0,075 

Geri Getirmeyi 
(Hatırlamayı) Artırıcı 
Stratejiler 

R -0,038 -0,189** 0,115* 0,097 

Güdülme Stratejileri R -0,127* -0,157** 0,105 0,147* 
Yürütücü Biliş Stratejileri R 0,017 -0,185** 0,055 0,072 

*  p <0 .05,     **  p <00.01  
Tablo 2 incelendiğinde Öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejileri ile öğrenme 

biçimleri arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı korelasyon tekniği ile test edilmiş 
sonuçlar yukarıdaki tabloda ifade edilmiştir. Öğrencilerin kullandıkları tüm öğrenme stratejileri 
ile yansıtıcı gözlem öğrenme biçimleri düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
gözlemlenmiştir. Öğrenirken yansıtıcı gözlem biçimini daha fazla kullanan öğrenciler öğrenme 
stratejilerini çok fazla kullanmadıkları söylenebilir. Öğrencilerin somut yaşantı öğrenme biçimi 
düzeyleri ile güdüleme stratejilerini kullanma düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
gözlemlenmiştir. Öğrencilerin dikkat, kısa süreli bellekte depolama, anlamlandırma, geri 
getirme stratejileri düzeyleri ile soyut kavramsallaştırma öğrenme biçimini kullanma düzeyleri 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin güdüleme öğrenme stratejileri ile 
aktif yaşantı öğrenme biçimini kullanım düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejileri öğrenme stiline göre dikkat, kısa süreli 

bellekte depolama, anlamlandırma, geri getirme stratejilerinde anlamlı farklılık gösterirken, 
güdüleme ve yürütücü biliş stratejilerinde anlamlı farklılık göstermemektedir. Dikkat, kısa 
süreli bellekte depolama, anlamlandırma stratejilerini, öğrenme stili ayrıştıran olan öğrenciler 
özümseyen öğrencilere göre daha fazla kullanmaktadırlar. Geri getirme stratejisinde ise, 
öğrenme stili ayrıştıran olan öğrenciler bu stratejiyi değiştirene göre daha fazla 
kullanmaktadırlar. Bakıldığında öğrenme stili ayrıştıran olan öğrenciler, dikkat, kısa süreli 
bellekte depolama, anlamlandırma öğrenme stratejilerini özümseyen öğrencilere göre daha 
fazla kullanmaktadırlar.  

Kolb’un öğrenme stilleri sınıflamasında ayrıştıran öğrenciler, soyut algılama ve aktif 
özelliğe sahip bölgenin kesiştiği noktada bulunmaktadırlar. Özümseyen öğrenciler, yansıtıcı 
gözlem ve soyut kavramsallaştırma bölgesinin kesiştiği noktada bulunmaktadır. Öğrencilerin 
soyut kavramsallaştırma, aktif yaşantı özelliklerine ve bu iki bileşenin birleştiği noktada olan 
ayrıştıran öğrenme stilinin özelliklerine bakıldığında, problem çözme, karar verme, fikirlerin 
mantıksal analizi ve sistematik planlama yapabilmeleridir. Yaparak öğrenme önemlidir. 
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Problem çözme konusunda başarılıdırlar. Birey problem çözerken sistemli olarak planlama 
yapar (Kolb, 1984). Duygulardan daha çok düşünce ve kavramlara yoğunlaştıkları için bu da 
öğrenme stratejilerini daha aktif kullanmayı gerektirir.  

Soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem boyutunda yer alan özümseyen öğrenme 
stiline sahip öğrenciler için,  kuramın mantıki geçerliliği pratik değerinden daha önemlidir. 
Bireyler bir şeyler öğrenirlerken, kişiler yerine soyut kavramlar ve fikirler üzerinde 
odaklaşırlar. Özümseyen öğrenme stiline sahip bireylerin en belirgin özelliği kavramsal 
modelleri oluşturmalarıdır. 

Bu özellikler ve bulgular karşılaştırıldığında şu sonuca varılabilir. Farklı öğrenme 
biçimine sahip bireyler öğrenme stratejilerini farklı düzeylerde kullanıyorlar. Fakat ayrıştıran 
ve özümseyenler arasında anlamlı bir fark bulunmakta olup, ayrıştıranların bu öğrenme 
stratejilerini daha çok kullanmalarını o öğrenme biçiminin özellikleriyle açıklanabilir. Örneğin 
ayrıştıran öğrenciler, bir öğrenme durumunda okuduklarını ayrıca yaparak öğrenme yolunu 
seçerler. Dolayısıyla hem okuyan hem de uygulayan öğrenme stiline sahip (ayrıştıran) 
öğrenciler, sadece okuyan gözlem yapan fakat uygulama yapmayan öğrenme stiline sahip 
(özümseyen) öğrencilere göre dikkat, kısa süreli bellekte depolamayı artıran stratejileri, 
anlamlandırmayı güçlendirici stratejileri daha çok kullanabilirler. Öğrenme stili ayrıştıran 
öğrenciler özümseyen öğrencilere göre de bu stratejileri kullanmada anlamlı düzeyde farklılık 
göstermektedir. Bu da öğrenme stilinde ayrıştıran öğrenciler aktif özelliğe, özümseyenlerin ise 
yansıtıcı özelliğe sahip olmalarından kaynaklanabilir. Yukarıdaki Kolb (1984) öğrenme 
biçimlerinin özelliklerine baktığımızda yansıtıcı özelliğe sahip öğrencilerin özelliği izleyerek 
ve dinleyerek öğrenme etkinliğine katılmalarıdır. Fakat aktif yaşantı boyutunda ise öğrenci bir 
öğrenme etkinliğinde hem dinler, izler, gözler ve bunu yaparak öğrenir. Aktif yaşantı boyutunda 
bunu öğrencinin uygulamaya dökmesi, yansıtıcı gözlem boyutunda ise uygulama olmaması 
dikkati çekmektedir. Ayrıştıran ve özümseyen öğrenciler soyut kavramsallaştırma boyutunda 
aynı özelliği gösterirken, yani ikisi de bir öğrenme durumunda düşünür, kavramlar üzerinde 
yoğunlaşırken, diğer boyuttaki özellikte aynı özelliği göstermemekte ayrılmaktadırlar. 
Dolayısıyla ayrıştıran öğrenciler diğer boyut olan aktif yaşantı boyutunda, özümseyenlerin ise 
yansıtıcı gözlem boyutunda yer alması ve bu boyutun özelliklerini göstermesi nedeniyle 
ayrıştıran öğrenciler, özümseyen öğrencilere göre bu stratejileri kullanmakta anlamlı düzeyde 
farklılık göstermektedir. Yani ayrıştıran öğrenciler özümseyenlere göre bu stratejileri daha 
fazla kullanmaktadırlar.  

Öğrenme stratejilerinin kullanılmasının öğrenci başarısını artırdığı ile ilgili literatürde 
birçok araştırmaya rastlanmıştır. Bunlar arasında Nist, Simpson ve Hogrebe (1985), Carns ve 
Carns (1991), Yıldız (2003) sayılabilir. Cook (1997) araştırmalarında öğrenme stilleri 
belirlenen öğrencilerden Yerleştiren ve Ayrıştıran öğrenme stillerini benimseyenlerin, 
Değiştiren ve Özümseyen öğrenme stiline sahip öğrencilerden daha başarılı olduklarını 
belirlemiştir. Cook’un yaptığı bu araştırmada ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrencilerin daha 
başarılı olması, daha fazla öğrenme stratejisi kullanması olarak düşünüldüğünde, kendi mevcut 
bulgumuz olan ayrıştıranların daha çok öğrenme stratejisi kullandığı bulgumuzu destekler. 
Dikkat, kısa süreli bellekte depolama, anlamlandırma stratejileri, kişinin hem düşünmesini hem 
de eylemde bulunmasını gerektiren stratejilerdir. Bu açıdan baktığımızda da ayrıştıran 
öğrenciler altını çiziyor, not tutuyor, grafik çiziyor, tekrar yapıyor. Fakat özümseyenler sadece 
düşünüyor ve izliyor. Eyleme geçmiyor. Dolayısıyla uygulama yapan ayrıştıranlar, 
özümseyenlere göre bu stratejileri daha fazla kullanabilirler.  
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Araştırmanın bir diğer bulgusu olan, geri getirme stratejisini düşünerek ve yaparak 
öğrenen ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrenciler, sadece izleyen uygulama yapmayan 
değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilere göre daha çok kullanmaktadırlar. Çünkü geri 
getirme stratejisinde (Senemoğlu, 2007)’na göre, bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması 
tekrar kullanılmak istenildiğinde ise uzun süreli bellekten geri getirilmesi söz konusudur. 
Bilginin uzun süreli bellekten getirilmesi ise onun öğrenilirken nasıl kodlandığına bağlıdır. 
Bilgi ne kadar çok anlamlandırılarak uzun süreli belleğe yerleştirilirse geri getirilmesi de o 
kadar kolaylaşır. Düşünen ve yapan öğrenciler için bilginin zihinde kalıcılığı, hatırlanması ve 
uzun süreli belleğe aktarılması sadece izleyenlere göre daha fazla olmaktadır.  Bu durumda 
ayrıştıran öğrencilerin, düşünerek ve yaparak öğrendikleri için bilgiyi uzun süreli belleğe 
işlemeleri, öğrenirken hissederek ve izleyerek öğrenen değiştiren öğrenme stiline sahip 
öğrencilere göre daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrenciler 
değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilere göre, uzun süreli belleğe işlenen bilgilerin geri 
getirilmesini sağlayan, geri getirme stratejilerini daha çok kullanabilirler.  

Richards ve August (1975) yaptığı araştırmada, öğrencilerden altını çizenlerin yalnızca 
okuyanlardan daha çok bilgi hatırladıklarını bulmuşlardır. Dolayısıyla dikkat stratejisini daha 
çok kullanan ayrıştıranlarda, bilgi hatırda kalacak,  geri getirmek istediklerinde ise 
değiştirenlere göre geri getirme stratejisini daha çok kullanabileceklerdir.  

Araştırmanın birinci bulgusunu destekleyen bulgular bulunmaktadır. Shih ve diğerleri 
(1998) tarafından yapılan çalışmanın bir boyutunda, üniversite öğrencilerinin öğrenme stilleri 
ile yararlandıkları öğrenme stratejileri arasında bir ilişki bulunmuştur. Liu ve Reed (1994) 
tarafından yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin öğrenme stillerine göre farklı öğrenme 
stratejilerini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Keane (1993) ve Oxford ve diğerleri (1993) 
tarafından yapılan çalışmalarda üniversite öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme 
stratejileri arasında olumlu bir ilişkinin olduğudur. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre farklı 
öğrenme stratejilerini kullandıkları bulunmuştur. Güven (2004) tarafından yapılan araştırmaya 
göre, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasında anlamlı farklılığın olduğu ortaya 
çıkmıştır. Tüm bu bulgular, araştırma bulgumuzu desteklemektedir.   

Öğrenirken yansıtıcı gözlem biçimini daha fazla kullanan öğrencilerin öğrenme 
stratejilerini çok fazla kullanmadıkları söylenebilir. Öğrencilerin somut yaşantı öğrenme biçimi 
düzeyleri ile güdüleme stratejilerini kullanma düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 
gözlemlenmiştir. Öğrencilerin dikkat, kısa süreli bellekte depolama, anlamlandırma, geri 
getirme stratejileri düzeyleri ile soyut kavramsallaştırma öğrenme biçimini kullanma düzeyleri 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin güdüleme öğrenme stratejileri ile 
aktif yaşantı öğrenme biçimini kullanım düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmanın bu bulgusuna baktığımızda yansıtıcı gözlem ile öğrencilerin kullandıkları 
tüm öğrenme stratejileri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğudur. Yansıtıcı 
gözlem boyutundaki öğrenciler geleneksel yöntem dediğimiz düz anlatım gibi yöntemlerle 
öğrenme yolunu seçmektedirler (Kolb, 1984). Yani bu öğrencinin pasif olduğu bir durumdur. 
Öğrenci sadece izler, dinler. Öğrenme stratejilerinin gereklerini yerine getirmez. Örneğin metni 
okurken not almaz, altını çizmez, tekrar yapmaz, öğrendiklerini önceki öğrendikleriyle 
ilişkilendirmez, uzun süreli bellekte depolamaz, kendi öğrenme yollarını denetleyemez. 
Dolayısıyla tüm bu öğrenme stratejilerini daha az kullanırlar. Ayrıca araştırmamızda böyle bir 
bulgu çıkması, bu öğrenme biçimine sahip öğrencilerin, haftalık ve günlük çalışma sürelerinin, 
bu stratejilerin kullanımı için yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
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Somut yaşantı öğrenme biçimini kullanma düzeyi ile güdüleme stratejilerini kullanma 
düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Bu öğrenme biçimine sahip öğrenciler 
güdüleme stratejilerini kullanmamaktadırlar.  Kolb’un yaşantısal öğrenme kuramında somut 
deneyim bireylerin etkinliğe tamamen katılmasını, yansıtıcı gözlem farklı bakış açıları 
geliştirilmesini, soyut kavramsallaştırma teorik bilginin edinilmesini, aktif deneyim bilginin 
uygulanmasını gerektirmektedir. Sınıf ortamında öğrenme döngüsünün uygulanması, kalıcı ve 
etkili öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli görülmektedir (Bahar ve Bilgin, 2003; Svinicki ve 
Dixon, 1987). Bu anlamda bu döngünün ilk aşaması olan somut yaşantı aşamasında öğretmen 
güdüleme stratejilerini kullanmamış olabilir. 

Öneriler 
Öğrencilerin öğrenme stratejileri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık vardır. 

Bu bulguya göre, öğretmenlerin öğrenme stratejilerini daha az kullanan özümseyen öğrenme 
stiline sahip öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarını sağlaması ve öğrencilerin 
öğrenme stillerine göre ders işlemeleri gerekmektedir. Bu anlamda öğrencilerin, ders çalışırken 
kullanacakları öğrenme stratejileri hakkında bilgilendirilmesi ve öğrenme stratejilerini nasıl 
kullanacaklarının anlatılması, gerekmektedir. Stratejilerin kullanımıyla ilgili öğrencilerin, 
haftalık ve günlük çalışma süreleri yetersiz ise, bu olumsuzluk giderilebilir. Öğretmen öğrenme 
stratejilerinin kullanımıyla ilgili öğrencilere ev ödevleri vermeli, stratejilerin kullanımıyla ilgili 
karşılaşılan sorunları sınıfta tartışılmalıdır.  

Öğretmenlerin geri getirme stratejisini daha az kullanan değiştiren öğrenme stiline sahip 
öğrencilerin bu stratejiyi kullanmalarını sağlaması gerekmektedir. 

Dikkat, kısa süreli bellek, anlamlandırma ve geri getirme stratejilerini daha az kullanan 
özümseyen ve değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilere bu stratejilerin hayat boyu 
kullanması gerektiğinin başarıyı artıracağı ile ilgili bilgiler verilmelidir. Bu öğrencilerin 
kullanmadıkları öğrenme stratejilerini kullanmalarını artırmak için öğrenme stratejilerini nasıl 
kullanacaklarına dair uygulamalı örnekler verilmeli, öğrenme stratejilerinin kullanımıyla ilgili 
olumsuz tutum varsa yıkılmalı, bireysel gelişimleri ve ders başarısını artırmadaki payı 
vurgulanmalı, öğrenme stratejilerini kullanmaya karşı olumsuz duyuşsal özellikler varsa okul 
psikolojik danışmanından yardım alınarak olumlu hale getirilmeye çalışılmalıdır. 

Somut yaşantı boyutunda öğrencilerin güdüleme stratejilerini kullanımını engelleyen 
içsel ve dışsal duyuşsal etkenlerin düzenlenmesi konusunda öğrenciler uzman desteği 
alabilirler. 

Ailelerin de bu konuda öğrenciye destek olması sağlanmalıdır. 

Yansıtıcı gözlem öğrenme biçimini kullanan öğrencilerin, öğrenme stratejilerini daha 
fazla kullanmalarını sağlamak amacıyla öğrenme stratejileri ile ilgili bilgi sahibi öğretmenlerin 
bu öğrencileri bilgilendirmesi stratejileri örneklerle açıklaması faydalı olacaktır. Somut yaşantı 
öğrenme biçimine sahip öğrencilerin ise güdüleme stratejileriyle ilgili bilgi sahibi olması 
sağlanmalı, öğretmenin dersin başlangıcında öğrenciyi güdülemek için, dersi ilgi çekici hale 
getirmesi, örneğin derse öğrencinin ilgisini çekecek bir hikaye ile başlaması öğrenciyi derse 
karşı güdüleyebilir. Yani öğretmenin yapılandırmacı yaklaşımı kullanması öğrenciyi derse 
karşı güdüleyebilir. Öğrencilere güdüleme stratejisini kullanmasının başarıyı artırmadaki rolü 
anlatılmalıdır. Güdüleme stratejisini kullanma ile ilgili okul psikolojik danışmanından yardım 
alınmalıdır. 
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                                                        Özet 

Qədim türklərdə meyvələrin həm anası, həm də atası hesab edilən, Qafqazda, 

Anadoluda yaranmış Almanın; dünyaya Mərkəzi Asiyadan, daha doğrusu, 

Qazaxstandan, yəni bu günkü Qazaxstan Respublikasından yayılması ehtimal 

edilir. Demək olar ki, əksər hava şəraitində yaşaya bilən, bütün dünyaya yayılmış 

bu qədim meyvənin o qədər çox növü var ki, əgər gündə bir növ alma yemək 

istəsək; 20 il vaxt lazım gələr ki, bütün növlərin dadına baxa bilək. Çünki almanın 

7000-ə yaxın (bəzi mənbələrə görə isə 7000-dən çox) növü var. Latın dilində 

Malus adlanan Alma ağacı və ya meyvəsi –gülçiçəklilər (latın d. Rosaceae) 

fəsiləsinə aid olan bitki növüdür. Bu fəsilə və ailə bir sıra tanıdığımız meyvələri 

də özündə birləşdirir: armud, heyva, badam, ərik, albalı/gilas, gavalı/alça, şaftalı 

və s.  

Alma prototürk  sözü olub demək olar ki, türk xalqlarının hamsında fonetik 

olaraq eyni cür səslənir: Azərbaycan, başqırd, qazax, qaraçay-malkar, tatar, 

qırğız, Osmanlı türkcəsində, qaqauz, qaraqalpaq, noqay, uyğur, türkmən və 

qumuq dillərində alma, türk dilində elma, özbəklərdə olma, çuvaşlarda ulma, 

hətta Macar dilində belə bu gözəl meyvə alma adlanır. Portuqal, Qalisiya və İspan 

dillərində isə alma sözü ruh deməkdir. 

Bildiridə dünya xalqlarının adət-ənənələrində, mifoloji dünyagörüşündə, ailə 

məişətində,  mərasim folklorunda özünəməxsus yeri olan ALMA meyvəsindən 
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bəhs edilir, ALMA ilə bağlı bir çox sözlərin və ifadələrin etimoloji izahına geniş 

yer verilir və tədqiqat əsasən müqayisəli aspektdə aparılır.  

Anahtar kelimeler: alma, folklor, mifologiya, etimologiya, folklor mətnləri  
THE MYTHOLOGICAL SEMANTICS OF THE APPLE IN FOLKLORE 

Firangiz Rustamova 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

Institute of Folklore 

Summary 

In ancient Turks the fruit “an apple” considered both mother and father of 

the all fruits and created in the Caucasus and Anatolia is supposed to spread to the 

world from the Central Asia, to tell the truth, from Kazakhstan. This fruit can live 

almost in most weather conditions and it has spread all over the world, so there 

are many kinds of this ancient fruit and if we want to eat one kind of the apple a 

day, 20 years time is needed to taste all kinds. Because there are about 7000 

(according to some sources more than 7000) kinds of the apple. The tree or the 

plant “Apple” is called “Malus” in the Latin language and belongs to the family 

of flowers (in the Latin language “Rosaceae”). This family combines some known 

fruits such as: pear, quince, almond, apricot, cherry, plum, peach, etc. 

The word “Alma” (Apple) being the pro-Turkic word is sounded 

phonetically same in all Turkic peoples: in Azerbaijani, Bashgird, Kazakh, 

Garachay-malkar, Tatar, Kirghiz, Ottoman Turkish, Gagauz, Garagalpag, Nogay, 

Uyghur, Turkmen and Gumug languages it is sounded as “alma”, in the Turkish 

language it is sounded as “elma”, in Uzbeks as “olma”, but in the Chuvash 

language it is sounded as “ulma”. Even in Hungarian this beautiful fruit is called 

“alma”. But in Portugal, Galicia and Spanish languages this fruit means “spirit”. 

In the article it is said about the apple which has its own special place in 

tradition, the mythological outlook, in family life and the ceremony folklore of 

the world peoples. In the report the etymological explanation of some words and 
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expressions is investigated and the research is carried out mainly in the 

comparative aspect.  

Key words: apple, folklore, mythology, etymology, folklore texts      

         

Giriş. Alma, türk və Altay xalq inancında və mifologiyasında müqəddəs bir 

meyvədir. Alma, Olma, Ulma, Ulmo olaraq da deyilər. Monqolca Alıma 

(Alımah)dır. Meyvələrin anası və atası olaraq qəbul edilir. Almanın çiçəkləri 

çəhrayı və ya ağ açar,  müxtəlif rəngli meyvələri olan bir ağacdır. Qadınla kişinin 

bir-birinə duyduğu sevginin simvoludur. Ağsaqqal dədələrin əlindən aldığı 

almanı yeyən sonsuz qadınlar əkiz doğurur. Qızılalma üçün ordular qitələr 

aşmışdır. Nağıllarda həmişə cadulu almalar vardır. Sirli bağlardan həmişə o 

oğurlanmışdır. Haqqında türkülər söylənmiş, qızların yanağı ona bənzədilmişdir. 

Dünyada ən çox növü olan ağac almadır, ən çox yetişdirilən və ən çox yeyilən 

meyvə də odur. Yetkinləşməni təmsil edir. Növün hamısı, yer üzünə Orta 

Asiyadan yayılmış olub Altay və Qafqaz mənşəli olmasına inanılır. Qazaxıstanın 

paytaxtı Almatının köhnə adı Alma Atadır və almanın dünyaya buradan yayıldığı 

söylənilir. Adəm ilə Həvvanın cənnətdə yedikləri qadağan olunmuş meyvənin 

alma olduğu, qadağanın isə əslində cinsəlliyi ehtiva etdiyi, bu səbəblə də almanın 

cinsəlliyi simvolizə etdiyi iddia edilir. Yer üzündə az qala hər coğrafiyada 

yetişməsi onu simvola çevirmişdir və bir çox sivilizasiyalarda alma ilə əlaqədar 

əfsanə və nağıllara çox rast gəlinir. 

Alma sözü Al kökündən törəmişdir. Orta Asiya türkcəsindən dərhal bütün 

türk dillərinə eyni kökdən keçərək istifadə edilən ad Anadolu türkcəsində, Alma-

Əlma çevrilməsinə uğramışdır. Sözün kökündə “almaq” felinin və meyvənin 

rəngini simvolik olaraq ifadə edən al/qırmızı rəngin olduğu bilinməkdədir (1). 

Çayarasında alma ağacları bitmirdi. Qədim Babildə - alma, armud, albalı, əncir, 

sitrus meyvələri kimi meyvələr insanların qida rasionunda yox idi. Lakin 

müqəddəs alma ağacının izləri Sümer mifologiyasında saxlanılır. 
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Şumerin dini, kult mətninin bir versiyasında Ana Damu özünü Xaşhur 

dağlarında sidr/kedrə təcəssüm etmiş kimi təsvir edir: “Mənim yanlarım sidr, 

mənim sinəm kiparisdir, O Nanni, mənim üzvlərim şirəli sidr, Xaşhur dağlarının 

şirəli sidri, TelmunDilmun adasının qara ağacıdır”. Xaşhura/Khashkhura – 

“Alma Dağları” dağları. 

 Mətndə şərti olaraq “Ən Ağrılı Ağlayan” adlanan Dumuzinin, yeraltı 

dünyasının pis qüvvələrindən qaçışı təsvir edilir. Dumuzi çaydan çıxır və yenidən 

çaya atılır, paltarlarını parçalayır, İnanna və Dutturun gözlədiyi əks sahilə üzüb 

çatmağı ümid edir. Ancaq çay dərinləşdikcə, sürətləndikcə gücünü itirməyə 

başlayır və Dumuzi çay axınıyla mübarizə apara bilmir. Emuş çölündəki böyük 

bir barajdakı alma ağacı olan ərazidə qayığı əhatə edən sular gənci yeraltı 

dünyaya aparır (2).  

Erzya xalqı alma ağacını “saf”, müqəddəs ağac hesab edir. Alma ağacı 

haqqında olan mahnıda müqəddəs ağac adlanır, qırmızı küncdə çiçəkləyən, başı 

göylərə çatan “bu ağacın bütün Rusiya ərazi- sində kökləri vardır”.  Mordov 

mifologiyasında isə alma ağacı kosmik bir ağac kimi tanınır (3). Panteonun baş 

tanrısı olan Nişke (“Ali tanrı”) alma ağacı altında bayram üçün bütün tanrıları 

topladığına inanılır. Mordvalarda təmiz və gözəl hesab edilən alma ağacından 

hazırlanmış dolçalar, məişət əşyaları dualar və rituallar zamanı istifadə edilirdi (4). 

Qırğız mifoloji ənənələrinə görə, tənha dayanan alma ağacı, uşaqsız analara 

övlad bəxş etdiyinə inanılır. Övlad istəyən bir qadının tənha alma ağacının altında 

uzanaraq yuvarlanması lazım idi. Müqəddəslərin kultu təbiət kultunu sıxışdırdıqdan 

sonra isə uşaq arzusunda olanlar; bu müqəddəslərin məzarlarından Övlad diləməyə 

başladılar. Qırğızıstanın bug/buq qəbiləsi şəcərəsinin Manjilu ata ziyarətgahı ilə 

əlaqəli maraqlı bir tarixi var. Şəcərə əfsanəsinə görə: qəbilə başçısının nəvəsi Sarık 

altı oğlunu itirdikdən sonra, həyat yoldaşı ilə Manjily-atanın məqbərəsinə gedir və 

orada uşaqları olması üçün Allaha dua edir. “Durğun bir su içərisindən alma tapırlar. 
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Artıq 55 yaşında olan Sarıkın həyat yoldaşı almanı yeyir və bu hadisədən sonra 

Boularki və Sonno adlı iki övlad doğurur” (5).  

Alma Oset kosmoqoniyasında da Dünya ağacını simvolizə edir (6). Oset 

Nart eposunda bütün xəstəliklərə qarşı şəfaverici meyvələri olan gözəl alma 

ağacından bəhs edilir. Donbettır- Dzerass su krallığı hökmdarının “günəş və ay 

kimi parlaq” olan qızı, bir quş görünüşündə Nart bağına gəlir və gözəl 

meyvələrdən nuş etmək istəyir. Bağçanı mühafizə edən iki əkiz qardaşdan biri 

olan Axsartaq isə Dzerassı yaralayır sonra isə quşun qanlı izi ilə gəzərək dəniz 

sahilinə gəlir, dənizin dibinə enir və ölümcül yaralanmış qızı görür. Axsartaq ona 

şəfa verir, əvəzində isə mükafat olaraq qızın ürəyini və evlənmək razılığını alır. 

Alan liderlərindən birinin yəhərini bəzəyən tunc lövhələrdən birinin üzərində 

üç dəyirmi meyvəsi olan budağı dimdiyində aparan quş təsvir edilmişdir. Ehtimal 

edilir ki, həmin budaq üzərindəki üç meyvə almadır. Həmin quşun Oset Nart 

eposunda nartların almasını oğurlayan quş olması düşünülür. Üç Nart alması 

möcüzəvi xüsusiyyətlərə malik idi, quşlar isə dənizlər kralı Donbettırın quşlara 

reinkarnasiya etmiş qızları idi.  

Adıgey/Adıq Nart eposunda məhsuldarlıq tanrısı Thagaledzh; qurşağa qədər 

ağ saqqalı olan qoca bir əkinçiyə çevrilir. Onun atributu qızıl asa/çəlik idi, onun 

çarığı 99 zubr dərisindən tikilmişdi. O, nartlara darı toxumu vermiş, əkin əkmək, 

becərmək öyrətmişdi. Ancaq onun əsas hədiyyəsi bir yarısı ağ, digər yarısı qırmızı 

alma gətirən qızıl alma ağacı idi. Övladı olmayan qadınlar əgər almanın ağ 

tərəfini yesəydilər oğlu, qırmızı tərəfini yesəydilər qızı olardı (7). 

 “Altı qız atası” adlı nağılda alma, zənginlik və imtahan simvoludur. Nağıl, 

“altundan (yəni qızıldan) bir alma”nı zəngin bəy oğlunun cibindən ala bilmə 

iddiaları və cəsarəti üzərinə qurulmuşdur.  

“Üç şahzadə” nağılında alma ağacına dadanan bir nəhəng, Padşahın isə 

alma bağçasındakı almalar kimi, gözəl “Alma yanaqlı” bir qızla evlənmək 

istəyən oğlu vardır.  
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“Eyni qızı sevən üç qardaş” nağılında isə alma, ölümcül bir xəstəyə 

yedizdiriləndə, xəstəni dərhal yaxşılaşdıran sehrli bir obyektdir.  

Anadolu inanclarında almanın nəsil simvolu olduğu da müşahidə 

edilməkdədir. Nağıllarda, əfsanələrdə, xalq hekayələrində, gerçək həyatda uşaq 

olması üçün, Tanrıya əl açıb dua etmək, sonsuzluğa qarşı bir çarədir. Dua edərək 

uşaq istəmək yerinə, almayla uşaq sahibi olma motivi daha çox görülməkdədir. 

Almanın təsiri eşqin özü kimi cüt istiqamətlidir. Nağıllar araşdırıldığında, 

almanın, bir çox xüsusiyyəti yanında, ölünü diriltmə, cavanlaşma, ölümdən xilas 

və s. kimi funksiyalarının da olduğu görülməkdədir. Anadolu ərazisində “Eyni 

qızı sevən üç qardaş” adıyla bilinən və Qazaxıstanda xanın üç oğlu olan, 

Türkmənistan variantında isə “Gızıl Alma” adı ilə izah edilməkdə olan mətndə, 

almanın bu xüsusiyyəti açıq bir şəkildə özünü göstərməkdədir. Bu nağılda, eyni 

qızı sevən üç qardaş vardır. Qız bu qardaşlara, başqa məmləkətlərə gedərək bir il 

içərisində ən yaxşı hədiyyəni kim gətirərsə, onunla evlənəcəyini söyləyər. Verilən 

müddət içərisində gənclərdən biri, üstünə minən adamı, istədiyi yerə aparan bir 

təkər; ikincisi, baxıldığında görmək istənilən adamı göstərən bir ayna; digəri isə 

ölmək üzrə olan bir adamın ağzına qoyulduğunda, onu yenidən həyata qaytaran 

bir alma alır. Bir araya gələn gənclər, bir-birlərinə aldıqları hədiyyələrin nəyə 

qadir olduğunu, nə bacardığını göstərirlər. Əvvəl aynaya baxırlar və evlənmək 

istədikləri qızın can çəkişdiyini və ölmək üzrə olduğunu görürlər. Dərhal təkərə 

minib, qızın olduğu yerə gəlirlər. Qıza almanı yedirərək, onun yenidən 

canlanmasını təmin edirlər.  

Beləcə qız, yediyi alma sayəsində yenidən həyat tapmış olur.  Bu nağıl, 

Qaraçay türkləri arasında tapmaca olaraq keçər və qızın hədiyyələri gətirən 

gənclərdən hansı ilə evlənməsi lazım olduğu soruşulur. Türkmənlər arasında 

deyilən “Almanı göyə at, yerə düşənə qədər ya fələk de”- Atalar sözünün mövzu 

edildiyi bir nağılda isə, ölümə məhkum edilən gənc, göyə atılan bir alma 

nəticəsində padşah olmuşdur. Burada, alma insana ölümsüzlük qazandırmır, 
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amma ölümdən qurtararaq ömrü uzatmağa vasitəçi olur. Almanın bu xüsusiyyəti, 

Elazığda toplanan “Çoban” nağılında da rast gəlir. Yatarkən çobanın ağzına girən 

ilanı, yenidən çıxarmaq üçün, qəhrəmana bol miqdarda alma yedirilir. Sonunda 

çoban qusaraq, ilandan xilas olar.  

Almanın bu xüsusiyyətlərinin xaricində, insanlara gənclik qazandırması da 

nağıllar arasında görülən bir xüsusdur. Yaşlı bir insanın, bir anda 15 yaşında bir 

cavan olması da, bu xüsusiyytin başqa bir formasıdır. Bu səbəblə burada almanın 

“gəncləşdiricilik” xüsusiyyətini də qiymətləndirmək lazımdır.  

“Bəxtiyar” və “Quru Kəllə” nağılları da, almanın cavanlaşdırıcı xüsusiyyəti 

ilə ön plana çıxar. Bu nağıllardan birincisində, Bəxtiyar, pərilər padşahının kiçik 

qızından, yeyən yaşlı bir adamı 15 yaşında cavan edən “cənnət alması”nı istər. 

Digərində isə, tuti quşu, qardaşının toyundan dönərkən, oradan, dilinin altında bir 

alma nüvəsi, toxumu gətirir. Bu toxumu, bağban, padşahın əmri ilə bağçaya əkər. 

Vaxtı gələndə, alma ağacı iki meyvə verir. Bu almalardan birini, daha əvvəl vəzir 

zəhərlədiyi üçün, onu yeyən adam ölümə məhkum olur. Digərini yeyən bağban 

isə, 15 yaşında bir gəncə çevrilir.  

Ümumiyyətlə, ümumtürk mifologiyasında, folklor mətnlərində alma 

yaradılışın əsasında dayanan əsas ünsürlərdən biri hesab olunur. Təkcə ümumtürk 

mifik təfəkküründə deyil, eyni zamanda dünya mifologiyasında da o, tükənməz 

gücün və işığın simvolu sayılırdı. Türk nağıllarında alma, zənginlik, imtahan 

simvolları kimi çıxış edir, ölümcül bir xəstəyə yedizdirildikdə onu dərhal 

yaxşılaşdıran sehirli bir obyekt olur, ölünü diriltmə, cavanlaşdırma, ölümdən xilas 

etmə, övladvermə və s. funksiyaları yerinə yetirir” (8, 712).  

Bahaəddin Ögəlin fundamental tədqiqatı olan “Turk mifologiyası” kitabında 

oxuyuruq: “Üç oxların yaylağından bəhs edən  mənbələr Kur dağı Almalıq 

bolgəsinə yaxın və ya heç olmasa, eyni yayla silsilələrinin bir ucu olaraq 

gostərirlər. Boz oxların yaylası isə daha qərbdə, Sayram və Qazqurd bölgələrində 

idi. Kononov bu dağların Alma-Ata bölgəsindəki  Çu vadisində  olduqlannı 
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ehtimal edir. Bu fikir gerçəyə olduqca yaxın ola bilər. Yafınc (İnanc) şəhəri 

Almalıq bölgəsinə də yaxındır. Bilirik ki, Almalıq ucoxların vacib yaylası idi. 

Hörmətli professor Faruq Sumərin oğuzların yurdları haqqında apardığı bu xülasə 

çox yerindədir: oğuzların yurdu olaraq qərbdə Aral gölu və şimaldakı torpaqlar 

ilə, şərqdə Balxaş gölu və Almalıq arasındakı geniş ərazi gostərilmişdir. “Almalıq 

sərhəddində Burqutlu dağ və Turqutlu dağ adlı iki böyük dağ var idi. Oğuz xan, 

ondan sonra Maçin və Ninkiyas ölkələrinə getdi. Oraları da alaraq yurduna 

qayıtdı, Türküstana gəldi və Almalıq yaxınlığındakı Bar-taq və Ala-taqda 

dayandı”. Oğuz xan zamanında qocalara hormət edilirdi və onlara “aka” deyilirdi. 

Onların yürüş zamanı yurdda qalmaları əmr edilmişdi. Onlar da Oğuz xana “Ok 

Tukra Oğuz” deyirdilər. Oğuz xan başqırd səfərindən sonra Almalıq yaxınlığında 

olan Ağ qaya adlı yerə gəldi.  

Oğuz elinin şərq tərəfi (kun toğuşı): İssıq göl, Almalıq və çevrəsi, Sayram, 

Qazqurt dağı, Qaracıq dağı idi. Quzeyi: (Təmur qazuğu): Uluğ dağ və Kızık dağ, 

Kün batısı: Sır suyunun ayağı, Yanqqı-Kənd, Qaraqum. Oğuzlar bu göstərilən 

yerlərdə 4000 və ya 5000 il yaşadılar. Kimin soyu (uruğı) çox idisə, onu padşah 

olaraq taxta çıxarardılar (9, 85-89).  

Gökcə xanın Alman Beti qonaq çağırması: Tavanını ipəklərlə, qədifələrlə 

bəzədir, qalın xalılar sərdirir, sırmalı yataqlar döşədir, samovarlar gətirdir, 

xoruzquyruğu çaylar dəmlədir. Qaymaqlar hazırladır, şirniyyatı təpə kimi 

yığdırır, gözəl almaları tapdırır, içinə şirni qoydurur və Alman-beti çadırına dəvət 

edir (10, 157).  

Dəniz Karakurta görə, Ağsaqqallı ixtiyar adam kimi tanınan, Hızır 

Peyğəmbər ilə eyniləşən bir obraz var. Ulu qayın ağacından enərək çətin anlarında 

insanların yardımına çatan, qeyri-adi özəllikləri olan ulu insan və ya, bəzi 

görüşlərə görə bir peyğəmbər, insanlara yardım edən qutlu bir kişidir. Başı dərddə 

olan saf insanların yardımına gələr. Sogotoh dastanında da Sabıya Bay Toyun və 

Sabıya Bay Hotun adlı bir ixtiyar qarı-qocanın adı keçər. Verdiyi almanı yeyən 



 
 

 856 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

qısır qarı - qocanın övladları, almanın qabığını vedirdikləri atlarının da yavruları 

olur. Bəzən Ağsaqqallı təbiri Ərən ilə eyni anlam daşıyır. (11, 19). (Azərbaycanda 

Xızı/Xıdır Zində piri deyilən ziyarətgah var.) 

   Türk xalq kültüründə, atalar sözləri, bilməcə, təkərləmələrində, ayrıca xalq 

həkimliyində alma çox geniş yer tutmuşdur. Artvində qızlar almanın qabığını 

qoparmadan, tək parça halında soyub, yastıqlarının altına qoyaraq yatdıqlarında, 

evlənəcəkləri adamı röyada görəcəklərinə inanırlar.  

Sivasda röyada alma yediyini görən subayların evlənəcəyinə, Güney 

Qafqazda röyada alma görənin qız övladı olacağına, bir çox yörələrdə isə alma 

yeyən hamilə qadının övladının yanaqlarının qırmızı olacağına inanılır. Yeni 

evlənən cütlüklər muradlarına tezliklə çatsınlar deyə alma bölüşdürülür, evdən 

evə götürülərək, sünnət və düyün dəvətiyəsi mənasını kəsb edərdi (12).  

Şumerlərdə əbədi həyatın, ölməzliyin rəmzinin həyat ağacı olduğunu yazan 

İslam Sadığın sözlərinə görə, onu daim iki müdrik qoruyur. Bu ağac 

“Məlikməmməd” nağılındakı alma ağacına oxşayır. Almanın meyvəsini yeyən 

adam cavanlaşır. Onu da hər dəfə divlər aparırlar. Almanı yeyib cavanlaşmaq 

motivi “Bilqamıs” dastanında çiçəklə cavanlaşma motivinə çox oxşayır. Orada da 

ilan çiçəyi oğurlayır və bu səbəndə də qabığını dəyişib cavanlaşmaq xüsusiyyəti 

qazanır. Çiçək-alma və ilan-div paralelləri bu motivin genealoji qaynağını üzə 

çıxarmağa kömək edir. Şumer miflərindəki həyat ağacı “Kitabi-Dədə Qorqud”da 

“Qaba ağac” adıyla xatırlanır, həm də “Məlikməmməd” nağılındakı alma ağacını 

və Məlikməmmədi yada salır” (13, 14).  

Türk mifologiyasında, şifahi xalq ədəbiyyatı örnəklərində alma həm də 

canlılıq, uzunömürlülük, yerinə görə itaət edilən, bəzən də toxunulması qadağan 

edilən ünsür olaraq qarşımıza çıxır. Qaynaqlarda, Övliya Çələbinin, eləcə də bir 

çox qədim türk səyyahlarının uyğur mətnlərinə əsaslanaraq yazıya aldığı 

qeydlərdə qədim zamanlarda alma ağaclarının türk döyüşçü qadınlar tərəfindən 

(amazonkalar) qorunduğu qeyd edilmişdir. Qoruyucu missiyanı qadının yerinə 
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yetirməsinə dünya xalqlarının əksəriyyətinin mifologiyasında rast gəlirik. Alma 

qoruyucusu qadınlar əbədiliyin, almalar isə tükənməz gücün və işığın simvolu 

hesab edilirdi. 

Alman tədqiqatçıları Karl Brockelmann ve Martin Hartman Qızıl alma və 

alma ilə əlaqəli düşüncələrinin Hesperidlərin qızıl almalarından gəldiyini 

müdafiə etmişdirlər. Herakl – Qədim Yunan mifologiyasının qəhrəmanı Tanrı 

Zeusun Alkemenadan olan oğludur. Homerin “İlliada” poemasına əsasən Herakl, 

Alkid adı ilə doğulsa da, sonralar “Herakl” adlandırılmışdır. Onun haqqında olan 

rəvayətlərin ən məşhuru “Heraklın on iki qəhrəmanlığı” adlı hekayələr silsiləsidir. 

Onun on birinci qəhrəmanlığı isə “Herakl dünyanın o biri başına gedib 

Hesperidlərin almalarını əldə edir” kimi tanınır. 

Dünya qaynaqları da daxil olmaqla qədim döyüşçü qadınlar türk hesab 

edilir. Bədii qaynaqlarda olduğu kimi, kimmer, skif, sak, alban tarixi ilə bağlı 

məlumatlarda da bu nüansa rast gəlinir. XII əsr Nizami Gəncəvinin 

“İskəndərnamə” poemasının “Şərəfnamə” hissəsində Nüşabənin idarə etdiyi 

dövlətin təsvir edilməsi buna əyani sübut olaraq verilə bilər. 

Ümumiyyətlə, alma motiv olaraq Türk xalqlarının şifahi xalq ədəbiyyatının 

janrlarında geniş şəkildə istifadə edilmişdir. Janrlar dəyişdikcə almanın yerinə 

yetirdiyi funksiya da buna uyğun olaraq dəyişir. Yəni mifologiyada “qadağan 

edilmiş ağacın meyvəsi”, müqəddəs kitablarda “cənnət ağacının bəhrəsi”, 

dastanlarda “zürriyyət simvolu”, nağıllarda “gözəllik, uzunömürlülük vasitəsi”, 

türkülərdə “sevgiliyə sevgi bəyanı”, bayatılarda “sevgilinin sevgiliyə qovuşma 

ümidi” olaraq qarşımıza çıxır.  

Almanın, ağacın kult olaraq ideallaşdırılması və onun mistikasına olan inanc 

türklərin dövlət qurmaq, dünya idarə etmək iddiası ilə bir araya gəlmiş, nəticədə 

“Qızıl alma” ifadəsi ortaya çıxmışdır. “Qızıl” kəlməsinə ilk olaraq Göytürk 

kitabələrində Bilgə Tonyukuk adına olan yazılarda rast gəlinir. Orada onun qızıl 

qanını tökdü/“Kızıl kanını tükti” mənasında verilir. 



 
 

 858 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 Mahmut Kaşğari XI əsrin türkçəsində “kızıl benizli” ifadəsini yanağın 

qırmızılığı kimi istifadə edildiyini göstərirdi. “Qızıl alma” ifadə forması olaraq 

türklərin, xüsusi ilə Oğuz türklərinin arasında cahan hakimiyyətinin simvolu 

olaraq işlədilir. Qədim elxanlıqlardan sonra unudulmağa doğru gedən Qızıl alma 

ideyası; Osmanlı imperiyasının qüdrətli zamanında yenidən türklərin lüğət 

tərkibinə və psixologiyasına geri qayıdır. Türklərin əsrlər boyu sarsılmaz istəyi 

olan cahan hakimiyyətinin bədiiləşmiş forması, folklorda və mifologiyada geniş 

istifadə edilən almaya əlavə məna çalarları qazandırdı. Yerli əhali və ordu 

daxilində dillərdən düşməyən Qızıl alma bütün Türk dünyası tərəfindən 

həyəcanla qarşılanmış, cəmiyyətin tarixinə və milli-mənəvi kimliyinə olan 

yadlığını aradan qaldırmağa, tarixdəki bir sirri ortaya çıxartmağa xidmət etmişdir. 

Türklər dünyanı ələ keçirmək uğrunda mübarizələrini davam etdirərkən 

xəyallarında çatmağa çalışdıqları ideal dünyaya “Qızıl alma” deyə ad vermişdilər. 

Əgər Qızıl almanın konkret hansı mənalar ifadə etdiyini təhlil etsək, belə təsnif 

edə bilərik: 

– Mütləq dünyanın, cahan hakimiyyətinin simvoludur; 

– Haqqın (Tanrının) zamanın qüdrətli türk hökmdarını göndərdiyi yerdir; 

– Türkün arzusunda olduğu və qədim zamanlardan bu günə qədər 

gerçəkləşdirməyə çalışdığı idealdır; 

–Sirri açıqlana bilməyən, haradan gəlməsi məlum olmayan ilahi şifrədir; 

– Milli mənəviyyat, milli əxlaq, milli kimliyin bütünləşmiş ifadə tərzidir; 

– Türkün mənəvi hədəfidir, türkləri birləşdirən dəyərdir; 

– Türkün öz nəfsindən azad olduqdan sonra Tanrı tərəfindən 

qiymətləndiriləcəyi hədiyyəsidir; 

– Qızıl alma tarixən konkret məkanlardır: Anadolu, İstanbul, Roma, Vyana 

və.s; 

– Türkün bütün dünyaya hökm edəcəyi mərkəzin adıdır (14).  
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Pir Sultan Abdala görə, qızıl almanın, məkanı “dost bağıdır, cənnətdir”, 

rəngi, gül rəngidir. Cəbrail ƏS., Hz.Əliyə “tərcüman” olaraq gəlib, cənnətdən bir 

alma sunar. Hz.Əli onları qoxlayar, üzünə sürər, qoxusu misk qoxusudur deyər.  

Alevi inancında, Hz.Əlinin alnında görünən almanın ulduz motivli çəyirdək 

qismi Zöhrə ulduzunu təmsil etmişdir. 

Beləcə qızıl almalar, elm, irfan, hikmət, mərifət ilə sonsuz yaşama dair 

bilgini sunmaqdadır. Qızıl alma, Türk birliyi idealının simvollarındandır. Oğuz 

Türkləri üçün utopik ölkələri, fəthedilməsi gərəkən yerləri, hakim dövlətlər 

qurmaq məqsədinin və savaşma əzminin qorunmasını hədəf göstərir (15).  

Əsgər Qədimov şumerlərin “Bilqamıs” dastanı və Azərbaycan türklərinin 

folkloru adlı dərs vəsaitində yazır: “Azərbaycan şairi Heyraninin 1793-cü ildə üzü 

köçürülmüş “Dəlinamə” məsnəvisində “Bilqamıs”dan və “Dəli Domrul”dan 

gələn təsvirlər vardır. Əsərin qəhrəmanı coşğun təbiətli Dəlidir. Bir gün o, bərk 

acır və Allahdan yemək istəyir və onun insanlardan qorxduğu üçün göylərə 

çıxdığını söyləyir. Dəlinin bu cəsarətindən qəzəblənən Allah fıriştələrə əmr edir 

ki, gedib Dəlini qolubağlı onun hüzuruna gətirsinlər. Lakin Dəli çomağını çəkib 

firiştələri dağıdır. Sağ qalan bir firiştə gedib olanları Allaha bildirir. Allah 

Cəbrayılı Dəlinin ardınca göndərir. Dəli yenə də Allahın yanına getməkdən imtina 

edir və Cəbrayıla deyir ki, qoy Allah özü mənim hüzuruma gəlsin. Çıxılmaz 

vəziyyətdə qalan Allah Dəlinin yanına gəlir. Dəli, Allaha çox etinasızlıq göstərir 

və soruşur ki, mənə nə gətirmisən? Allah ona alma gətirdiyini bildirir. Dəli 

qəzəblənir və almanı Allahdan qəbul etməyərək-: Dedi: məni görməyə gəlibsən, 

Utanma, gəl, mənə nə gətiribsən? Dedi Allah: Sənə alma gətirdim, Azın çox bu 

yüzə çalma gətirdim. Dedi: Alma isə almanam onu, Aluban qoynuma salmanam 

onu. İşi belə görən Allah hiyləyə əl atır və Dəliyə almanı qoxulamağı tapşırır. 

Dəli, Allahla belə bir şərt kəsir ki, əgər insanların günahını bağışlasan, almanı 

qoxulayaram. Allah bu şərtə razı olur. Dəli almanı qoxulayıb ölür. Mövzusu 

qədim əsatirdən gələn bu əsərdəki Dəli surəti tanrı - insan münasibətlərində öz 
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xarakteri etibarı ilə Bilqamıs, Enkidu və Dəli Domrul obrazları ilə birləşir. İstər 

Bilqamıs və Enkidu, istərsə də Dəli Domrul və Dəli özlərinin mübarizə 

mövqelərinə görə eyni bəşəri idealda birləşirlər. Bilqamısı bütün insanların, 

bəşəriyyətin taleyi düşündürür. Bilqamıs dəniz dibindən çətinliklə tapdığı gənclik 

çiçəyini Uruk yurduna aparıb öz xalqını cavanlaşdırmaq istəyi kimi, Dəli də 

insanların xilası üçün Allahla şərt kəsir, ona insanların günahını bağışlatdıqdan 

sonra almanı qoxulamağa razılıq verir və bu bəşəri məqsəd yolunda öz canından 

keçir (16, 9).  

Alma motivi bütün türk xalqlarında olduğu kimi, bizim mədəni tariximizdə 

də xüsusi yer tutur və xalq mahnılarında, bayatılarımızda, əzizləmələrdə, 

yuxuyozmalarda, nağıllarımızda zaman-zaman bu mövzuya rast gəlirik. 

“Ay qız, kimin qızısan?” xalq mahnısında da alma motivi diqqəti cəlb edir:  

Ay qız, kimin qızısan? 

Almadan qırmızısan. 

Anan səni bəsləmiş, 

Bəxtimin ulduzusan. 

Aç xurcunu, al bıçağı, 

Kəs almanı, ver yara 

Dilim, dilim, dilim, dilim 

Və ya  “Qubanın ağ alması” xalq mahnısına nəzər yetirək: 

Qubanın ağ alması, 

Yeməyə var alması, 

Yarım gələnə qalıb, 

Yaramın sağalması. 

Azərbaycan folklor  yaddaşında Alma motivini özündə əks etdirən 

bayatılar da kifayət qədərdir:                                                           

Ağ alma xallanıbdı, 

Ağacdan sallanıbdı. 
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Almanı göndərən yar, 

Kimlərə aldanıbdı? 

 
Ağ alma, qızıl alma, 

Nimçəyə düzül alma? 

Çirkin al nəcib olsun, 

Bəd əsil gözəl alma. 

 
Ağ almanı dişlədim, 

Dişlədim, gümüşlədim. 

Qardaş gəldi qıymadım, 

Yar gəldi bağışladım. 

 
Tabaqda yarım alma, 

Qalıbdı yarım alma. 

Alırsan canımı al, 

Əlimdən yarım alma. və s. 

Sonuç. Söylədiklərimizin və həcm məhdudluğu üzündən 

söyləmədiklərimizin sonunda sizinlə bu meyvə barəsində bəzi ezoterik 

fikirlərimizi bölüşmək istərdik. 

Ana demək olan- Aba, Apa, bacı demək olan Abla sözü ilə bir çox xalqların 

dilində alma mənasında işlədilən apple, “yabloko” sözü çox bənzərdirlər.  

Həm də, ümumiyyətlə, alma əksər əfsanələrdə qadın simvoludur və fonetik 

səslənmədə eynilik nəzərə çarpır. 

Alma sözü holland dilində Appel, ingilis dilində an Apple, rus dilində 

Yabloko, dat dilində æble, belarus dilində Yabılka (yabloko sözündə olan “ko” 

prefiks, suffiksdir) və s. adlanır ki, bu sözlərin hamısında Al Ana sözü gizlidir... 
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Məsələn, alma sözünün özü oğuz dilindədir:  Alma=alma (oğuzca). 

Apa=ana (karluq turkmənlərinin dilində).  

Aba, Abla sözünün etimologiyası türkcə mənbələrdə: “Abla Kelime 

Kökeni- Tarihte En Eski Kaynak - aba “ana” [Divan-i Lugat-it Türk (1070)].  

Aba/ebe “anne, nine”[Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312)]. 

Aba/apa/apu/ebe” yaşlıca ve saygıdeğer kadın, bacı, büyük kızkardeş”  [TDK, 

Tarama Sözlüğü (1300-1900)]. Abla “aynı anlamda” [Ahmet Vefik Paşa, 

Lugat-ı Osmani (1876)].  

Ebe “büyükanne, nine, saygı gören kadın, abla” [Ebu Hayyan, Kitabü-l 

İdrak (1312)]. Ebe “doğuma yardımcı olan kadın” [Meninski, Thesaurus 

(1680)].  

Alma sözündə ikinci heca olan MA sözünün özü də Ana deməkdir, qadını 

ifadə edir, bəzən mənfi, bəzən müsbət, bəzən də kişi personajlarında, 

obrazlarında rast gəlinir.  

Şumer dilində Ama; Ana/Mama deməkdir.  

  Ama ana – ama (aba, ana) ana (ümumtürk)  

Frakiya tanrıçası Ma (Ana) Roma mifologiyasındakı savaş tanrıçası 

Bellonaya təcəssüm etmişdi və sonradan Ma/Bellona kultu Kibela kultu ilə 

birləşdi.   

Dəniz Karakurta görə, AMA HANIM: Yaradıcı Tanrıça deməkdir.  

Ekvivalenti isə AMMA HANIMdır!  

İskitlərdəki Apa (Abay) adlı Tanrıça ilə arasında bir bağlılıq olması da 

ehtimal edilir. Umay ilə eyni Tanrıça olduğu irəli sürülməkdədir.  

Sümerlərdə də Ama adlı bir Tanrıça mövcutdur. Anadoluda Ama, eme, apa, 

ebe gibi sözcüklər hər zaman qadın akrabaları anladır. Bəzən evi qoruyan bir 

Tanrıça olaraq adı keçər. Ama: (Am/Em). Bu kök Türkcə və Moğolcada qadınlıq, 

ilac, aşk kimi qavramlarla bağlantılıdır. Amı sözcüyü Moğolcada həyat deməkdir. 

Türkcədəki Eme (Hala, Teyze) ilə bağlantılıdır.  
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Alma sözünün ezoterik təhlilindən sonra həqiqətən də dillərin eyni köklü 

olması və ya nə zamansa insanların eyni dildə danışması teoriyası, ümumi 

bir semantikaya malik olması bir daha təsdiqlənmiş olur. 
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ÖZET 
 
Karadeniz’in kuzeyinde bir konfederasyon devleti kurdukları bilinen Kumanlar konusunda son dönemlerde 

oldukça verimli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Ancak genel olarak yoğunluk, onların IX-
XI. yüzyılda Türkistan sahasından Balkanlar’a uzanan son göçü üzerinedir. Daha önceki devirleri ise yazılı 
kaynakların yetersizliği ya da anlaşılmazlığı gerekçesi ile neredeyse hiç değinilmeden kalmıştır. Oysa tarih 
yazımında gerçeği ortaya koyabilen,  olayları aydınlatabilen her unsur ele alınabilir. Bunlardan biri de toplumun 
sanatsal faaliyetleridir. Bu konuda arkeoloji, sanat tarihi ve etnografya tarih yazımının başlıca yardımcı bilim 
dallarındandırlar. Kumanların bir kısmı XI. yüzyıldaki göçlerinin bir sonucu olarak, XIII. yüzyıldan itibaren 
Macaristan’da yaşamaktadır. Çalışmamızda, Macaristan’da yaşayan Kumanların kullandıkları motiflerin 
arkeolojik görsel bilgiler ışığında Asur medeniyeti ile bire bir benzerliğine dikkat çekmeyi ve Kuman tarihinin 
meçhul kalmış kısımlarına bir adım daha yaklaşmayı amaçladık. Bu amaçla, Asur mimarisinde kullanılmış temel 
olarak iki motifi ve bir nesnenin şeklini esas aldık. Ayrıca, Asur çivi yazılı kaynaklarının ve o döneme dair yazılmış 
araştırma eserlerin bilgileri ile destekledik. 

Anadolu’nun bütün zenginliklerinden istifade eden ve ticaret yollarında söz sahibi olmak isteyen Asurlular 
(M.Ö.2000), bu dönemde Anadolu’da kendisine rakip olabilecek tek güç olan Urartulara karşı, Geç Hitit 
devletçikleri üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. Asur siyaseti, bu devletçiklerin halklarını bir bahane ile zorunlu 
göçe tabi tutmak ve yerlerine de kendi halkını yerleştirmek olmuştur. Onları başta mimari ve ağaç işleri olmak 
üzere çeşitli hizmetlerinde kullanmışlardır. Ancak konumuzla ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik bundan öteye 
gitmemektedir. Yine de sonuç olarak, Kumanların Asurlular ile bir şekilde temaslarının olduğu ortadadır. 
Dolayısıyla Kumanların atalarının M.Ö. 2000’li yılda Anadolu, Kafkasya ve Mezopotamya sahasında 
bulundukları net bir şekilde görülebilmektedir.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Kuman, Asur, Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya  

 
THE CUMANS’ HISTORICAL TIES WITH ANATOLIA, CAUCASIA 

AND MEZOPOTAMIA UNDER THE LIGHT OF ONE-TO-ONE 
SIMILARITY OF THE CUMAN AND ASHUR’S MOTIVE  

 
ABSTRACT 

In recent years highly efficient studies have been carried out and are keeping to be done about Cumans, 
which is known to have established a confederation state in the north of the Black Sea, But in general, density is 
 about their last migration from the Turkestan area to the Balkans in the IX-XIth century. Earlier periods 
remained virtually untouched because of the lack or incomprehensibility of written resources. Whereas, all the 
elements that can reveal the truth and enlighten the events can be discussed in history writing. One of these 
elements is the artistic activities of the society. On this subject archeology, history of art and ethnography are the 
main auxiliary disciplines of history writing. Some of the Cumans have lived in Hungary since XIIIth century as a 
result of their immigration in the XIth century. In our study, we aimed drawing attention to the similarities between 
the archaeological visual informations of Assyrian civilization and the motifs used by the Cuman in Hungary and 
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to get one step closer to the unknown parts of Cuman history. For this purpose, we have taken two motifs and the 
shape of an object which had been used in Assyrian architecture as basis.  We have also supported our article 
with Assyrian cuneiform sources and with written researches about that period.   

The Assyrians (2000 BC), who benefited from all the riches of Anatolia and wanted to have a say in trade 
routes, dominated the Late Hittite States against Urartians, the only power that could rival them in Anatolia in 
this period. The Assyrian politics was to expose the people of these states to force migration with an excuse and 
to place their own people there. They have used them mainly in architectural and woodworking services. However, 
the information we have about our subject does not go beyond that for now. Even so, as a result, it is clear that 
the Cumans had contact with the Assyrians. Therefore, it can be seen clearly that the ancestors of Cumans have 
been in Anatolia, Caucasus and Mesopotamia in 2000s BC.  

Keywords: Cuman, Ashur, Anatolia, Caucasia, Mesopotamia. 

 
 

Giriş 
a. Kuman/Kıpçakların Tarihsel Coğrafya Bilgilerinden Kesitler (X. Yüzyıldan 

Geriye) 

Kıpçaklar (Altaylardaki eski adlarıyla Kapçaklar ya da Kapçatlar), alt yapısını akraba 
ailelerin oluşturduğu ve her biri liderinin aile adı ile zikredilen boylar birlikteliğidir. Kendi 
içlerinde bağımsız yaşayan aileler ve boylar, olağanüstü durumlarda bir bütün olabilen bir 
sistemin parçası idiler. Aralarından zaman zaman boy beylerinin aile adı ile öne çıkanlar 
bulunmakta idi. Fakat liderin ölümü ile yönetimin kendi ailesi içinde değil de akraba bir aile ile 
el değiştirmesi, kaynaklarda istikrarlı bir şekilde tek bir devlet adı ile zikredilememelerinin asli 
sebebini oluşturmuştur. Günümüz tarih araştırmacılarının ilgilendiği Kıpçak, Kimak/Kimek, 
Kanglı, Kuman, Kırgız vb. ad altındaki konfederasyon devletlerin çeşitliliği de buna işaret 
etmektedir. XIV-XVII. yüzyıl Türk destanlarında da (Oğuz-name, Dede Korkut, Hanname, 
Manas, Edige Batır, Koblandı Batır, Er Töştük, Coodarbeşim, Kurmanbek, Olcobay Menen 
Kişimcan) bu birlikteliklerin devam ettiği görülmektedir1. 

Kıpçakların konfederasyon şeklindeki bu idari ve siyasi yapılanmasına Kumanlar da 
dâhildir. Kaynaklarda Kuman/Kıpçak siyasi tarihine dair bilgiler, en çok X.-XI. yüzyılın göç 
dalgası ile ilgilidir. Bu dönemde Kumanların en çok temas kurdukları milletler Karadeniz’in 
kuzeyinde Ruslar, Balkanlar’da Bizans’tır. Bu nedenle Kumanlardan, en çok Rus kroniklerinde, 
biraz Çin, biraz Bizans kaynaklarında, seyyahlar ve coğrafi kayıtlar yoluyla da biraz da Arap 
ve Fars kaynaklarında söz edilmiştir. Dönemin Türk kaynağı Kaşgarlı ise Kıpçak kökenli pek 
çok boy adını verir. Onun ve Oğuz Destanı’nın verdiği bilgilerden, Kıpçakların X. yüzyılda 
yaşadıkları sahanın doğu sınırlarının İrtiş Nehri’ne, batı sınırlarının ise İtil Nehri’nden öteye 
uzandığı anlaşılmaktadır. Bir kısmı da Mangışlak’ta, Hazar’ın doğu kıyılarındadırlar2.  Macar 
kroniklerine göre, Kumanların bu sahadaki varlıkları daha eskidir. Çünkü Macarlar 744 yılında 
Pannonya (Macaristan)’ya göç ederlerken Peçenekler ve Kumanların ülkesinden geçmişlerdir. 
Kumanların söz konusu dönemdeki Macaristan’a göçü de peyderpey böyle başlamış olmalıdır. 
Kronikler bundan kısa bir süre sonra Macar lideri Géza (970?-997) ve Vajk (Szent István/997-

 
1 Kıldıroğlu, M. (2013). Kırgızlar ve Kıpçaklar: IX. Asrın İkinci yarısından XVI. Asra Kadar Kırgızlar ve 

Kıpçakların Etno-siyasi İlişkileri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 3, 6, 8-9, 224-225. 
2 Kâşgarlı, M. (2006). Divanü Lûgat-İt-Türk (Cilt I-IV). (B. Atalay, Çev.) Ankara: Türk Dil Kurumu. I: 30, 73, 97, 

155, 325; IV: 838; Togan, A. Z. (1981). Umumî Türk Tarihine Giriş: En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar (3 
b.). İstanbul: Enderun, 161; Ahincanov, S. M. (2009).Türk Halklarının Katalizör Boyu Kıpçaklar. (K. Yıldırım, 
Çev.) İstanbul: Selenge,179.  
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1000) dönemlerinde ve daha sonrasında Macaristan’a göç eden Serasen ve Kuman gruplarından 
söz etmektedir3. 

Bu Kuman boyları, Doğu Göktürklerin bakiyeleridirler. 630 yılında Doğu Göktürk 
Devleti yıkılırken İllig Kağan (621-630) yönetimindeki Hami bölgesinin yedi kale şehri halkı 
Çin’e tabi olmak zorunda kalmıştır4. Çinliler onları Güney Hun bakiyelerinin de bulunduğu 
Ordos ve Alaşan bölgesinde yeni kurdukları askeri garnizonlara yerleştirmişlerdir. Kısa sürede 
güçlenen bu halk, 679’da isyan etmiş ve Altaylardaki Kıpçak zümreleri arasına katılmıştır.  

Kuman/ Kıpçakların tarihi ve tarihi coğrafyasına dair daha eski bilgiler; bizi Kafkasya, 
Anadolu ve Mezopotamya sahasına götürmektedir. Söz konusu coğrafyaların en eski 
sakinlerinin mensubiyeti hâlâ tartışmalıdır. Heredot, Strabon, Pomponius ve Plinius gibi 
müelliflerin verdikleri bilgiler, destekleyici unsurlar olmayınca atıl durumda kalmaktadır. 
Tarihçi ve coğrafyacı Strabon (MÖ.63-MS.23)’un ve Romalı coğrafyacı Pomponius Mela 
(d.15-ö.45)’nın haritalarına göre (Harita 1 ve Harita 2), o dönemde Hazar Denizi kapalı 
değildir; daralarak kuzeydeki okyanusa kadar uzanır. Bu suları Strabon “Dış Deniz ya da 
Atlantik”, Pomponius “İskit Okyanusu” adıyla göstermiştir. İskitler Mangışlak’ta ve İskit 
bozkırı da Mangışlak’tan okyanusa kadar uzanan sahadadır. Romalı coğrafyacı Pomponius 
Mela (d.15-ö.45), onları “Coamani” (İng. Choamani) ve Comanae (İng. Chomarae) adı altında 
“...İskitler ve İskit Çölü ötesinde…” diyerek bildirmiştir5.  Pomponius, Hazar kıyılarında 
yaşayan boylardan biri olarak “Comari” adını da zikretmiştir6. Aynı dönemin (M.S. I. yüzyılın) 
müellifi Plinius (d.23-ö.79), hem Kafkasya’da hem Maveraünnehr’de  (Seyhun ve Ceyhun 
nehirleri arasında), yaşayan “Kamak/Kemak” [Kimek] ve “Oran/Uran”  adlarında iki Kıpçak 
halkından söz etmiştir. Ayrıca, Kafkaslardaki Derbend Geçidi’nin adını “Kumaniya/ Kumanlık 
Kapısı” olarak bildirmiştir7. M.S. V. yüzyılın tarihsel bilgileri, Türk boylarının Güney Rusya 

 
3 Thuróczy, J. (1486/1978). A Magyarok Krónikája. (J. Horváth, Çev.) Ausburg: Magyar Helikon,79 ve 90; 

Ivanics, M. (1995). Madzsar Tarihi. (G. Kristó, Dü.) Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 90, 97 ve 99. 
4 Gömeç, S. (1999). Kök Türk Tarihi (Düzeltilmiş 2 b.). Ankara: Akçağ, 29-31; Taşağıl, A. (1999). Gök-Türkler : 

(Fetret Devri 630-681) (Cilt II). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 83; Taşağıl, A. (2003). Gök-Türkler (2 b. Cilt I). 
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 72-85. 

5 Bizans kaynaklarında, bazen Peçenek bazen de Kuman boyları için İskit adı kullanılmıştır.  Burada da böyle bir 
durum söz konusu olabilir. 

6 Pomponius, M. (1998). Pomponius Mela’s Description of the World. (F. E. Romer, Dü.) United States of 
America: The University Michigan Press, 37, Erişim adresi: 
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/epdf.tips_pomponius-melas-description-of-the-world.pdf, 10 Mayıs 2019; 
Togan, 1981, 159. 

7 Pliny. (1847-48). Natural History (Cilt VI). (H. Philemon, Çev.) London: The Wernerian Clup, 117;  Togan, 
1981,159 ve 161. 
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bozkırlarında ve Tın-Terek nehirleri havzasında zaten yaşamakta olduklarını ve zaman zaman 
Güney Kafkasya’ya takviye güçler olarak gittiklerini bildirmektedir8.  

Daha eski devirlerden haber veren bir Gürcü kaynağına göre ise Kıpçaklar, 
Makedonyalı İskender (MÖ. 356-323)’in Kafkaslar seferi sırasında Kafkasya’da, Kür ve Çoruh 
nehirleri kıyılarında yaşıyorlardı9. 

b. Asur Tarihinden Konumuza Dair Kesitler 

MÖ. 2000 yılında İlliryalılar, Trakların hâkimiyeti altındaki Balkan Yarımadası’nın 
güney batı topraklarını işgal ettiler. Bu işgal sonucunda göç eden Traklar ve onların etkiledikleri 
diğer halklar (en çok da Frigler), boğazlar üzerinden Anadolu’ya geçtiler. Anadolu’nun 
batısında ve kuzeyinde bulunan bazı grupları da önlerine kattılar. Böylece Anadolu’da göçler 
silsilesini başlattılar. 

 MÖ. 1200 yılında ikinci aşaması yaşanan iktisadi nedenli Deniz Kavimleri Göçü (Ege 
Kavimler Göçü) neticesinde, Hitit krallığı dağıldı ve yerine Geç Hitit şehir devletleri 
(MÖ.1200-700) kuruldu: (Gaziantep’te Kargamış10, Antakya ve Amik Ovası dolaylarında 
Pattin (Unqi), Gaziantep ve güneyinde Sam’al, Kahramanmaraş ve dolaylarında Gurgum, 
Malatya ve çevresinde Melid, Adıyaman ve Atatürk Barajının suları altında kalan Samsat 
havalisinde Kummuh (Klasik dönemde Kommagene), Çukurova ve kuzeyinde Que ve Hilakku, 
Kayseri ve çevresinde Tabal11. (Memiş, 2003: 145; Alparslan, 2009: 138-139; Mutlu, 
2015/Aralık: 98).  

Anadolu’nun Tunç Çağı’ndaki siyasi durumuna dair bilgilere göre, bu devletçiklerden 
Kummuh’un12 baş şehri Kummanni13, günümüzün Göksu Çayı ile Zamantı Nehri arasındaki 
sahada kurulmuştu. Adıyaman, Islahiye’nin kuzeyi ve Kahramanmaraş’ın doğusu Kummanni 
şehrinin sınırı içinde idi. Bu bölge hem maden yatakları, hayvancılık ve Asur’da çok kullanılan 
sedir ağaçları yönünden zengindi hem de karayolu ile İskenderun Körfezi’ne uzanan Akdeniz 
ticaretinin güzergâhında idi. Bu nedenle Asurlular siyasetlerinde, Kummuh Devleti’ne her 
dönemde ayrı bir önem vermişlerdir. Asur Krallığı, bu devletçiği sözde himaye etme 
karşılığında kendisine tâbi kılmıştır. Bu durum, Anadolu’nun zengin doğal kaynakları ve ticaret 

 
8 Bunlardan bir kısmı Eftalit ve Halandürük adları ile de bilinen Akhunlar, diğeri de Attila’nın liderliğinde 

Kafkasya’ya gelen Ağaçeriler’dir. I. yüzyılın ilk yarısında, Pomponius tarafından, Azak Denizi’ni ikiye bölen 
Bures [Nogaïka] Nehri (haritasında Tanais adıyla gösterilen Tın Nehri) çevresinde yaşadıkları zikredilen iki 
halktan biri Agatirlerdir. Bkz. Pomponius, 1998, 68; Resulzade, M. E. (1993). Kafkasya Türkleri. (Y. A.-İ.-S. 
Çağın, Dü.) İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 4-5.   

9  Merçil, E. (2003). Gürcistan Tarihi: (Eski Çağlardan 1212 Yılına Kadar). (E. H. Gürcüceden Marie Félicité 
Brosset, Çev.) Ankara: Türk Tarih Kurumu,16. 

10 Günümüzde Gaziantep’in Nizip İlçesine bağlı Barak (Karkamış) Bucağı, Karkamış köyünün yakınlarında, 
Türkiye sınırları dâhilindedir. Bkz. Alparslan, M. ( 2009). Hititolojiye Giriş. İstanbul: Graphis Matbaa, 139. 

11 Geç Hitit devrinin idari yapılanması, MÖ. XII. yüzyıl öncesi büyük devletler teşkilatından farklı gelişmiştir. 
Önceki dönemlerin büyük devlete bağlı küçük krallıklar şeklindeki feodal yapının yerine, boyların 
birlikteliğine dayalı küçük şehir devletlerinin oluşturduğu konfederasyon düzeni kurulmuştur. Bkz. Memiş, E. 
(2003). Eskiçağ Türkiye Tarihi En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar (5 b.). Konya: Çizgi Kitabevi, 251. 
Geç Hitit devrinin idari yapılanmasının benzeri, XI. yüzyılda Kuman/Kıpçak boylarında da görülmektedir. 

12 Kummuh ve Kutmuhki/Kutmukhi/Kutmuhi şeklinde iki ayrı yerleşim yeri mi yoksa bahsi geçen adların 
tümünün aynı yere mi işaret ettiği bilim dünyasınca tartışmalı bir konudur. Ancak her ikisinin de aynı bölgeyi 
işaret etmesi nedeniyle ve bunun bizim konumuza şimdilik çok da etkisi olmayacağı için aynı kabul edeceğiz. 
Ayrıca söz konusu adın tüm ifadelerinin günümüzde Dağıstan Cumhuriyeti’nde yaşayan Kıpçak grubu Türk 
lehçesi ile konuşan Kumukları veya onlar ile birlikte akraba Kıpçak boylarını işaret ettiğini belirtmeliyiz. 

13  Tiro, A. O. (2011). İ.Ö. İkinci Bin Yılın İkinci Yarısında Hitit – Batı Anadolu İlişkileri: Bölgenin Etnik Ve Siyasi 
Yapısı Hakkında Kaynaklara Ve Yayınlara Genel Bir Bakış. Aydın, 123. 
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yolları üzerinde Asur Krallığı’nın hâkimiyetini güçlendirmiştir. Ayrıca Asur Devleti’nin 
Anadolu’da söz sahibi olabilmek için uyguladığı eskiden beri değişmez siyaseti bu dönemde 
daha çok hissedilmiştir; başkaldıran kitleleri zorunlu göçe tabi tutmuş ve yerlerini kendi halkı 
ya da başka bir halk ile doldurmuştur. H. Sever, tarihte “deportasyon” adı verilen bu 
uygulamanın Asur Kralı I. Tiglat-pileser (M.Ö. 1114-1074) ile başladığı görüşündedir14. Asur 
yazıtlarından bu siyasetin pek çok örneği bilinmektedir15.  Örneğin, Asur Kralı I. Tiglat-
Pileser’in Muşkilere karşı girdiği savaşı anlatan çivi yazılı kaynağa göre, Anadolu topraklarında 
göçebe boylar halinde dolaşan Muskiler, Fırat Nehri’ni geçerek Alzi (Elazığ) ve Kummuh 
topraklarına girmişlerdir. Bu da savaşın nedenini oluşturmuştur. (Memiş, 2003: 158-158; 
Mutlu, 2015/Eylül, Ekim: 539). Kummuhlar zaman zaman Asur’a başkaldırmışlardır. II. 
Asurnasirpal (MÖ. 884-858) döneminde itaat altına alınmışlarsa da III. Salmanassar  (MÖ. 858-
824) döneminde Kummuhlar üzerine seferler düzenlenmiştir. Buradan, Asur Krallığı’nın 
Kummuhlar üzerindeki hâkimiyetinin geçici olabildiği görülebilmektedir.  Asur’un bir diğer 
kralı III. Tiglath-pileser (MÖ. 745-727) da Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye topraklarını 
geri almak ve bu topraklardaki zenginlikleri yeniden kendisine bağlamak için başta Urartular 
olmak üzere dönemin diğer devletlerinin de katıldığı ittifaka karşı mücadeleye girmiştir.   Asur 
siyasetinin bir başka örneği, Asur’a vergi ödediği bilinen Kutmuhki/Kutmukhi (Kummuh) 
Kralı Qatazili ile ilgilidir. Konusu, Kahramanmaraş Müzesi’nde bulunan Pazarcık anıt taşındaki 
yazıttan anlaşılmaktadır (Şekil 1).  Kummuhların, Asurlara karşı Urartular ile ittifak yapması 
üzerine Asur Kralı II. Sargon (MÖ. 721-705), Kummuh’u ele geçirmiştir. Kummuh halkını 
zorunlu göçe tabi tutarak Güney Mezopotamya’ya yerleştirmiştir. Boşalan Kummuh 
topraklarına da güneyden getirttiği Babillileri yerleştirmiştir. 

Asur Krallığı’nın yıkılmasından sonra (MÖ. 612) Asurlular Harran’a ve kısa bir süre 
sonra (MÖ. 606) oradan da Fırat Nehri’nin batı kıyılarına dağılmışlardır. Onları takiben 
Babilliler zaten kendilerinden bir zümrenin daha önce yerleştirildiği Kummuh’un baş şehri 
konumundaki Samsat’ı ele geçirmişlerdir. Dağılan Kummuhların adına bu dönemden sonra 
tarihi belgelerde rastlanmaz olmuştur16.  

Yukarıda görüldüğü üzere Kıpçaklara dair en eski bilgi MÖ. IV. yüzyıla inebilmekte 
idi. Asurlulara dair en son bilgi de  MÖ. VII. yüzyılın sonu  olduğuna göre, Kuman/Kıpçak 
tarihinin Kafkasya, Anadolu ve Mezopotamya’ya uzanan kesitine bağlanabilmesi için arada 
yalnızca üç asır bile olmayan bir zaman dilimi kalmaktadır. Bunu da Asur Krallığı’nın yıkılması 
ile dağılan halkların izinde aramak gerekecektir. Makedonyalı İskender’in Kafkaslar seferi 
sırasında Kafkasya’da, Kür ve Çoruh nehirleri kıyılarında yaşadıkları bilinen Kıpçak boyları ve 
yine Pomponius ile Plinius’un I. yüzyılda Hazar kıyılarında olduğunu söz ettikleri boylar, Asur 
Krallığı’ndan dağılan halklardan birer zümre de olabilir. Bunun netliğe kavuşması için daha 
fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. Ancak aşağıda sunacağımız bulgular, 

 
14 Sever, H. (1987). “Asur Siyasi Tarihinin Ana Devreleri". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Dergisi, 31(1.2), 421-428. 
15 Asur Krallığı’nın siyasetini bundan sonra da sürdürdüğünü gösteren bir örnek şöyledir: Asur Kralı II. Şarru-kin, 

MÖ. 738 yılında Asur’a vergi ödediği kayıtlı Karkamış’ın kralı Pisiris’in Asur aleyhinde Muşkilere yaklaşması 
üzerine onları cezalandırmıştır. Karkamış halkını malları ile birlikte Asur’a yerleştirirken Asur halkından da 
bir grubu Karkamış’a yerleştirmiştir. Bkz. Peker, H. (2005). “Karkamış Krallığı”. Arkeo Atlas Yaşayan 
Geçmişin Dergisi(4), 36-43. 

16 Kummuhların, Akhamenid İmparatorluğu’nun eline geçmeden ve burada Kommagene Krallığı ortaya çıkmadan 
önce Medler tarafından işgal edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Bkz. Alparslan, 2009, 146. 
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Kuman/Kıpçak halklarının atalarının  Asur dönemi  Kafkasya, Anadolu ve Mezopotamya 
üçgeninde varlığını ispatlamaktadır. 

Yöntem 
Çalışmamızda Asur arkeolojik bilgilerine dayalı başlıca iki motif ve bir nesneden yola 

çıkılmıştır. Macaristan Kuman/Kıpçak motifleri ve nesnelerinin biçimleri ile benzerlikleri 
karşılaştırılmıştır. 
 Araştırmamızın konusu olan motiflerde, bir Macar kaynağına (Erdelyi Magyar 
Adatbank) göre “erik çekirdeği”, ortasından oluklu tasvir edilmiş olması ve ilk örneklerinin 
Mezopotamya coğrafyasında görülmesi nedeniyle bizim görüşümüzce “hurma çekirdeği” şekli 
temel alınmıştır. Motifler bir merkez etrafında dörtlü, beşli (nadiren), altılı, yedili (nadiren) ve 
sekizli olarak biçimlendirilmişlerdir. En sık altılı ve sekizli motifler kullanılmıştır. Altılı 
motiflerin etrafı ya daire oluşturacak şekilde yine altı hurma çekirdeği motifi ile çevrilmiş ya 
da etrafına bir çember çizilmiştir. Bazen de aynı temel şeklin üçlü kullanımı, palmet (ardışık 
bitki figürü) şeklinde stilize edilmiştir. Zikrettiklerimiz arasından 1.“altılı motif” ve 2.“palmet 
şekli” üzerinde odaklanılmıştır (Şekil 2). 

1. Altılı motif, tarafımızca hem Asur hem Kuman arkeolojik buluntularında tespit 
edilmiştir. Asur arkeolojisine dair bilgiler, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden derlenmiştir 
(Fotoğraf 2), (Fotoğraf 3) ve (Fotoğraf 3). Macaristan arkeolojik buluntularına dair bilgiler ise 
Macaristan yazılı kaynaklarından elde edilmiştir. Arkeolojik buluntulardan biri Macaristan’ın 
Küçük Kumanlık sahasında, Szentkiraly kazı yerindeki çalışmalarla ortaya çıkarılmış bir 
Kuman beyinin kemeridir (Şekil 3).  Kemerin üstünde, her birinin farklı bir Kuman boyunu 
temsil ettiğini düşündüğümüz süs plakaları  bulunmaktadır. Küçük birer kalkan formundaki bu 
plakalardan birinin üstünde altılı hurma çekirdeği motifi mevcuttur. Macaristan arkeolojik 
buluntusunun ikincisi, Kalman Szabo kazısından çıkan kemer plakasıdır (Şekil 4). Bir diğeri de 
Perkáta-Köhalmi-Dűlő yerleşimlerinin kurgan buluntusu metal süs parçalarıdır (Şekil 5). Son 
iki örnekte de görüldüğü gibi bazen altılı motife boyut kazandırılarak yıldız formu da 
verilmiştir. 

Altılı motifin örnekleri, Macaristan’da müzelerde ve günlük hayatta başka pek çok 
nesne üstünde de tespit edilmiştir. Kumanların günümüzde de kullandıkları telli bir müzik aleti 
(Fotoğraf 4), oymalı Kuman çeyiz sandığı (Fotoğraf 5), yün eğirilen iğ makarası (Şekil 6), 
ahşap ütü (Fotoğraf 6), aşkın ifadesi olarak yapılmış bir ahşap kutu (Fotoğraf 7), bir Kuman 
şehrinde hatıra kapısı (Fotoğraf 8), bir parkta dinlenme koltuğu ve çocuk oyun alanı (Fotoğraf 
9) örnekleri, bunlardan sadece bazılarıdır. 

2. Palmet şekli, temel motifin ardışık dizimi, dikkat çekmek istediğimiz Asur mimari 
süsleme motiflerinden ikincisi olup (Fotoğraf 10), (Fotoğraf 11) ve (Fotoğraf 12)  yine bu 
motifin de günümüzde Macaristan’nda örnekleri tespit edilebilmektedir. Bazen de ana motiften 
kesitler çıkarılarak farklı süsleme motifleri türetilmiştir (Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.). Hortabagy’dan bir ahşap kutu süslemesi (Fotoğraf 13) ve Kuman askeri erkek 
giyiminin ana parçalarından biri olan bel çantalarının süslemeleri, bunun en güzel örneklerini 
sunmaktadır (Şekil 8). 

3. Son olarak, Asur objesi buhurdanlar ele alınmıştır (Fotoğraf 14). Asur 
buhurdanlarının Macaristan’da çok yaygın kullanılan Kuman ahşap oyma mezar başları ve anıt 
olarak diktikleri balballara benzerliği söz konusudur. Bu mezar başları ve balballar, genellikle 
aynı motifler kullanılarak pek çok farklı türde üretilmiş ahşap, oymalı sütunlardır (Fotoğraf 
15). Bu konuda çalışmalar yapmış L. F. Novák, László Kovács gibi isimler, halk arasında artık 
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çoğu bilinmeyen bu çeşitliliğin tanımını kolaylaştırmak için onları çeşitli adlar altında 
gruplandırmışlardır17:  

1. Yatık ve sütun şeklinde:  Mezarın başında öne doğru hafif eğimli olarak duran insan 
şeklini anımsatırlar. Bunlara “tekne şekilli” de denir. Yukarı Tisa havzasında daha fazla 
görülür. Mezar başlarının en eski örnekleridirler. 

 2. Yazıt şeklinde: Kalvinist kiliselerinde rastlanan bu tür mezar başları, çoğunlukla ölen 
kişinin hayatına dair yazılmış şiirsel metinler içerirler. 

 3. İsim plakası şeklinde: Ölen kişinin ismi ve diğer bilgileri, düz bir metal plaka üzerine 
hak edilmiştir. Sonra da plaka ahşap sütuna iliştirilmiştir. 

 4. Tabla şeklinde: Bazıları oldukça geniş ve yüksek insan formlu ahşap tablalar 
şeklindedir,  bazıları daha basit görünümlüdür.  

 5. Ayaklı: Genellikle kısa, oymalı ve iki ayaklı sütunlar şeklindedirler. Götürülüp 
kolayca mezarın başına yerleştirilebilirler.  

6. Oymalı sütun şeklinde:  Bunlara Macaristan’da halk arasında sonradan türetilen bir 
söylemle, “mızrak ağacı” denir. Bu ifadenin kullanımına, farkındalık oluşturmak için başlanmış 
olmalıdır. Eski Türk geleneğinde ölen kişi bir asker ise silahları ile birlikte gömüldüğü gibi 
mezarının başına da bayraklı ya da flamalı mızrağı dikilirdi. Kazak, Kalmuk, Buryat, Çuvaş, 
Sagay, Kırgız vb. kültüründe örneklendirilebilir. Bu türden mezar başları, en yaygın olan ve 
önemli addedilenlerdir. Belli başlı motiflerin hak edildiği ahşap sütunlar şeklindedirler. Asur 
buhurdanları ile en çok benzerlik sergileyen mezar başları bu gruptandır.   

Macaristan’da zamanla sosyal değişimler sebebiyle mezarlıkların görüntüsü de 
değişmiştir. Eski mezar başlarının yerini  yapay taşlar almıştır., halk arasında bu değişimin çoğu  
yerde mezarlık idaresinin eski mezar başlarını toplayıp yakmaları ile başladığı söylenmektedir. 
Fakat günümüzde ağaç oyma işleri ile uğraşan ustalar, farklı bölgelerin stillerini bir araya 
getirdikleri için Protestanlardan başka Katolik mezarlıklarındaki mezar başlarında da aynı 
üslubu görmek mümkündür.  

Türk boylarının ulaştıkları Romanya’da (Sekel kültüründe), Moldova, Türkistan, İsviçre 
ve daha pek çok yerde bilinen bu mezar başlarının ve anıt balbalların benzerleri de geniş 
kapsamda konumuza dâhil edilebilir.  Çalışmanın yöntem kısmı araştırmada kullanılan 
materyalleri, çalışma grubunu, veri toplama araçlarını ve analiz yöntemlerini içerecek şekilde 
yazılmalıdır. Çalışmanın doğasına uygun alt başlıklar kullanılabilir. 

 
 

 
 

 
Bulgular 

 
17 Novák, L. (1989). “Temetés és Sírjelöés Szirénfalván és Csicserben”. L. Novák içinde, Néprajzi Közlesek V. : 

Néprajzi Tanulmányok az Ung-Vidékről. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladatel”stvo, 77-81; Nóvák, 
L. (1978). “A Duna—Tisza Köze Temetőinek Néprajza”. Cumania 5. Ethnographia, Bács-Kiskun Megyei 
Múzeumok Közleményei, 219-306;  
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Şekil 1 Kahramanmaraş Pazarcık anıtı.  Erişim adresi: 

https://www.facebook.com/311238369033996/photos/a.311239922367174/52829033399
5464/?type=1&theater 

 
 

 
Şekil 2 (Kaynak: “Szerelem és Halál a Szilágsági Népművészetben”, Erdelyi Magyar 

Adatbank) 
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Fotoğraf 1 M.Ö. I-M.S. I. yüzyıllar arasına tarihli Asur mimari süsleme elemanı.(Foto. 

Nurdan Vardan: İstanbul Arkeoloji Müzesi, 10 Şubat 2019). 
 

 
Fotoğraf 2  M.Ö. I-M.S. I. yüzyıllar arasına tarihli Asur mimari süsleme elemanı.(Foto. 

Nurdan Vardan: İstanbul Arkeoloji Müzesi, 10 Şubat 2019). 

 
Fotoğraf 3 M.Ö. I-M.S. I. yüzyıllar arasına tarihli Asur mimari süsleme elemanı.(Foto. 

Nurdan Vardan: İstanbul Arkeoloji Müzesi, 10 Şubat 2019). 
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Şekil 3 Szentkiraly-Felsöszentkiraly Kuman lideri kemeri (Kaynak: Pálóczi Horváth András 

“A Felsöszentkiralyi Kun Sírlelet”, Archeológia, Bács-Kiskun Megyei Múzeumok 
Közleményei ,  Kecskemét,  1972). 

 
Şekil 4 Kalman Szabo kazısından kemer plakası Agnes Vida'nın çizimi 
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Şekil 5 Perkáta-Köhalmi-Dűlő yerleşimlerinin kurgan buluntusu metal süs parçaları (Kaynak: 

Hathái, G., & Pálóczi , H. A. (2016). “Besenyők és Kun Régészeti Emlékek 
Magyarországon”. Török Nyelvü Népek a Középkori Magyar Királyságban. Szeged) 

 
Fotoğraf 4 Kumanların günümüzde de kullandıkları telli müzik aleti örneği ve üstündeki 

motif (Foto. Nurdan Vardan, Opusztaszer, 20 Haziran 2015). 
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Fotoğraf 5 Bir oymalı Kuman çeyiz sandığı süsleme motifi (Foto. Nurdan Vardan, Karcag, 

25.Haziran 2015) 
 

 
Şekil 6 Kalotaszeg’in Kolozs ilçesinden Kuman motifli iğ makarası (Kaynak: Magyar Néprajzi Lexikon,Lajos Szolnoky ve  

Lászlo K. Kovács) https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajzi-lexikon/ch19.html, 7 Mayıs 2019. 

 

 

 
Fotoğraf 6 Ahşap ütü (Foto. Nurdan Vardan, Szolnok, 28 Haziran 2015) 
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Fotoğraf 7 Aşkın ifadesi olarak yapılmış bir ahşap kutu (Foto. Nurdan Vardan, Hortabagy, 27 

Ağustos 2015) 
 
 

 
Fotoğraf 8 Hatıra kapısı ve Kuman motifleri (Foto. Nurdan Vardan, 23 Ağustos 2015). 

  

Fotoğraf 9 Milli bir parkta dinlenme koltuğu ve çocuk oyun alanı (Foto. Nurdan Vardan, 
Hortabagy/Macaristan, 27 Ağustos 2015). 
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Şekil 7 (Kaynak: A Leletek Művészeti Háttere) 

 
Fotoğraf 10  M.Ö. I-M.S. I. yüzyıllar arasına tarihli Asur mimari süsleme elemanları (Foto. 

Nurdan Vardan: İstanbul Arkeoloji Müzesi, 10 Şubat 2019). 
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Fotoğraf 11 M.Ö. I-M.S. I. yüzyıllar arasına tarihli Asur mimari süsleme elemanı (Foto. Nurdan Vardan: İstanbul Arkeoloji 

Müzesi, 10 Şubat 2019). 

 
Fotoğraf 12 M.Ö. I-M.S. I. yüzyıllar arasına tarihli Asur mimari süsleme elemanı (Foto. Nurdan Vardan: İstanbul Arkeoloji 

Müzesi, 10 Şubat 2019). 

 
Fotoğraf 13 Ahşap kutu (Foto. Nurdan Vardan, Hortabagy, 27 Ağustos 2015). 
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Şekil 8  Kiskunfelegyhaza ve Ecsegpuszta’dan çanta süsleme plakaları Erişim adresi: https:// 
keptenseg.hu 
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Fotoğraf 14  M.Ö. I-M.S. I. Yüzyıllar arasına tarihli Asur dönemi kalker buhurdanlar (Foto. 

Nurdan Vardan: İstanbul Arkeoloji Müzesi, 10 Şubat 2019).  
 

 
Fotoğraf 15 (Foto. Nurdan Vardan, Tisza-Derzs, 26 Ağustos 2015 
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Harita 1 Strabon’un haritası 

 
Harita 2 Pomponius’un haritası 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Macaristan’da yaşayan Kumanların kullandıkları motiflerin arkeolojik görsel bilgiler 
ışığında Asur medeniyeti ile bire bir benzerliği ortaya koyulmuştur. Kumanların atalarının Asur 
medeniyeti ile bir şekilde temaslarının olduğu açıktır. Böylece, Türk kökenli halkların 
Kafkasya, Anadolu ve Mezopotamya sahasındaki milattan önceki tarihi konusunun ele 
alınmasının gerekliliği de ortaya çıkmıştır.  

Tarih araştırmalarında her ne kadar yalnızca isim benzerliği kıstas alınamasa da, 
günümüzde Macaristan’da yaşayan Kumanların kendilerine “Kun” dedikleri ve Macarlar da 
dâhil büyük çoğunluğunun (azınlık olan kısmı diğer karma halk teşkil eder) Hun hükümdarı 
Attila’nın soyundan gelen Arpad’ı ataları olarak kabul ettikleri ek bir bilgi olarak belirtilmelidir. 
Ayrıca Arpad adlı bir sülale, Asur Krallığı’na tabi olmuştur. Bu dönemde Arpad adı, 
Mezopotamya’da bir yer adı olarak da kullanılmıştır. Bu bilgiye göre, Büyük Hun Devleti’nin 
oluşum zemini de Asur Krallığı’nın dağılması ile ilişkilendirilebilir.  

Kaynakça 

Geçerli belgede kaynak yok.  



 
 

 885 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Bildiri No: BT260 

SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİ DÜŞÜK ORTAOKULLARDA SOSYAL 

BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYALLERİN 

KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Şule EGÜZ, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümü, suleeguz@gmail.com 

 
 

 
 

ÖZET 
 
Sosyal bilgiler öğretiminde materyal kullanımı, etkili bir öğretim ortamı aracılığıyla öğrencilerin hedef 

kazanımlara ulaşmasında ve yürütülen programın başarılı olmasında önemli bir rol oynar. Bu çalışmada sosyo-
ekonomik düzeyi düşük olan okullarda sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin ders sürecinde farklı görsel 
materyallerden ne oranda faydalandıklarını ve kullanılan görsel materyallerin öğretmen-öğrenci üzerindeki 
etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak yapılandırılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu Malatya il merkezine bağlı sosyo-ekonomik düzeyi düşük iki köy okulunda görev 
yapan iki sosyal bilgiler dersi öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarında öğrenim gören 37 ortaokul öğrencisi 
oluşturmaktadır. Çalışma verilerinin toplanmasında belirlenen sosyal bilgiler dersi öğretmenleri ile derslerde 
görsel materyallerin kullanımı çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmiş; her bir öğretmenin üçer saatlik dersine 
gözlemci olarak katılım sağlanmıştır. Ayrıca 37 öğrencinin tamamına 3 sorudan oluşan standartlaştırılmış 
görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analiz kurallarına uygun bir şekilde betimsel analize 
tâbi tutulmuştur. Araştırma sonunda öğretmenlerin, çalıştıkları okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) 
bireysel olarak erişimlerinde ve materyallere ulaşma noktasında sıkıntılar yaşadıkları; bu durumun da derslerin 
işleniş sürecine olumsuz olarak yansıdığı tespit edilmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Görsel materyaller, Sosyal bilgiler öğretimi, Sosyo-ekonomik düzey   

 
USE OF VISUAL MATERIALS IN SOCIAL STUDIES TEACHING IN 

SOCIO-ECONOMIC LEVEL LOW SECONDARY SCHOOLS 
 
ABSTRACT 

The use of material in social studies teaching plays an important role in the achievement of the students' 
target achievements and the success of the program through an effective teaching environment. The aim of this 
study was to determine the extent to which social studies teachers in secondary schools benefited from different 
visual materials in the courses and the effects of the visual materials used on teachers and students. The study is 
structured in accordance with the qualitative research paradigm. The study group consisted of two social studies 
teachers working in two village schools with low socio-economic level in Malatya city centre and 37 secondary 
school students studying in their classrooms. The interviews were conducted with the teachers of the social studies 
course in the collection of the study data and the use of visual materials in the courses. Three hours of each teacher 
participated as observers. In addition, standardized interview form consisting of 3 questions was applied to all 37 
students. The data were analysed descriptively in accordance with the qualitative data analysis rules. At the end 
of the research, teachers had difficulties in accessing information and communication technologies in the schools 
they work in and reaching the materials; It is also determined that this situation is reflected negatively on the 
process of the lessons. 

Keywords: Visual materials, Social studies teaching, Socio-economic level 
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Giriş 
Eğitim-öğretim sürecinde uzun yıllar öğretimin temelini bilgiyi aktaran konumunda 

olan öğretmen ve yardımcı kaynak olarak da ders kitabı oluşturmuştur. Günümüzdeki 
teknolojik ilerlemeler aracılığıyla da öğretmen ve ders kitaplarının yanı sıra birçok kaynak ya 
da materyalle öğrenme imkânı yaratılmaktadır (Yaşar, 2004). Nitekim eğitimde görsel ve işitsel 
araçlar, öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlaması açısından çok önemli görülmektedir. Çünkü 
eğitim-öğretim etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse, öğrenme olayı da o kadar iyi 
ve kalıcı izli olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır (Demirel, Seferoğlu & Yağcı, 2002). 
Sosyal bilgiler konularının öğretiminde de kalıcı izli öğrenmelerin sağlanmasında konu 
içeriğini basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırması ve somutlaştırması bakımından resimler, 
projektörler, numuneler ve modeller, kitaplar, haritalar, yazı/gösterim tahtaları, filmler, 
televizyon, bilgisayar ve video oynatıcıları gibi görsel materyallerin kullanılması 
gerekmektedir. Çünkü sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyallerin kullanımı, etkili bir 
öğretim ortamı aracılığıyla öğrencilerin hedef kazanımlara ulaşmasında ve yürütülen programın 
başarılı olmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

PISA uygulamasına katılan birçok dezavantajlı öğrenci, yalnızca kendi ülkelerinde 
değil, küresel olarak da sosyo-ekonomik dezavantajlarına karşın beklenenden yüksek 
performans göstermeyi başarmıştır (TEDMEM, 2018). Dolayısıyla düşük sosyo-ekonomik 
düzeydeki öğrenciler ise hem akademik hem de sosyal anlamda zorluk yaşadıkları için özellikle 
eğitim kurumlarındaki görsel materyalleri etkin kullanmaları ve teknolojiye erişebilmeleri 
önem taşımaktadır. Bu çalışmada sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ortaokullarda sosyal 
bilgiler dersi öğretmenlerinin ders sürecinde görsel materyallerden ne oranda faydalandıklarını 
ve kullanılan görsel materyallerin öğretmen-öğrenci üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Yöntem 
Çalışma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak yapılandırılmıştır. 

Araştırmanın Modeli 
Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan 

ortaokullarda sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin ders sürecinde görsel materyallerden ne 
oranda faydalandıkları ve kullanılan görsel materyallerin öğretmen-öğrenci üzerindeki etkileri 
belirlendiği için araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel 
tarama kısaca; var olan bir olayı nicel ya da nitel yönden betimleyen bir araştırma yaklaşımıdır. 
Bu araştırma modelinin en önemli özelliği var olan bir olay ya da durumu var olduğu şekilde 
tanımlamasıdır (Çepni, 2009). 

Çalışma Grubu 
Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 

örnekleme kullanılmıştır. Bu araştırma için ölçüt katılımcı öğretmenlerin sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük ortaokullarda görev yapmaları, öğrencilerin ise bu okullarda eğitim görüyor 
olmalarıdır. Bu kapsamda Malatya il merkezine bağlı sosyo-ekonomik düzeyi düşük iki köy 
okulunda görev yapan iki sosyal bilgiler dersi öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarında 
öğrenim gören 37 ortaokul öğrencisi bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma 
etiği çerçevesinde katılımcı öğretmenlerin ve öğrencilerin isimleri çalışma içerisinde doğrudan 
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kullanılmamıştır. Bu nedenle katılımcı öğretmenler için S1 ve S2; öğrenciler için Ö1...Ö37 
arasında değişen rumuzlar kullanılmıştır. Okullar ise okul A ve okul B olarak kodlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 
Çalışma verilerinin toplanmasında belirlenen okullardaki sosyal bilgiler dersi 

öğretmenleri ile derslerde görsel materyallerin kullanımı çerçevesinde görüşmeler 
gerçekleştirilmiş; her bir öğretmenin üçer saatlik dersine ise gözlemci olarak katılım 
sağlanmıştır. Ayrıca 37 öğrencinin tamamına 3 sorudan oluşan standartlaştırılmış görüşme 
formu uygulanmıştır. Hazırlanan formun  kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla ilgili 
literatürden yararlanılmıştır. Ardından geliştirilen formdaki soruların açık, anlaşılır, konu 
alanını kapsaması ve araştırmanın amacına uygunluğu uzman görüşüne sunularak kontrol 
etmeleri istenmiştir. Form 2 alan uzmanı görüşüne sunularak gerekli düzeltmeler yapılmış ve 
uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Elde edilen veriler 13.03.2019-22.03.2019 tarihlerinde belirlenen ortaokullardaki sosyal 

bilgiler derslerinde toplanarak nitel veri analiz kurallarına uygun bir şekilde betimsel analize 
tâbi tutulmuştur. Bu analiz de veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 
düzenlenebileceği gibi, görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar 
dikkate alınarak da sunulabilir (Wolcott, 1994). Bu çalışmanın betimsel analizi aşamasında da 
elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Bulgular 
Araştırmanın bulguları “sosyal bilgiler derslerinde kullanılan görsel materyaller”, 

“sosyal bilgiler öğretmenlerinin görsel materyalleri kullanma düzeyleri” ve “görsel 
materyallerin öğrencilere sağladığı katkılar” başlıkları altında sunulmuştur. 

Sosyal bilgiler derslerinde kullanılan görsel materyaller 
Sosyal bilgiler derslerinde kullanılan görsel materyalleri belirlemek amacıyla 

öğretmenlere “Sosyal bilgiler derslerinde görsel materyaller kullanıyor musunuz?” 
“Kullanıyorsanız bu materyaller nelerdir?” soruları sorulurken; öğrencilere “Sosyal bilgiler 
dersinde öğretmeniniz görsel materyal kullanıyor mu?” “Kullanıyorsa bunları sıralayabilir 
misin?” soruları yöneltilmiştir. Öğretmenlerin cevapları Tablo 1’de, öğrencilerin cevapları ise 
Tablo 2’de özetlenmiştir: 
Tablo 1 

Öğretmenlerin görsel materyal kullanma durumları ve kullandıkları materyaller 

Okul Öğretmen 
Kod 

Görsel Materyal 
Kullanma Durumları 

Kullanılan Materyaller 

A S1 Kullanıyor Duvar resimleri, levhalar, haritalar, 
grafikler 

B S2 Kullanıyor Gazete kupürleri, küre, haritalar, atlas, 
grafikler, slaytlar 

 
Tablo 1 incelendiğinde görüşme yapılan her iki öğretmeninde görsel materyalleri 

kullandığı belirlenmiş ve kullandıkları materyalleri S1 kodlu öğretmen, duvar resimleri, 
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levhalar, haritalar, grafikler olarak sıralarken; S2 kodlu öğretmen, gazete kupürleri, küre, 
haritalar, grafikler, slaytlar olarak sıralamıştır. 

Tablo 2 
Öğrencilerin öğretmenlerin görsel materyal kullanma durumlarına yönelik görüşleri ve 
kullanılan materyaller 

Okul Görsel Materyal 
Kullanma Durumları 

Öğrenci 
Frekans 
            (f) 

Kullanılan 
Materyaller 

Öğrenci 
Frekans 
(f) 

A 

(f=17) 

 

Kullanılıyor 

 

f=15 

Harita f=9 

Resim f=5 
Grafik f=4 

Kullanılmıyor f=2   

B 
(f=20) 

 
Kullanılıyor 

 
f=16 

Harita f=12 
Atlas f=9 

Küre f=7 
Slayt f=5 

Kullanılmıyor f=4   

 
Tablo 2 incelendiğinde A okulundan toplam 15 katılımcı okullarında görsel 

materyallerin kullanıldığını, 2 katılımcı ise kullanılmadığını ifade ederken; B okulundan 16 
katılımcı görsel materyallerin kullanıldığını, 4 katılımcı ise kullanılmadığını ileri sürmüştür. A 
okulunda en fazla harita (f=9); en az grafik (f=4) ve B okulunda ise en fazla harita (f=12); en 
az slayt (f=5) kullanıldığı öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Öğretmenlerin kullandıklarını 
ileri sürdükleri A okulunda levhalar, B okulunda ise gazete kupürleri ve grafikler öğrenciler 
tarafından dile getirilmemiştir. Öğrencilerden bazılarının görüşleri şöyledir: 

“Çoklukla kitaptan resimlere bakmamızı istiyor. Kullanıyor öğretmenimiz bu şekilde.” 
(Ö4) 

“Öğretmen dağları filan göstermek için atlas aldırmıştı. Onu bazen çıkarıyoruz derste.” 
(Ö15) 

“Slayt makinası şimdi bozuk. Ama bozulmadan önce öğretmenimiz slayttan resim 
gösterirdi.” (Ö21) 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görsel materyalleri kullanma düzeyleri 
Öğretmenlerin derslerde görsel materyalleri hangi oranda kullandıklarını belirlemek 

amacıyla onlara “Derslerde ne sıklıkta görsel materyallerden yararlanıyorsunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir. Araştırma kapsamında görüşme yapılan sosyal bilgiler öğretmenleri derslerde 
imkan dahilinde görsel materyallerden çok sık olmasa da yararlandıklarını ancak okullarda bilgi 
ve iletişim teknolojilerine (BİT) bireysel olarak erişimlerinde ve materyallere ulaşma 
noktasında sıkıntılar yaşadıklarını; bu durumun da derslerin işleniş sürecine zaman zaman 
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olumsuz olarak yansıdığını ileri sürmüşlerdir. Öğretmenler görüşlerini şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir: 

“Aslında sıklıkla görsel materyallerden yararlanmak istiyorum. Fakat öğrencilere atlas 
aldırmak istediğimde bile sınıf mevcudunun ancak 3’te 1’ine aldırabiliyorum. Sosyo-ekonomik 
sıkıntılar öğrencilerin görsel materyalleri bizzat temin etmelerini maalesef güçleştiriyor. 
Okulumuzun da durumu ortada. Bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanmamız okul ortamında 
zor oluyor. Oysaki ders kapsamında belgesellerden yararlanmak, internet aracılığıyla 
görsellere ulaşmak mümkün olsa durum farklı olabilirdi.” (S1)  

“Mevcut haritalar az sayıda olsa da işime yarıyor. Açıkçası en fazla haritaları 
kullanıyorum. Benim elimde görsel materyaller de var. Keşke okul ortamında derslerde 
kullanabileceğim teknolojik donanıma sahip bir sınıfım olsa onlardan yararlanabilirdim. 
Slaytları bile gösterdiğimde öğrencilerin derse karşı ilgileri artıyor. Bir süredir projeksiyon da 
bozuk. Okul idaresine bildiriyoruz ancak okulun konumundan dolayı bozulan araçların yapımı 
bile zaman alıyor. Dersler de ister istemez olumsuz etkileniyor” (S2) 

Yapılan 3’er saatlik gözlemlerde ise S1 kodlu öğretmenin harita, S2 kodlu öğretmenin 
ise küre kullandığı tespit edilmiştir.   

Öğrencilerin sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde hangi sıklıkta görsel materyaller 
kullandıkları konusunda görüşlerini belirlemek amacıyla onlara “Öğretmeniniz sosyal bilgiler 
dersinde her zaman görsel materyaller kullanır mı?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplar 
incelendiğinde öğretmenlerinin daha çok okuma yaptırdığı ancak okumalar esnasında yeri 
geldikçe görsel materyallerden ve özellikle ders kitabındaki resimlerden faydalandıklarını 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşlerinden bazıları şöyledir: 

“Her zaman kullanmaz ama okuma yaptığımızda mesela Osmanlı tarihinden bir 
konudaysak kitaptaki resme bakmamızı ister.” (Ö9) 

“Dersi çoğunlukla bize kitaptan okutur. Okuduğumuz sırada harita getirmişse 
öğretmenimiz oradan da bakarız.” (Ö17) 

“Her derste  olmasa da bazen kullanır. Ben her ders kullanmasını isterdim.” (Ö30) 

“Ders kitabındaki resimlere dikkat etmemizi söyler.” (Ö37) 
Görsel materyallerin öğrencilere sağladığı katkılar 
Kullanılan görsel materyallerin öğrencilere sağladığı katkıları belirlemek için 

öğretmenlere “Kullandığınız görsel materyaller öğrencilere nasıl bir katkı sağlıyor?” sorusu 
sorulmuştur. Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde görsel materyallerin derse olan ilgi ve 
dikkati artırdığı, öğrenme kalıcılığını sağladığı, dersi monotonluktan uzaklaştırdığı yönünde 
fikir birliğine vardıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu konudaki görüşleri şöyledir: 

“İmkanlarımız dahilinde kullandığımız materyaller çocukların konuyu öğrenmelerinde 
ve bilgi kalıcılığında destek oluyor. Ayrıca derse ilgilerini yoğunlaştırmak istediğimizde de 
katkı sağlıyor.” (S1) 

“Dikkatlerinin artmasını sağlıyor öncelikle. Dikkati sağladıktan sonra da ders akışı 
değişiyor diyebilirim. Çünkü ders bir bakıma monotonluktan uzaklaşıyor, öğrenci katılımı 
artıyor.” (S2) 

Öğrenciler ise bu noktada özellikle kalıcı öğrenmeyi sağladığını bu bakımdan derslerde 
daha fazla yer verilmesi gerektiği görüşü üzerinde yoğunlaşmışlardır. Öğrencilerin 
görüşlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır: 
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“Aklımda daha çok kalıyor. Haritalara bakınca unutmuyorum çoğu kez.” (Ö8) 
“Unutmuyorum. Benzer konularda da aklıma geliyor bilgiler.” (Ö11) 
“Öğretmen ders sonunda soru sorduğunda hemen cevap verebiliyorum. Aklıma daha 

çabuk geliyor çünkü.” (Ö27) 
“Öğretmen mesela küreden yada haritadan bir ülke gösterdiğinde aklımda kalıyor. 

Öğretmenimiz bazen küreyi masa üzerinden almıyor. Kendi kendime de ülkeleri buluyorum 
bazen.” (Ö31). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Görsel materyallerin öğretmen ve öğrenci tarafından eğitim ortamlarına getirilmesi, 

hedef davranışların istendik düzeyde öğrencilere kazandırılmasında büyük kolaylık 
sağlayabilmektedir. Çünkü, görsel materyaller öğrencinin ilgi ve dikkatini hedef davranışlara 
çekerek derse katılımını artırmada yararlı olmaktadır (Demirel ve Altun, 2009). Araştırma 
sonunda çalışmaya katılan öğretmenlerin derslerde genel olarak görsel materyalleri 
kullandıkları belirlenmiştir. Bu doğrultuda katılımcı öğretmenler kullandıkları materyalleri 
duvar resimleri, levhalar, haritalar, grafikler, gazete kupürleri, küre ve slaytlar olarak 
sıralamışlardır. Öğretmenlerin sosyal bilgiler derslerinde kullandıklarını ileri sürdükleri 
materyallerin Nalçacı ve Ercoşkun’un (2005) çalışmasında ileri sürdükleri materyallerle de 
örtüştüğü tespit edilmiştir. Öğretmenlerin kullandıklarını ifade ettikleri A okulunda levhalar, B 
okulunda ise gazete kupürleri ve grafikler görüşme yapılan öğrenciler tarafından dile 
getirilmemiştir. A okulundan toplam 15 katılımcı okullarında görsel materyallerin 
kullanıldığını, 2 katılımcı ise kullanılmadığını ifade ederken; B okulundan 16 katılımcı görsel 
materyallerin kullanıldığını, 4 katılımcı ise kullanılmadığını ileri sürmüştür. A okulunda en 
fazla harita (f=9); en az grafik (f=4) ve B okulunda ise en fazla harita (f=12); en az slayt (f=5) 
kullanıldığı öğrenciler tarafından belirtilmiştir.  

Türkiye’de sosyal bilgiler öğretimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri, hiç 
şüphesiz, okullarda yeterli çeşit ve miktarda öğretim araç-gereci bulunmayışı, bulunanların ise 
yeterince kullanılmayışıdır (Öztürk & Otluoğlu, 2014). Araştırma kapsamında görüşme yapılan 
sosyal bilgiler öğretmenleri derslerde imkan dahilinde görsel materyallerden çok sık olmasa da 
yararlandıklarını ancak okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) bireysel olarak 
erişimlerinde ve materyallere ulaşma noktasında sıkıntılar yaşadıklarını; bu durumun da 
derslerin işleniş sürecine zaman zaman olumsuz olarak yansıdığını ileri sürmüşlerdir. Coşkun 
da (2001) yaptığı araştırmada ilköğretim okullarının bir çoğunda yeteri kadar teknolojik araç̧-
gerecin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Kitap, sınıfta öğretmen ve yazı tahtasından sonra en 
sık başvurulan araçtır (Coşkun, Kaya & Kuglin 1996). Öğrencilerin verdikleri cevaplar 
incelendiğinde öğretmenlerinin daha çok okuma yaptırdığı ancak okumalar esnasında yeri 
geldikçe görsel materyallerden ve özellikle ders kitabındaki resimlerden faydalandıklarını 
belirtmişlerdir. Yapılan 3’er saatlik gözlemlerde ise S1 kodlu öğretmenin harita, S2 kodlu 
öğretmenin ise küre kullandığı tespit edilmiştir.   

Hemen her derste olduğu gibi sosyal bilgiler derslerinde de öğrenme-öğretme 
etkinliklerinin, görsel materyallerle desteklemesiyle kalıcı öğrenme sağlanacağı açıktır. Ayrıca 
sınıf içerisinde görsel öğretim materyallerin zenginliği öğrencilerin güdülenmesine önemli 
katkılar sağlar (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 2004). Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde 
görsel materyallerin derse olan ilgi ve dikkati artırdığı, öğrenme kalıcılığını sağladığı, dersi 
monotonluktan uzaklaştırdığı yönünde fikir birliğine vardıkları tespit edilmiştir. Öğrenciler ise 
bu noktada özellikle kalıcı öğrenmeyi sağladığını bu bakımdan derslerde daha fazla yer 
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verilmesi gerektiği görüşü üzerine odaklanmışlardır. Yalın (2017) ve Demircioğlu da (2014) 
çalışmalarında görsel materyallerin sağladığı katkı noktasında belirttikleri faydaların bu 
çalışmadaki tespitlerle birebir örtüştüğü saptanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak; 
Mevcut okulların tamamının niteliğini artırmaya yönelik politikalar geliştirilerek sosyo-

ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine 
destek olabilecek tüm sınıf düzeylerine yönelik teknolojik donanımların ve görsel materyallerin 
sağlanması ve devlet politikalarıyla da desteklenmesi önerilebilir. 
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Bildiri No: BT263 

TÜRKİYE VE AVUSTURYA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM 

PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

İlyas Kara, Marmara Üniversitesi, erbaali_ilyas@hotmail.com 
Cemil Öztürk, Marmara Üniversitesi, cozturk@marmara.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde her alanda yaşanan hızlı değişim, sosyal ve kültürel etkileşimler öğretim programlarının 
sürekli güncellenmesini zorunlu kılmıştır. Bu araştırma da, Avusturya’da uygulanan Sosyal Bilgiler öğretim 
programını incelemek ve Türkiye’de uygulanan Sosyal Bilgiler öğretim programı ile karşılaştırarak, arasındaki 
benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak için yapılmıştır. Bu amaçla Avusturya ve Türkiye’de uygulanan öğretim 
programları doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş, bunun sonucunda iki ülkenin Sosyal Bilgiler dersi 
öğretim programlarında benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmüştür. Türkiye’de tarih ve coğrafya eğitimi 4, 5, 
6, 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler, 8. sınıflarda ise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi adı altında okutulmaktadır. 
Avusturya’da ise 6, 7, 8. sınıflarda Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi, 5, 6, 7. ve 8. sınıflarda Coğrafya ve 
Ekonomi dersi olmak üzere iki ayrı ders olarak okutulmaktadır. Avusturya’da siyasi konular ile öğrencilere 
demokratik davranış yetisi kazandırmak hedeflenmiştir. Evrensel değerleri kavrama ve ülkenin değerleriyle 
yorumlama yeteneği kazandırmayı amaçlanmıştır. Avusturya’da geçmiş- günümüz- gelecek üçgeni yorumlanarak 
tarih ve siyasi bilimler, güncel siyasi sorunlarla ele alınmıştır. Öğrencilere, geleceğe etki edebilecek siyasi 
bilimlerin, tarihi bakış açısı ile muhakeme edebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmıştır. Her iki ülkenin var olan 
bilgi birikimini aktarma, farklı kaynakları araştırma, araştırma metotları kazandırma, yöntem bilgisi ve becerisini 
kazandırma hedefleri bulunmaktadır. Her iki ülkede de farklı kültür ortamlarını, medeniyetlerin kültür 
farklılıklarını kavratmak, farklı kültürler bünyesinde evrenseli yakalama imkânı sağlanmak amaçlanmıştır. Her 
iki ülkede de coğrafya konuları ile öğrencilerin yaşadıkları bölge ve dünyayı tanımaları coğrafya ile ekonomi 
arasındaki bağı kavramaları hedeflenmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Öğretim, Program, Sosyal Bilgiler. 

 
COMPARISON OF TURKEY AND AUSTRIA SOCIAL STUDIES 

CURRICULUM 
 
ABSTRACT 

Today, rapid changes in every field, social and cultural interactions have necessitated continuous updating 
of curriculum. In this research, examining the social studies curriculum implemented in Austria and comparing it 
with the Social Studies curriculum implemented in Turkey, were made to demonstrate the similarities and 
differences between. For this purpose, Austria and examined using the curriculum document analysis method 
applied in Turkey, the two countries as a result of social studies lesson was seen that the similarities and differences 
in the curriculum. history and geography education in Turkey 4, 5, 6, in the 7th grade Social Studies, History of 
the Revolution and in 8th grade are taught under the course name. In Austria, there are two separate courses: 
History and Social Sciences / Politics Education in Grades 6, 7, 8, and Geography and Economics in Grades 5, 6, 
7 and 8. In Austria, it is aimed to give the students the ability of democratic behavior with political issues. It is 
aimed to gain the ability to comprehend universal values and interpret them with the values of the country. In 
Austria, the past-present-future triangle has been interpreted and the history and political sciences have been dealt 
with current political problems. The aim of this course is to give the students the ability to judge the political 
sciences that may affect the future with a historical perspective. Both countries have the objectives of transferring 
their existing knowledge, researching different sources, gaining research methods, and gaining the knowledge and 
skills of methodology. In both countries, it is aimed to comprehend different cultural environments and cultural 
differences of civilizations and to provide universal opportunity for different cultures. In both countries, it is aimed 
that students get to know the region and the world where they live and to understand the connection between 
geography and economy. 

Keywords: Teaching, Program, Social Studies. 
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Giriş 
İnsan doğuştan birtakım özelliklere sahip olsa da bu özellikleri kullanabilmesi eğitim 

yolu ile gerçekleşebilir. Bu nedenle eğitim, her zaman toplumlar için büyük bir öneme sahip 
olmuştur. Bunun yanı sıra pek çok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ülkeler birbirlerini 
etkilemişlerdir. Çünkü gelişmiş ülkelerin aynı zamanda eğitimde de başarılı oldukları 
görülmektedir. Öyle ki bu ülkelerin gösterdikleri gelişimde eğitimin payı büyüktür. Bundan 
dolayı farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenerek başarılı yönlerinin araştırılması 
Türkiye’deki eğitimin etkililiğinin arttırılması bakımından önemlidir. Bu çalışmada da 
Avusturya’nın coğrafi özellikleri, tarihi gelişimi, yönetim yapısı ve eğitim sistemi incelenerek 
Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ele alınmıştır. 

Coğrafi Yapı: Resmi kuruluş tarihi 12 Kasım 1918’dir. Avusturya Cumhuriyeti ya da 
kısaca Avusturya, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan bir 
federasyondur. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan 
ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur. Avusturya Batı'da 
Konstans Gölü'nden doğuda Neusiedl Gölü'ne kadar uzanır. En doğu noktasından en batı 
noktasının uzaklığı 570 kilometre, en kuzey noktasından en güney noktasının uzaklığı yaklaşık 
300 kilometredir. Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunduğundan ülkenin aşağı yukarı dörtte 
üçü dağlık arazidir. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya kat eden Tuna Nehri'nin ülkedeki uzunluğu 
350 kilometredir. Bu kısımlar en alçak yerlerdir. Alpler Avusturya'da ülkeyi batıdan doğuya 
doğru üç sıra halinde kaplamışlardır. Avusturya 83.879 km2 yüzölçümüne sahiptir Geçersiz 
kaynak belirtildi. 

Avusturya'nın büyük bölümü, karasal ve okyanus etkileri gösteren, Orta-Avrupa 
geçiş ikliminin etkisi altındadır. Yoğun yağış ve Batı rüzgârı iklimi etkileyen önemli 
etkenlerdir. Alp bölgesinin kendine ait bir iklim özelliği vardır. Bu bölgede yazlar serin, kışlar 
bol kar yağışlıdır. 

Nüfus: Avusturya’nın nüfusu 2019 yılı verilerine göre 8.823.054’tür. Homojen bir 
yapıya sahip olan bu nüfusun %92’sinin dili Almancadır. 

Tarihsel Gelişim: Avusturya’da insan yaşamına ait izler Alt Paleolitik Çağ’a kadar 
uzanmaktadır. Romalılar Tuna’ya kadar olan toprakları M.Ö. XV. Yüzyıl’da ele geçirdiler. 
Ancak V. Yüzyıl’da Hunlar ve Doğu Germenler Tuna boyundaki Roma savunma sistemini 
çökertti Geçersiz kaynak belirtildi.. 

Bugünkü Avusturya topraklarında, 900-1250 yılları arasında Babenbergler topraklarını 
genişleterek egemenliklerini pekiştirdi. Toprakları üzerinde dindışı güçlerin egemenlik 
kurmalarına izin vermeyen Salzburg Başpiskoposluğunun yanı sıra Karnten ve Tirol düklükleri 
de topraklarını genişletme imkânı buldular. Bu dönemin bir diğer özelliği ise bu topraklarda 
yerleşimin tamamlanarak kentlerin kurulmasıydı. Germenlerin genel nüfus içindeki oranı 
yükselmiş, Slavların bir bölümü ile Salzburg ve Tirol çevresindeki Romalı nüfus Germen 
kökenli halklar arasında erimişti. Avusturya’nın bugünkü sınırlarını oluşturan topraklar ilk kez 
ortaçağın sonlarında Habsburglar tarafından bir krallık altında birleştirildi. Bu dönemde kentler 
genişleyerek kırsal yerleşmeler azaldı. Madenciliğin gelişmesine rağmen ticaret siyasi 
istikrarsızlıktan dolayı zarar gördü Geçersiz kaynak belirtildi.. 

Osmanlı Devleti 1529’da Viyana’yı kuşattı ancak başarılı olamadı. Yüzyılın ortalarına 
gelindiğinde Macaristan toprakları üçe bölünerek batı ve kuzey kesimleri Habsburglar’ın, iç 
kesimler Osmanlı Devleti’nin, Erdel ve çevresi Janos Zapolya’nın eline geçti. 
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Din savaşlarının yanı sıra 1679 ve 1713 veba salgınları nüfusun azalmasına yol açtı. 
Osmanlı Devleti’nden alınan topraklara Almanları ve diğer göçmenleri yerleştirmeye yönelik 
iskân politikası özellikle Güney Macaristan’da uygulandı. Mezhep kavgaları sırasında ülke 
dışına sürülen Protestanlar, 18. Yüzyılda imparatorluğun seyrek nüfuslu yerlerine yerleşmeye 
zorlandı Geçersiz kaynak belirtildi.. 

Mart 1848’de Fransa’daki devrimden Avusturya’da etkilendi. Üniversiteli gençlerin 
ardından halk da özgürlük için sokaklara döküldü. Ordunun müdahalesi ile kanlı olaylar 
yaşandı. Almanya’nın tümünü temsil edecek ve ülkede birliği sağlayacak ulusal bir meclisin 
toplanması için hazırlıklar yapıldı. Ancak Avusturya’nın ayrı bir anayasasının ve ayrı bir 
yönetiminin olmasına karar verildi. Eylül ayında Avusturya İmparatorluk Orduları 
Macaristan’a girdi ve Macaristan ordusu teslim oldu Geçersiz kaynak belirtildi.. 

Almanya’daki Nayonal Sosyalistlerden önemli maddi destek alan Avusturya’daki 
Naziler 1932 eyalet seçimlerinde muhafazakâr oyların bir bölümünü ele geçirdikten sonra genel 
seçimlere gidilmesini istediler. Seçimlerin ardından Doufuss’un kurduğu Hristiyan Sosyal Parti 
hükümeti tek oyluk bir çoğunluğa sahipti ve icraat konusunda güvenceden yoksundu. 
Almanya’da artık Adolf Hitler iktidardaydı. Hitler 12 Mart’ta ordularının başında Avusturya’ya 
girdi. 10 Nisan’da Almanya’yla birleşme konusunda yapılan halk oylamasında oyların yaklaşık 
%99’u Hitler’den yana çıktı. Ancak 2. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine müttefiklerin bu 
tutumu değişti. Stalin’in önerisi üzerine Ekim 1943’te Moskova’da toplanan İngiltere, ABD ve 
SSCB Dış İşleri Bakanları Avusturya’nın Almanya’yla birleşmesinin geçersiz olduğunu 
açıkladılar Geçersiz kaynak belirtildi. 

Avusturya 1945-1952 arasında ciddi bir ekonomik kargaşa yaşadı. Ekonomi, Birleşmiş 
Milletlerin yaptığı ve 1948 sonrasında ABD’nin Marshall Planı yardımlarıyla ayakta kalabildi. 
Viyana’da 15 Mayıs 1955’te imzalanan Avusturya Devlet Antlaşması ile işgal kuvvetleri 
egemen, bağımsız ve demokratik bir devlet olarak ilan edilen Avusturya’nın 1938 öncesindeki 
sınırlarını tanıdılar. Avusturya’nın 1989’da Avrupa Topluluğu’na yapmış olduğu tam üyelik 
başvurusu, tarafsızlık statüsü ve Almanya’yla yakınlaşma gerekçeleriyle uzun süre tartışma 
konusu oldu. Hükümetin tarafsızlığa ilişkin bazı hükümleri tek taraflı olarak kaldırmasının 
ardından, 1994’te bu başvuru Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilerek ülkede yapılan 
referandum ile kesinleşti Geçersiz kaynak belirtildi.. 

Siyasal Yapı: Avusturya eyaletlere dayalı federal yönetim yapılanmasına sahiptir. 
Yönetim yetkisi merkezi federal hükümet ve eyaletler arasında paylaşılmıştır. Bu bakımdan 
Avusturya, yönetimde merkeziyetçiliği ve yerelleşmeyi belli ölçülerde uygulayan bir ülkedir. 

Avusturya Eğitim Sistemi 
Avusturya eğitim sisteminin tarihi, İkinci Dünya Savaşından beri geleneksel üst sosyal 

sınıflara dayalı yönetim anlayışından, tüm toplumsal katmanlara eşit imkânlar sunan yönetim 
anlayışına doğru bir değişim süreci olarak ele alınmaktadır. Özelikle 1962 yılındaki eğitim 
reformundan önce temel eğitimdeki performanslarının yanı sıra ailelerinin sosyal sınıflarına ve 
statülerine göre ortaokullara yönlendirilen öğrencilere, bu reformlardan sonra eşitliğe dayalı 
seçme imkânları sağlanmaya çalışılmıştır (w3.countrystudies.us/austria). 

Avusturya’da yönetimde eyaletlerin önemli yetkileri bulunmasına rağmen eğitimin 
yönetimi ve denetiminde merkezi hükümetin etkisi büyüktür. Eyaletlerin yetkileri daha çok 
program, yöntem gibi konularla ilgilidir. Bu yönüyle eğitim yönetiminde yerelleşme kısmen 
uygulanmaktadır. Bu nedenle son yıllarda eğitimde demokratikleşme ve özerklik tartışmaları 
gittikçe artmaktadır. 
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Merkez ve taşra olmak üzere ikili hiyerarşik yapıya sahip olan eğitim kurumları federal, 
eyalet ve bölge düzeyinde örgütlenmiştir. Federal Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı 
(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur.), eyalet eğitim kurulları ve il eğitim 
kurulları; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının yönetim ve denetimini ortaklaşa 
yürütmektedir. Eyalet yönetimleri zorunlu eğitim kapsamındaki devlet okullarının bakım, 
onarım ve işleyişinden sorumludur. 

Avusturya’da okullara özellikle akademik özerklik tanınmış ve bağımsız hareket 
etmeleri sağlanmıştır. Ortaöğretim okullarında, veli öğretmen ve öğrenci temsilcilerinden 
oluşan okul toplum komiteleri (school community committees) mevcuttur. Bu komiteler 
okuldaki düzenlemeler ve okul etkinliklerinin planlanması konularında alınan kararlarda söz 
sahibidirler. Buna ilişkin olarak veli danışma günleri, toplumsal sorunları tartışma günleri gibi 
etkinlikler düzenlenir. Ayrıca bütün ilk, orta ve özel okullarda sınıf öğretmenleri ve velilerden 
oluşan sınıf forumları (class forums) kurulmuştur. Bu forumlar, sınıflarda eğitim öğretimin 
planlanması, etkinliklerin yürütülmesi ve sorunların giderilmesi konusunda söz sahibidir. Sınıf 
forumları bir araya gelerek okul forumlarını (school forums) oluştururlar. Bu bağlamda öğrenci 
ve velilerin okullarda eğitim-öğretimin planlanmasında, yürütülmesinde ve okulların 
yönetiminde önemli oranda söz sahibi oldukları söylenebilir (w3.bmsg.gv.at). 

Avusturya’da sürekli olarak ikamet eden çocukların tamamı zorunlu eğitime dâhildir. 
Bu süreç, 6. yaşını dolduran tüm çocuklar için bir sonraki 1 Eylül tarihinden itibaren başlar ve 
dokuz yıl boyunca devam eder. 

Okul öncesi eğitimi, organizasyon bakımından ayrı yürütülen okul öncesi sınıflarında 
veya 1. veya 1. ve 2. sınıfla birlikte ya da karma sınıflarda yapılabilir. 

Yasal veliler, 4. sınıfın 1. sömestrinde, çocuğunun ilgi alanlarına performansına bağlı 
olarak diğer eğitim yolları konusunda bilgilendirilir ve danışma hizmeti sunulur (örn. veli 
toplantısı esnasında). Okulun psikoloji hizmetleri vasıtasıyla da danışmanlık hizmeti alınabilir. 

Yeni ortaokul (Neue Mittelschule-NMS), 1 Eylül 2012 tarihinden bu yana normal 
ortaokuldur. 2015 /16 eğitim-öğretim yılıyla birlikte, ortaokullarda yeni ortaokulun geniş 
kapsamlı uygulamasının ilk aşaması tamamlanmıştır. 

Yeni ortaokulun önemli bir özelliği, çocukların farklı eğitim kariyerleri için çok erken 
ayrılmasını önlemenin yanı sıra, bireysel temel taşları üzerinde yeni eğitim kültürlerini geniş 
kapsamlı bir şekilde hayata geçirmek ve farklılıklar yaratmaktır. Başka bir deyişle; her bir 
çocuğu kendi bireysel potansiyeline ve yeteneğine bağlı olarak en iyi şekilde teşvik etmek 
amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda eğitim içeriklerini kendi öğrenme hızlarında 
değerlendirebilmeleri için öğrencilere bir taraftan yeterli zaman ve destek verilir. Diğer taraftan, 
güçlü oldukları yönlerin yoğun şekilde teşvik edilmesi için öğrencilere vaktinde ilave 
programlar sunulur. 

Politeknik okulu (Polytechnische Schule) 8. sınıfa denk gelir ve tek bir sınıfı kapsar. 
9. veya gönüllülük esnasına dayanan 10. okul yıllarında öğrenciler temel eğitim, mesleki 
yönlendirme ve mesleki temel eğitim gibi eğitimler ile başta mesleki hayatları olmak üzere 
gelecekleri için hazırlanır. Eğitim yılının başında uygulanan yönlendirme süreci ve eğitim ilkesi 
olarak mesleki yönlendirme sayesinde öğrencilere meslek dünyası ile tanışmaları için çok yönlü 
fırsatlar sunulur. Eğitim atölyelerinde ve müfredat dışı kurumlarda uygulanan işletme ile 
mesleki keşifler ve işletmelerde uygulanan mesleki uygulama çalışmaları (stajyerlik) sayesinde 
meslek seçim süreci desteklenir. 
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Temel eğitim veren yüksek dereceli okul (Allgemeinbildende höhere Schule-AHS), 
dört yıllık bir alt ve üst kademeyi kapsayıp bir yeterlilik sınavı (Matura) ile tamamlanır. 
Yeterlilik sınavının başarılı bir şekilde geçilmesi sonucunda elde edilen diploma ile öğrenciler 
bir üniversite, mesleki yüksek eğitim okulu, pedagojik yüksekokul ve akademilere gitme hakkı 
kazanır. 1. sınıfa gidebilmeleri için öğrencilerin ilköğretim okulunun 4. sınıfını (Almanca, 
okuma, yazma ve matematik “Çok iyi” veya “İyi” dereceyle) başarılı bir şekilde tamamlamış 
olmaları gerekir. Bu sınıfları “Yeterli” derece ile tamamlayan çocuklar için ise ilköğretim 
okulunun okul kurulu tarafından temel eğitim veren yüksekokullar için yeterli becerileri çok 
büyük bir olasılıkla karşılayacağını gösteren bir ibare bulunması veya bir giriş sınavı 
gerçekleştirilmesi gerekir Geçersiz kaynak belirtildi.. 

Eğitimin Amaçları 
Avusturya’da gerek eğitimin genel amaçları ve gerekse her eğitim kademesinin özel 

amaçları belirlenirken öncelikle dini ve etik değerlere vurgu yapıldığı görülmektedir. 
Öğrencilerin potansiyel yetenek ve becerilerinin dini, etik ve sosyal değerlerle uyumlu bir 
şekilde geliştirilmesi, evrensel değerlerin benimsenmesi ve onlara doğruyu ve iyiyi 
kazandırabilmek amaçlanmıştır. 

Avusturya eğitiminin temel ilkelerinden biri kolaylaştırıcılık ya da yardımcı olma 
ilkesidir. Avusturya eğitim sistemi bu ilkenin toplumda da kabul gören genel bir yaşam felsefesi 
olarak benimsenmesini amaçlamaktadır. Buna göre her Avusturyalı gibi, öğrenciler, 
öğretmenler ve akademisyenler de kendilerini bir başkasının yardımında ve hizmetinde, 
kendisine başvurulduğunda bütün zorlukları gidermekle, işleri kolaylaştırmakla ve 
hızlandırmakla görevli görmelidir. Bu anlayış okullarda sürekli kazandırılmaya çalışılır. 
Okullarda bu ilke “yardıma amadelik, yardım için fırsat kollama, tetikte bulunma 
(Hilbereitschaft)” şeklinde ifade edilmektedir Geçersiz kaynak belirtildi.. 

Avusturya’da cinsiyet, din, dil, ırk ve sınıf ayrımı yapılmaksızın, bütün çocuklar devlet 
okullarına gidebilmektedir. Devlet okullarında eğitim, karma ve parasızdır. Avusturya’da 
eğitim dokuz eyalette aynı şekilde düzenlenmiştir. Okullar ve okul kitapları, ücretsizdir. Okula 
devam eden çocukların sigortaları ve okula gidiş-geliş masrafları, hükümet tarafından 
karşılanmaktadır. 

Yöntem 
Bu araştırma da Türkiye’de okutulan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ve 

Avusturya’da okutulan Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi dersi ile Coğrafya ve Ekonomi 
dersi öğretim programları incelenmiştir. Literatür (kaynak) taraması yapılan bu çalışma 
sonunda elde edilen veriler Avusturya ve Türkiye için karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  Bu 
doğrultuda konu ve kazanımlar listelenmiş, iki ülkenin öğretim programları arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiştir. 

Bulgular 
Türkiye’de 4, 5, 6, 7. Sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler ve 8. Sınıflarda okutulan 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin Avusturya eğitim sistemindeki karşılığı Yeni 
Ortaokullarda, Ortaokullarda (HS) ve Genel Ortaokullarda (AHS Düşük Seviye) okutulan Tarih 
ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi ile Coğrafya ve Ekonomi dersleri olarak görülmektedir. 

5. Sınıflarda Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi dersi okutulmamakla beraber 6, 
7 ve 8. sınıflar için farklı yayınevleri tarafından aynı genel konular çerçevesinde oluşturulmuş 
çeşitli ders kitapları yayınlanmıştır (Coğrafya ve Ekonomi dersi ise 5, 6, 7. ve 8. Sınıf 
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seviyelerinde okutulmaktadır). Her okul genel kazanımları içeren, farklı yayınevleri tarafından 
yayınlanmış kitaplardan herhangi birini ders kitabı olarak okutabilmektedir. 

Avusturya Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi Dersi Öğretim Programı 
Dersin Amacı: Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi dersinde geçmiş, şimdiki ve 

geleceğe yönelik bakış açıları ele alınmaktadır. Böylece dersin, öğrencilerin zaman ve 
mekândaki yönelimleri, kimliklerini çoğulcu bir toplumda bulmaları, bağımsız düşünmeleri, 
kişilik gelişimleri gibi konularda önemli bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra 
tarihi ve politik konuların demokratik bir ortamda hoşgörülü ve eşit bir şekilde tartışılması 
hedeflenmiştir. 

Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi dersinin genel kazanımları şunlardır: 
ü İlgili zaman çerçevesinde tarihsel ve siyasal uygulamaları anlama, tarih ve siyasi bilince 

sahip olur. 
ü Başkaları ile değişik mekânda, kültürde ve zamanda karşılaştığında farklı bir yaklaşım 

kazanır. 
ü Mevcut ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel olguları açıklar. 
ü Tarihi ve siyasi olayların çok çeşitli nedenlerinin olduğunun farkında olur ve bu olayları 

tarihsel seyir içinde farklı şekillerde yorumlayabilir. 
ü Eğitilmiş çok yönlü bir perspektif anlayışı ile tarihsel ve siyasal bilincin bir parçası olur 

(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur [BMUKK], 2017). 

6. Sınıf Konuları: 
İnsanoğlunun ilk ortaya çıkışından Orta Çağın sonlarına kadar olan dönemin tarihine 

dair öğrencilerde bir iç görü sağlamayı amaçlayan 6. sınıf konuları aşağıda sıralanmıştır: 
§ Doğa ile insan çatışması ve bir arada yaşama organizasyonu üzerindeki etkileri. 
§ Gündelik hayatı, nesilleri ve cinsiyet ilişkilerini (göçebelik, köylüler ve köy, şövalye 

hayatı ve mahkeme kültürü) dikkate alarak, farklı topluluk ve çevrelerdeki insanların 
yaşamları. 

§ İş dünyası, işbölümünün gelişimi ve ekonomik faaliyet biçimleri (doğal ekonomi, takas 
ekonomisi, köle ekonomisi, ortaçağ manevi kuralı, pazarın ortaya çıkışı, teknoloji tarihi) 

§ Çeşitli siyasi katılımlı yönetim şekillerinin oluşumu (Atina Demokrasisi, Roma 
Cumhuriyeti, Özerk Devletler Ortaçağ’da Millet Meclisleri) 

§ Sosyal ve askeri çatışmalar, sebepleri ve çözüm önerisi sunma girişimleri. 
§ İlk uygarlıkların özellikleri ve Antik Yunan ve Roma- referanslar, Avrupa dışındaki 

kültürler. 

§ Büyülü, efsanevi ve dini fikirleri içeren dünya görüşlerinin gelişim süreci. 
§ Sınırlar ve Mekanlar - Babenbergler ve Habsburglar arasında Avusturya bölgesinin 

yerleşim ve entegrasyonunu sağlamak. 
§ Bir çağın ifadesi olarak sanat ve kültür. 

7. Sınıf Konuları: 
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Modern zamanların başından 1. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar tarih iç görüsü 
kazandırmayı amaçlayan 7. Sınıf konuları aşağıda sıralanmıştır. 
§ Yeni Çağ’ın başlangıcında yeni perspektifler - yeni bir dünya- ve insan örnekleri 

(hümanizm ve rönesans). 
§ Karşılaşma, değişim ve yüzleşme - Avrupa ve emperyalizm çağında keşiflerden Avrupa 

genişlemesine kadar dünya; Avrupa dışı bakış açıları dikkate alınarak. 
§ Kilise ve devletteki açıklara karşılık olarak reform ve devrimler - Maria Theresiase II. 

Josefs’den Fransız Devrimi’ne kadar reformlar. 
§ Ekonomi ve toplum - çeşitli ekonomik faaliyet türleri ve bunların iş dünyası, cinsiyet, 

eğlence ve aile üzerindeki etkileri. 
§ Modern devletlerin oluşumu -Mutlakiyet, Anayasal Devlet ve Önceki Parlamentolar. 
§ İktidar ve Hegemonya: Napolyon Dönemi ve Viyana Kongresi'nde Avrupa Düzen 

Sistemi. 

§ İnsan ve çocuk hakları ve bunların dün ve bugün uygulanması. 
§ Küresel tarih olarak kültür ve toplum, örneğin Afrika, Güney Amerika ve Asya. 

§ Çeşitli siyasal düzen anlayışlarının oluşumu; Liberalizm, milliyetçilik, sosyalizm. 
§ Çok kültürlü bir toplum ve ulusaşırı varlık olarak Habsburg monarşisi. 
§ Modern Dönemde Birinci Dünya Savaşı Sebepleri ve Barış Çabaları; Uluslararası 

insancıl hukukun kökeni ve ilkeleri. 

§ Günlük kültürü dikkate alan bir çağın yaşam tarzının bir ifadesi olarak sanat ve kültür. 
 8. Sınıf Konuları: 
8. sınıf öğrencilerine 1. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar olan süreç hakkında 

öğrencilerine fikir edindirmeyi amaçlayan konular şunlardır: 
§ 20. ve 21. yüzyıllarda ekonomi ve toplum - iş ve eğlence dünyasında değişiklikler, 

ekonomik krizler. 
§ Cinsiyetler (kadınlık ve erkekliğe farklı yaklaşımların analizi) ve nesiller (geçiş 

halindeki aile). 
§ Diktatörlük sistemlerinin kökeni ve koşulları, totaliter yönetimler: faşizm, Ulusal 

Sosyalizm, komünizm; Modern siyasal aşırılıkçı biçimlerine referanslar. Totaliter 
Sistem-İdeoloji, Propaganda, Gençlik Seferberliği, Zulüm, Organize Toplu Cinayet, 
Direniş Örneği Olarak Ulusal Sosyalizm. 

§ Avusturya'da demokrasinin gelişimi ve krizi-görevlendirme, partiler, askeri dernekler, 
otoriter 

§ Sistem, iç savaş, Nazi dönemi. 
§ Hafıza kültürleri ve değişimleri; Yahudi Soykırımı öncesi ve sonrası Yahudi yaşamının 

anıları. 
§ İkinci Dünya Savaşı ve 1945'ten sonra uluslararası politika - Soğuk savaş, blok oluşumu 

ve gevşeme, iki kutuplu dünyanın sonu, BM; ABD ve Sovyetler Birliği - farklı politik 
ve sosyal sistemlerin karşılaştırılması. 
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§ Sömürge imparatorluklarının ve yeni hegemonyaların dağılması; Kültürel, ekonomik, 
politik değişim olarak küreselleşme (göç, tüketici davranışı, sivil toplum kuruluşları). 

§ Avusturya - İkinci Cumhuriyet: siyasal sistem, dış politika yönelimi, ekonomik ve 
sosyal değişim; Yeni sosyal hareketler (çevre hareketi, kadın hareketi). 

§ Avrupa ve AB; Avusturya’nın AB’deki siyasi eş belirlemesi ve ortak sorumluluğu. 
§ Medya ve siyasete etkileri; Siyasetin tezahürleri (medyanın kapsamı, siyasi 

sahtekârlıklar, seçim kampanyaları). 
§ Demokrasi ve daha da gelişmesi için olanaklar (birlikte belirleme biçimleri, e-

demokrasi); Kişisel ve sosyal kaygılar arasındaki gerilim alanındaki gelecekteki fırsatlar 
Geçersiz kaynak belirtildi.. 
 Avusturya Coğrafya ve Ekonomi Dersi Öğretim Programı 

Dersin Amacı: 5-8. sınıflarda Coğrafya ve Ekonomi dersinin amaçları: 
ü Öğrencilerin bağımsız bir şekilde bilgi edinmelerini, edindikleri bilgileri 

sınıflandırmalarını ve uygulamalarını, 
ü Çevrenin mekânsal yapısını algılamalarını, 
ü Ekonomi ve ekoloji dikkate alınarak arazi kullanımı ve mekânsal planlama konularını 

anlamak için mekânsal gelişim süreçleri hakkında fikir edinmelerini, 
ü Mevcut ve gelecekteki siyasi sorunların üstesinden gelmek, demokratik ve hoşgörülü 

davranabilmek için farklı ekonomik ve sosyal sistemler hakkında fikir edinmelerini 
sağlamak olarak sıralanmıştır. 
5. ve 6. Sınıf Konuları: 

§ Dünyaya bir bakış: 
-Harita, atlas ve resimlerle dünya hakkında temel bilgiler edinir. 

§ İnsanları dünyanın farklı yerlerinde nasıl yaşar ve çalışır? 
 -İnsanların yaşam tarzlarının, kültürlerinin ve tüketim alışkanlıklarının değişebileceğini 

kavrar. 
 -Ekonominin doğal ve beşeri faktörlerden nasıl etkilendiğini bilir, insanların farklı 

tekniklere ve üretim tarzlarına sahip olduklarını kavrar. 
 -İnsanların doğal tehlikelerle nasıl başa çıktıklarını anlar. 

§ İnsanlar kaynakları nasıl kazanır ve kullanır? 
 -Hammadde ve enerjinin nasıl kazanıldığını ve insanlara nasıl ulaştırıldığını anlar. 
 -Hammadde ve enerji kaynaklarının eşit dağıtılmadığını, sınırlı olduğunu ve 

kullanıldıklarında çevreyi kirlettiklerini görür. 

§ İlk bakış-Ekonomi ve Doğa 
 -Bölgelere göre konu ile ilgili farklı örnekler verir. 

 -Basit ekonomik yapıları tanır ve iş bölüşümünü bilir. 
 -Dünyadaki iklim olaylarında bir düzenlilik olduğunu anlar. 
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§ Metropol bölgelerde yaşamak 
 -Metropol ve çevre bölgelerdeki yaşamı karşılaştırır. 

 -Metropol bölgelerin özelliklerini, görevlerini ve çevre sorunlarını anlar. 
 -Kartografik gösterimleri kullanarak şehirler hakkında temel bilgiler edinir. 

§ Ticari ve sanayi işletmelerinde mal üretimi 
 -Farklı nedenlerin bir işletmenin yerini etkilediğini kabul eder. 

 -Farklı tür ve büyüklükteki işletmelerdeki malların nasıl üretildiğini anlar. 
 -Üretim süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini yakalar. 

 -İşletmelerdeki farklı faaliyetlerin farklı bilgi ve beceri gerektirdiğini kavrar. 
§ Hizmet sektörü 
 -Hizmet sektörünün çeşitliliğini tanır ve iş dünyasındaki artan önemini kavrar. 

 -Boş zamanın ve turizmin önemini bilir. 
 -Doğru meslek seçimi için temel bilgi ve becerileri edinir. 
 -Ulaşım olanaklarının sağlanış biçiminin bölgelere göre nasıl farklılık gösterdiğini 

anlar. 

§ İnsanın yaşam ve ekonomik alanı olarak dünya-Bir Özet 
 -Özet sınıflandırmalar ve örnekler sunar. 
 -Nüfusun yeryüzündeki dağılımının eşit olmadığını anlayarak silahsız ve iyilik dolu 

bölgeler tasarlar. 

7. Sınıf Konuları: 
§ Yaşam alanı Avusturya 

 -Farkı haritalar ve uydu görüntüleri kullanarak Avusturya’nın özgünlüğünü kavrar. 
 -Nüfus dağılımını, artışını ve sebep-sonuçlarını kavrar. 

§ İnsanların yaşam alanlarının tasarımı 
 -Merkez ve çevre bölgelerdeki yaşamları karşılaştırmalı olarak elden geçirir. 
 -Merkezi ve çevre bölgeleri konum, ulaştırma, altyapı, tedarik ve çevre açılarından 

örnekler sunarak karşılaştırır. 

 -Ekonomi ve arazi kullanımı arasındaki bağlantıları yakalar. 
 -Mekânsal planlamanın gerekliliğini anlar. 

§ İş dünyasına bakış 
 -Yaşam tarzı için meslek seçmenin önemini ve meslek bulmanın ilk yollarını bilir ve 

kullanır. 
 -İş dünyasının sürekli değiştiği görüşünü benimser ve sürekli eğitim ve yükselmenin 

önemini kavrar. 
 -Ekonomide farklı çıkarların bir araya geldiğini ve bu çıkarları uzlaştırmanın yollarının 

olduğunu kabul eder. 
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 - İşsizliğe yönelik ulusal ve Avrupa’da sunulan çözümler hakkında bilgi sahibi olur. 
§ Özel ev ekonomileri 
 -Hane halklarının finansal olanaklarını bilerek buna göre harcama yapmaları gerektiğini 

kabul eder. 

 -Piyasa ekonomisinde tüketici haklarını korumak için sunulan imkânları belirler. 
 -Avrupa’da kullanılan ortak para biriminin yararlarını ve zorluklarını bilir. 

§ Ekonomik Bağlam: Avusturya-Avrupa 
 -Piyasa süreçlerinin temel ilişkilerini yakalar. 

 -Ekonomileri karşılaştırmak için temel rakamların bilgilendirici değerini tanır. 
 -Mevcut örnekleri kullanarak, kamu sektörünün ekonomiyi nasıl etkilediğini görebilir. 
 -Avusturya ekonomisinin dünya ekonomisindeki yerini bilir. 

8. Sınıf konuları: 
§ Ortak Avrupa-Çeşitlilik Avrupası 

 -Avrupa’nın çeşitliliğini yakalar-peyzaj, kültür, nüfus ve ekonomi. 
 -Seçilen bölgeler ve durumlar hakkında yapılandırılmış bilgileri toplar ve analiz eder. 
 -Bugünün ve gelecekteki sorunların çözülebileceğini kabul eder, Avrupa 

meseleleriyle uğraşmaya istekli olur. 

§ Dünya ekonomisindeki merkezler ve çevre bölgeleri 
 -Seçili ülke ve bölgelerin dünya ekonomisi için önemini kabul eder. 
 -Bölgeler arasındaki gelişimsel farklılıkları algıladıktan sonra araştırma yaparak 

nedenlerini açıklayıcı yaklaşımlar sunar. 

 -Kalkınma işbirliği önlemlerini değerlendirmek ve desteklemek için hazırlıklı olur. 
§ Farklı bir dünyada yaşamak 

 -Dünyanın farklı bölgelerinde kültürel, sosyal ve politik farklılaşmayı yakalar. 
 -Önyargı olmadan “öteki” ile ilgilenmeye hazırlıklı olur. 

§ “Bir Dünyada” yaşamak- Küreselleşme 
 -Dünya ekonomisindeki bağımlılık ve bu bağımlılığın artması ve dünya ekonomisine 

etkilerini kavrar 
 -Çokuluslu şirketler, uluslararası kuruluşların önemini kavrar 

 -Bir dünya için halkın sorumluluğunu kabul eder 
 -Dünya ekonomik yönü doğrultusunda kariyer, eğitim ve öğretim konularındaki 

değişiklikleri kavrar Geçersiz kaynak belirtildi.. 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Türkiye ve Avusturya Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarını mukayese etmeden 
önce her ülkenin kendine has sosyokültürel ve ekonomik özellikleri ve bunları şekillendiren dil, 
tarih, ırk ve din gibi faktörlerin olduğunu göz önünde bulundurmak gereklidir. Bunun yanı sıra 
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her iki ülkenin kendine has coğrafi, fiziki özelliklerinin olduğu da bilinmelidir. Doğal olarak 
bu ülkelerin ihtiyaçları, eğitimden beklentileri, eğitim anlayışları ve eğitim içerikleri farklıdır. 
Çünkü her toplum eğitim sitemlerini kendi özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alarak 
düzenlemektedir. Ancak gelişimini sürdürmek isteyen toplumlar diğer toplumları da araştırarak 
yapılmış olan güzel şeyleri kendisine uyarlamalıdır. 

Türkiye ve Avusturya eğitim sistemleri incelendiğinde en önemli farkın homojenlik ve 
heterojenlik konularında olduğu görülmüştür. Avusturya eğitim sisteminde belli bir standart 
tutturmuş ve homojenliği sağlamıştır. Viyana´daki bir okul ile Avusturya´nın diğer ucu olan 
Vorarlberg´deki bir okul arasında eğitim ve fiziki imkânlar bakımından çok ciddi farklar 
bulunmamaktadır. Hatta hükümetler bu ufak tefek farkların bile minimuma indirgenmesi için 
ciddi çalışmalar yapmaktadır. Türkiye´de ise müthiş bir heterojenlik göze çarpmaktadır. 

İki ülke arasındaki bu farkın en önemli nedeni ülkelerin büyüklüğü ve maddi 
imkânlardır. Avusturya ortaöğretimde öğrenci başına harcadığı para ile dünyada ilk sıralarda 
yer almaktadır. Aynı zamanda ülkenin küçük olması homojenliği yakalamada müthiş bir 
avantaj olmuştur. 

Bu heterojenliğin diğer bir nedeni ise ülkelerin eğitim sistemi ve politikalarıyla ilgilidir. 
Türkiye´nin aşırı merkeziyetçi bir yapıda olmasıdır. Her şeyin Milli eğitim Bakanlığı tarafından 
kontrol edilmeye çalışılması bazı bölgelere eğitim hizmetlerinin geç ulaşmasına veya 
ulaşamamasına sebep olmakta ve ülke içinde eğitimde eşitsizlikler oluşmaktadır. Tabiî ki bu 
merkeziyetçiliğin izah edilebilir yanları olsa da bu durum ülke eğitiminde eşitliğin 
sağlanmasına engel olmaktadır. Avusturya´da da merkezi yönetim eğitimle ilgili birçok şeyi 
düzenler. Yalnız bu düzenlemede homojenliğin korunması adına genel çerçeveyi (öğretmen 
sayısı, müfredatlar, fiziki imkânlar vs.) federal hükümet belirlerken uygulama kapsamındaki 
birçok yetkiyi de eyaletlere bırakmıştır. 

Türkiye ve Avusturya Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları incelendiğinde iki ülke 
öğretim programlarında benzerlikler ve farklılıkların olduğu görülmektedir. Her iki ülkede de 
kronolojik cetvellerin yardımıyla öğrencilere zaman şuuru kazandırılmakta, büyük 
medeniyetler ve medeniyetler arasındaki münasebetlerin incelenmesi amaç edinilmiştir. 

Her iki ülkenin var olan bilgi birikimini aktarma, farklı kaynakları araştırma, araştırma 
metotları kazandırma, yöntem bilgisi ve becerisini kazandırma amaçları bulunmaktadır. 

Her iki ülkede de farklı kültür ortamlarını ve medeniyetlerin kültür farklılıklarının 
oluştuğunu kavratmak, öğrencilere kültür ortamının, medeniyetlerin farklılığı şuurunu 
kazandırmak ve öğrenilenlerin fikirleri sorgulama, tenkit zihniyetini kazanma farklı kültürler 
bünyesinde evrenseli yakalama imkânı sağlanmak amaç edinilmiştir. 

Her iki ülkede de coğrafya konuları ile öğrencilerin yaşadıkları bölge ve dünyayı 
tanımaları coğrafya ile ekonomi arasındaki bağı kavramaları amaçlanmıştır. 

Türkiye’de tarih ve coğrafya konuları 5, 6, 7. sınıflar düzeyinde Sosyal Bilgiler, 8. sınıf 
düzeyinde ise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi adı altında okutulmaktadır. Avusturya’da 
ise bu konular 6, 7, 8. sınıflarda Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi, 5, 6, 7. ve 8. sınıflarda 
Coğrafya ve Ekonomi dersi olmak üzere iki ayrı ders olarak okutulmaktadır. 

Türkiye’de konu ve kazanımlar her sınıf seviyesinde ayrıntılı olarak öğretim 
programlarında yer alırken Avusturya öğretim programlarında kazanımlar genel olarak 
verilmiştir. Sınıf düzeylerinde ayrı kazanımlara yer verilmemiştir. Konular ise sınıf 
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düzeylerinde farklılaşmaktadır. Bu durumun temel sebeplerinden birisi de Avusturya eğitim 
sisteminin Türkiye eğitim sistemi kadar merkeziyetçi olmamasıdır. 

Avusturya’da siyasi konular ile öğrencilere demokratik davranış yetisi kazandırmak 
amaç edinilmiştir. Evrensel değerleri kavrama ve ülkenin değerleriyle yorumlama yeteneği 
kazandırma amaçları bulunmaktadır. Türkiye’de ise siyasi konulara pek fazla yer verilmemiştir. 

Avusturya’da geçmiş- günümüz- gelecek üçgeni yorumlanarak tarih ve siyasi bilimler, 
güncel siyasi sorunlarla uğraşmakta geleceğe etki edebilecek siyasi bilimlerin tarihi bakış açısı 
yönünden muhakeme edilmektedir. 

Avusturya’daki Tarih ve Sosyal Bilimler/Siyaset Eğitimi programında Dünya ve 
Avrupa tarihinin temel yapısı ve yapı değişimi, Avusturya’nın siyasi yapısı ile yeterli derecede 
ilişkilendirilmesi amaç edilmektedir. 

Kaynakça 
Geçerli belgede kaynak yok. 
  



 
 

 904 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

 

Bildiri No:BT267 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MADDE 

BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Doç. Dr. Hakan AKDAĞ, Mersin Üniversitesi, hakanakdag@mersin.edu.tr 

          Meltem ÖZDEMİR, Mersin Üniversitesi, meltem_ce79@hotmail.com 
 

ÖZET 
 

Eğitim ve öğretimdeki temel amaç; bireyin kişisel yeteneklerini keşfetmesinde rehber olup, içinde 
yaşadığı toplumun kültür ve değerleri ile harmanlayarak, kişiyi toplumsal ve mesleki rollerine hazırlamaktır. Bu 
bağlamda toplumu oluşturan her bireyin farklılıkları eğitim hayatı boyunca göz ardı edilmeksizin eğitim 
sürecinin desteklenmesinde, sürecin yaşam boyu öğrenme süreci ile bütünleşmesinde eğitimcilerin rolü 
büyüktür. Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda yetişecek olan bireylerin ruh / beden sağlığının 
korunması, sürdürülmesi sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir geleceğin ilk adımıdır. Madde bağımlılığı, toplumsal 
sorunlar çerçevesinde değerlendirildiğinde özel ve kamusal alanda yaşanılan sorunların merkezinde olduğu 
söylenebilir. Bu sürecin beraberindeki en büyük sorun tam bir sağaltım sağlanamamasıdır. Madde bağımlılığını 
önlemek için en radikal çözüm hiç başlanmaması olarak sunulabilir. Evrensel bir sorun olan madde 
bağımlılığının, bireylerde erken yaşlarda görülmeye başlamasıyla, eğitim hayatının kısıtlı kaldığı diğer 
araştırmalarla ortaya konmuştur. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin sosyal ve akademik hayat 
başarılarında görülen olumsuzluklarla başa çıkamamakta, sonuç olarak da eğitim/öğretim etkinlikleri sekteye 
uğrayabilmektedir. Böylelikle toplum için risk faktörü haline gelmektedirler. Türk toplumunun, her anlamda 
değişen ve gelişen dünyada millî yapısını koruyacak/devam ettirecek sağlıklı bireylere ihtiyacı olduğu 
söylenebilir. Madde bağımlılığında en önemli faktörlerden biri de madde bağımlısı bireylerin eğitimsizlik veya 
yanlış eğitim nedeni ile kazanımlarını hayata geçirip uygulayamamasıdır. Eleştirel bir bakış açısı 
geliştirememeleri de madde bağımlılığı için hazırlayıcı etkenler arasında olduğu söylenebilir. Toplumumuzdaki 
bağımlılık süreci ve madde kullanımına yönelik risklerin belirlenmesi sağlıktan eğitime kadar her alanı 
ilgilendirmektedir. Son yıllarda Türk Eğitim Sisteminde yapılandırmacı felsefeye göre yapılan programların 
çıktısında, araştıran, sorgulayan, eleştirel bakış açısına sahip, çözüm üretebilen bireylerin yetiştirilebilmesi 
öngörülmektedir. Bu kapsamda belirtilen donanıma sahip öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Madde 
bağımlılığından korumak için toplumda aileden başlayarak öğretim boyutunda farkındalığı artırıcı önlemlerin 
alınmasının başlangıç açısından uygun olacağı söylenebilir. Bu bilgiler ışığından araştırma durum çalışması 
deseni şeklinde tasarlanmıştır. Araştırma amacının ortaya konması için nitel araştırmalarda yer alan yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman görüşleri 
neticesinde hazırlanan “Madde Bağımlılığı Açık Uçlu Soru Formu” Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenim 
gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak 
sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında genel olarak Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının 
madde bağımlılığı ile ilgili düşünceleri ve bağımlılığın nasıl önlenebileceği konusunda bilgilerinin yetersiz 
olduğu belirlenmiştir. Bu verilerden yola çıkarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarına madde bağımlılığına 
önleme ve risk altındaki öğrencilerin nasıl bağımlılıktan uzak tutulacağı hakkındaki bilgilerinin ve görüşlerinin 
geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Madde Bağımlılığı, Öğretmen Adayları, Görüşme, Değerlendirme. 
 

ASSESSMENT OF THE VIEWS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT DRUG ADDICTION 
 

ABSTRACT 
 

The main purpose of education and training; is to guide the individual in discovering his / her personal 
abilities and to prepare the person for social and professional roles by blending with the culture and values of 
the society. In this context, the role of educators in the integration of the process with the lifelong learning 



 
 

 905 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

process is important in supporting the educational process without disregarding the differences of every 
individual who constitutes the society. Preserving and sustaining the mental and physical health of the 
individuals who will grow in line with the main objectives of Turkish National Education is the first step of a 
healthy society and a healthy future. When the drug addiction is evaluated within the framework of social 
problems, it can be said that it is at the center of the problems experienced in the public and private sphere. The 
biggest problem with this process is the lack of complete treatment. In order to prevent drug addiction, the most 
radical solution can be presented as not starting at all. Drug addiction, which is a universal problem, has been 
revealed by other studies in which education life has remained limited due to the fact that it starts to be seen in 
individuals at an early age. The social and academic life achievements of individuals with substance use 
disorders are not able to cope with the negativities, and consequently education / training activities may be 
interrupted. Thus, they become risk factors for the society. It can be said that Turkish society needs healthy 
individuals to maintain the national structure in every changing and developing world. One of the most 
important factors in drug addiction is that addicted individuals cannot realize their achievements due to lack of 
education or wrong education. The fact that they cannot develop a critical point of view is one of the 
predisposing factors for drug abuse. The dependency process in our society and the identification of the risks 
related to substance use concern every area from health to education. In recent years, in the output of the 
programs made according to the constructivist philosophy in the Turkish Education System, it is envisaged that 
individuals who are researching, questioning, having a critical perspective and creating solutions are educated. 
In this context, there is a need for qualified teachers. In order to protect against drug addiction, it can be said 
that starting from the family in the society, taking measures to raise awareness in the teaching dimension will be 
appropriate at first sight. In the light of this information, the research is designed as a case study pattern. “Drug 
Addiction Open Ended Question Form" prepared by the researchers and expert opinions in the light of literature 
itself, has been applied to social studies teacher candidates studying in different universities in Turkey. The data 
were subjected to content analysis and the results were interpreted. When the results of the research are 
examined, it is determined that social studies teacher candidates generally have insufficient knowledge about 
drug addiction. Based on these data, some recommendations were made about social studies teacher candidates 
for the prevention of drug addiction and the development of knowledge and opinions. 
 

Key words: Social studies education, substance addiction, teacher candidates, interview, evaluation.   
 

GİRİŞ 
Konfüçyüs der ki: “Mesele, bu alemin nasıl yaratılmış olduğunda değil; onu bizim 

nasıl idare ve tanzim edeceğimizdedir” (Yücel,2018;31). Bu sözden yola çıkıldığında yeni 
dünya idaresinin genç nesillerin ellerinde şekillenebileceği söylenebilir. Ruh ve beden sağlığı 
yerinde, düşünen, sorgulayan, üreten bireyler eğitim yoluyla edindiği bilgileri yaşama 
aktarırken ait olduğu toplumun ilerlemesi adına çaba gösterebilir. Sağlıklı koşullarda yetişmiş 
bireyler içinde yaşadığı topluma değer katabilir. Bu bağlamda sosyal bilgiler dersi; etkin 
vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde, millî, manevi değerler ekseninde 
kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için fikir üreten ve çözüm arayan, ülkemizi ve 
dünyayı ilgilendiren konularda duyarlılık gösteren, birey olarak kendini gerçekleştirirken 
toplumsal değişim ve gelişime katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda hedeflenen amaçları gerçekleştirirken küresel ve toplumsal sorun haline gelen 
madde bağımlılığına kapsamlı bir pencereden bakmak gerekmektedir. Sosyal bilgiler dersi 
öğretim programı temel beceriler ve değerler açısından incelendiğinde bu konuya ilişkin 
spesifik bilgiye rastlanmamış olup (MEB,2018), yaşam sürecinde temel bilgilerin 
kazandırıldığı, eğitimin sonraki süreçlerine rehberlik eden sosyal bilgiler dersi kapsamında 
uyuşturucu/uyarıcı madde bağımlılığına değinilmesi bu sorunun önlene bilirliği açısından 
önemli olduğu söylenebilir.  

Yetişkin bireylerin daha önceki gelişim dönemlerinde karşılaştığı çeşitli problemlerin 
etkisiyle de sorunları ile başa çıkamadığı zaman çeşitli olumsuzluklara yönelmesi muhtemel 
bir durum olarak görülebilir. Bu gelişim dönemlerinden en çok dikkat çekenin ergenlik 
dönemi olduğunu söyleyebiliriz. 
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  Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımında ergenlik “10-19” yaş grubu olarak yer 
almaktadır. (WHO, 2016) Ergenlik dönemi aileden kopuş, riskli davranışlarda artış, kendini 
kanıtlama çabası, var olduğu grupta görünür olma isteği, merak, heyecan arayışı ile toplumsal 
süreçlere uyumun zor olduğu dönem olarak açıklanabilir. Ergenlik döneminde bedensel 
değişime ek olarak sosyalleşme sürecindeki akran grubu ile kimlik duygusu oluşmakta, 
ergenin anne, baba ile ilişkiler ve iletişimi zorlaşmaktadır. Ortaöğretim aşamasında ergen 
inançlar, değerler ve tutumlar açısından farklı gruplarla tanışmanın beraberinde değişime 
uğramakta ve kendine çok güvenmektedir (Alyanak, 2011). “Okul döneminde olumsuz çevre 
koşulları, aile, arkadaş grupları ve okul sorunları, okulların ve öğretmenlerin yetersizliği, 
gelişimsel ve davranışsal sorunların gelişimi ile madde kullanımı gibi risk alma davranışları 
temel sorun alanlarını oluşturmaktadır” (Özcebe ,2011:33). “Ergenlik döneminde uyuşturucu 
madde kullanımı yetişkinlik dönemine göre daha yaygın olarak gözlenmektedir. Ergenlerin 
temel düşünceleri ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesi olduğundan dolayı uyuşturucu maddeleri 
çok daha kolay deneyebilmekte ve uyuşturucu madde kullanmanın zararlarını fazla 
bilmemektedirler. Bu sebeple birçok riskli denemeleri olmaktadır (T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,2013:27)”. Bu bakımdan 
madde bağımlılığı gençlerimiz ve toplumumuz açısından çözümünün önemsenmesi gereken 
sorunlarından olarak değerlendirebiliriz. 

Türk eğitim sisteminin amaçları arasında çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata 
hazırlayacak bilgilere ulaşmayı ve nitelikli bir donanıma sahip olmalarını sağlamak olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu bilgi ve donanımın aktarıcıları olan bir başka deyişle de yol gösterici olan 
öğretmenlerimize önemli görevler düştüğü belirtile bilinir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2018) verilerine göre 2017 yılında yatarak 
tedavi gören hastalar maddeyi ilk kullanım yaşı bakımından incelendiğinde, ilk kullanım 
yaşının 15-24 yaşları arasında yoğunlaştığı görülmüştür (TUBİM 2018;42). Bu veriden 
çıkarılabilecek sonuçlardan biri madde kullanım yaşının ortaöğretim seviyesine kadar 
indiğidir. Madde bağımlılığını önlemedeki en etkin mücadele, uyarıcı/uyuşturucu madde ile 
tanışmadan gençlerimizi bilinçlendirmeden geçtiği söylenebilir. T.C. İçişleri Bakanlığı 
Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda 2017 yılında tedavi gören hastaların eğitim durumları 
incelendiğinde; %0,82’sinin (95) hiç okula gitmemiş, %86’sının (10.005) 1-8 yıl eğitim 
aldığı, %10,62’sinin (1.235) 9-12 yıl eğitim aldığı, %2,56’sının (298) yüksekokul mezunu 
olduğu görülmektedir (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2018: 43). Rapor verilerine göre hedef kitlenin 
1-8 yıllık eğitim sürecinde uyuşturucu maddeye ulaşımının en yüksek orana ulaştığı göz 
önünde tutulursa bu eğitim dönemindeki bireylere yönelik okullarda bilgilendirme temelli 
farkındalığı artırıcı ve bilinçlendirme eğitimlerine ivme kazandırılması gerektiği sonucuna 
ulaşılabilir. Erken uyarı ve bilinçlendirme ile madde bağımlılığı sorununun toplumda ve 
kişide sosyal, fiziksel, ruhsal ve bilişsel zararlarının ortaya çıkmasına engel olabiliriz. 

 Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilerde madde bağımlılığına yönelik bir bilinç 
oluşturulabilir. Bu doğrultuda sosyal bilgiler öğretmenleri önemli bir konumda yer almaktadır 
yorumun yapılabiliriz. Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde 
kullanımına ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Katılımcıların madde 
bağımlılığını önleme ve risk altındaki öğrencilerin nasıl bağımlılıktan uzak tutulabileceğine 
dair bilgi ve görüşleri belirlenmiştir. Araştırma dahilinde öğretmen adayları ile yapılan 
görüşmede yöneltilen sorular aşağıda sıralanmıştır. 

1. Madde bağımlılığını ve madde bağımlısını tanımlayabilir misiniz? (İçerik, kapsam, 
birey vb.) 

2. Madde bağımlılığının bir hastalık olup/olmadığı konusundaki görüşleriniz nelerdir? 
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3. Madde bağımlılığının tedavi edilebilme durumu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 
4. Madde bağımlılığına neden olan etmenler hakkında neler söyleyebilirsiniz? (Madde 

kullanmaya başlama, devam ettirme vb.) 
5. Madde bağımlılığını önlemede eğitimin rolü hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

(Bakanlık, okul, müfredat, öğretmen, veli bağlamında…) 
6. Bir eğitimci olarak madde bağımlılığı ile ilgili belirtmek istediğiniz diğer hususlar 

(öneriler, tespitler, deneyimler vb.) hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 
 

Yöntem 
Problem Cümlesi: 

Sosyal Bilgiler öğretmen adayları madde bağımlılığı ve önleme faaliyetlerinde 
eğitimin etkinliği hakkında ne düzeyde bilgiye sahiptir? 
Araştırmanın Alt Problemleri: 

1. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını ve madde bağımlısını 
tanımlanmasına yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığının bir hastalık olup/olmadığı 
konusundaki görüşleri nelerdir? 

3. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığı tedavi sürecine yönelik 
görüşleri nelerdir? 

4. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığına neden olan etmenler 
hakkında görüşleri nelerdir? 

5. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının eğitimin bağımlılık süreci üzerindeki etkisine 
yönelik görüşleri nelerdir? 

6. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını önleme konusundaki 
önerileri/görüşleri nelerdir? 

Çalışma Gurubu: 
Araştırma, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı mayıs ayında Denizli, Kütahya illerinde 

bulunan iki devlet üniversitesinin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde okuyan gönüllü 
öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması adına 
görüşme formları ilgili üniversitelere gönderilmiştir. Görüşme formları araştırmacılar 
tarafından random yöntemle seçilmiş 81 sosyal bilgiler 3.sınıf öğretmen adaylarına 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler derlenerek temalar belirlenmiş, her tema başlığı altında 
öğrenci ifadelerine yer verilmiştir. 
Araştırmanın yöntemi: 

Nicel araştırmalar öncelikle sayısal verilerle ilgili olsa da nitel araştırma yöntemleri 
daha esnek, duyarlı ve bağlamsal bilgilere açıktır. Nitel bir araştırmacı için katılımcıların 
bakış açıları ile bir durum tanımlanır ve bu durum onu sosyal olguları deneyim merceği 
aracılığıyla anlamak için birincil araştırma yöntemi yapar ( Merriam & Grenier, 2019). Bu 
çalışmada konunun içeriği ve konu hakkındaki görüşlerin değerlendirilmesi sebebiyle nitel 
araştırma yöntemi seçilmiştir. Niteliksel araştırmacılar insanların dünyayı nasıl anladıkları ve 
anlamlandırdıkları, yaptıkları ile ilgilenmektedir. Nitel bir çalışmada verilerden elde edilen 
temalar, kategoriler, tipolojiler, kavramlar, hipotezler ve hatta temel bir teori, özel bir gerçek 
dünya durumuna hitap eder (Merriam & Grenier, 2019:6). Araştırmada nitel araştırma 
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yöntemlerinden yarı yapılandırılmış açık-uçlu soru formu tekniğinden yararlanılarak 
yapılmıştır. Bu teknik yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, yapılandırılmış görüşme 
tekniğinden biraz daha esnektir. Bu teknikte, araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları 
içeren görüşme protokolünü hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak 
değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını 
ve ayrıntılandırılmasını sağlayabilir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği sahip olduğu belirli 
düzeyde standartlık ve aynı zamanda esneklik nedeniyle eğitimbilim araştırmalarına daha 
uygun bir teknik görünümü vermektedir (Tümüklü,2000 :547). Araştırmacı tarafından yarı 
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken araştırma amacını ortaya koyacak nitelikte 
literatür taraması, uzman görüşü vb. kaynaklardan elde edilen bilgilere başvurulmuştur. 
Yapılan araştırma durum çalışması desenine sahiptir.” Durum çalışması; tek bir durum ya da 
olayın derinlemesine boylamsal olarak incelendiği, verilerin sistematik bir şekilde toplandığı 
ve gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir” (Subaşı, Okumuş,2017:420). 
Edilen veriler içerik analizine tabi tutularak sonuçlar yorumlanmıştır. 
Katılımcı Özellikleri: 

Katılımcıları iki devlet üniversitesi eğitim fakültesindeki sosyal bilgiler öğretmenliği 
bölümünde okuyan, 81 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenciler 3. sınıf düzeyinde, 20-26 yaş 
aralığında, kız ve erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcılara araştırmanın amacı 
açıklanarak ve kişisel veri gizliliği koşuluyla görüşme yapılmış, katılımcılar K1, K2 şeklinde 
kodlanmıştır. Her iki üniversiteden de katılımcılar eğitim fakültesi sosyal bilgiler 
öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde 6 
soru yöneltilmiş, elde edilen verilere ilişkin araştırma problemi ve alt problemlere cevap 
aranmıştır. Veriler kodlanarak kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Her tema başlığı altında 
ifadeyi en iyi açıklayan katılımcı ifadelerine yer verilmiştir. 

Bulgular 
Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması için öncelikle katılımcıların kişisel bilgi 

formundaki sosyo-demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, sınıf, üniversite) irdeleyen sorulara 
verdikleri yanıtlar doğrultusunda frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlere 
ilişkin bilgiler Tablo1’de verilmiştir. 
 

Tablo1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımları 
    n % 

Cinsiyet 
Kadın           46 56,79 
Erkek 35 43,21 
Toplam  81 100 

Yaş 

20-21 46 56,79 
22-23 31 38,27 
24-25 3 3,7 
26 1 1,24 
Toplam  81 100 

Sınıf 3 81 100 

Üniversite Pamukkale Üniversitesi 57             70,37 
Dumlupınar Üniversitesi 24 29,63 

 
Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre araştırmaya katılan toplam 81 öğretmen 
adayının %56,79’u (n=46) kadın, %43,21’i (n=35) erkektir. Yaş boyutunda 20-21 yaş 
aralığındaki öğretmen adayı oranı %56,79 (n=46), 22-23 yaş aralığındaki öğretmen adayı 
oranı %38,27 (n=31), 24-25 yaş aralığındaki öğretmen adayı oranı %3,7 (n=3), 26 yaş 
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boyutunda öğretmen adayı oranı ise %1,24’dür (n=1). Katılımcıların %100’ü (n=81) 3. sınıf 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversite dağılımına göre 
%70,37’si (n=57) Pamukkale Üniversitesi’nden, %26,63’si (n=24) ise Dumlupınar 
Üniversitesi’nden araştırmaya katıldığını belirtmişlerdir.  
 
 
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular: 

“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını ve madde bağımlısını 
tanımlamasına yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine dair çalışma grubunda yer alan 
katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda belirlenen temaların frekansları ve 
yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlere ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo2.Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını tanılama ve madde bağımlısına yönelik 

görüşlerine yönelik katılımcı değerlendirmeleri: 
    f % 

Temalar  

İstem dışı kullanım 54 36 
Psikolojik ve fizyolojik zarar/etki 51 34 
Uyuşturucu etki 27 18 
Kullanım süresi 9 6 
İstenmeyen davranış ve çevre zararı 7 4,67 
Merak 2 1,33 
Toplam  150         100 

 
Tablo 2’de verilen toplam tema sayısı göz önüne alınarak yüzde değerlerine bakıldığında, 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını tanımlama ve madde bağımlısına 
yönelik görüşlerin katılımcı değerlendirmelerine göre; tanımlarda %36’sı (n=54) istem dışı 
kullanım dahilinde ihtiyaç duyma, krize girme  , %34’ü (n=51) psikolojik ve fizyolojik 
zarar/etki dahilinde irade düşüklüğü, esaret, kafeste insan, sonsuz bağlanma, zararlı bileşen , 
%18’i (n=27) uyuşturucu etki dahilinde keyif alma, kafa güzelleştirme, istek, alışkanlık , 
%6’sı (n=9) kullanım süresi içerisinde birkaç kez veya sürekli kullanım ,%4,67’si (n=7) 
istenmeyen davranış ve çevre zararı,%1,33’ü (n=2) merak boyutunda bir kereden bir şey 
olmaz  ifadelerine yer vermişlerdir. İhtiyaç duyma, krize girme, irade düşüklüğü madde 
bağımlısını ve madde bağımlılığını tanımlamada kullandıkları temel kavramlar olarak 
belirlenmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bu tespitleri Uyuşturucu ile Mücadele 
Ulusal Strateji Belgesi 2018-2023’ün madde bağımlılığı tanımı ile örtüşmektedir. Bu strateji 
belgesine göre madde bağımlılığı; bitkisel kökenli ve/veya bir takım kimyasal yollarla 
oluşturulmuş sentetik moleküllerden elde edilen, merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel 
ve/veya ruhsal olarak sakinleştirici ve/veya uyarıcı etkileri olan ve kişide sürekli kullanıma 
bağlı olarak zamanla daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk 
belirtileri gösteren tüm maddeler uyuşturucu maddedir. Yıkıcı sonuçlarına rağmen bu 
maddelerin kullanılmasına devam edilmesi ise uyuşturucu bağımlılığı olarak 
tanımlanmaktadır (T.C. Başbakanlığı, 2018: 3). 

Çalışma grubundaki katılımcıların bazıları belirlenen temaların yüzdeliklerine göre 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerle düşüncelerini dile getirmiştir: 
K 63 ’e ait ifade örneği: 

“Madde bağımlılığı, uyuşturucu gibi zararlı olan şeylere sürekli ihtiyaç 
duymak hatta bu ihtiyaç giderilmediğinde krize götüren bir çeşit kötü bir 
ihtiyaçtır. Madde bağımlısı ise bu maddelere ihtiyaç duyan sürekli 
kullanmadığında krize giren kişidir”.  
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K 7 ’ye ait ifade örneği: 
“Bir kafese kapatılmış boğazında elinde ayaklarında zincir olan insandır”. 

K 5 ’e ait ifade örneği: 
İnsan beynini uyuşturan bir süreliğine kafasını uçuran maddelere aşırı ilgi 
duyma ve kullanmadır bağımlılık. Bir kere alıştı mı bir daha bırakması zor 
olan şeylerdir”. 

K 44’e ait ifade örneği: 
 “En kısa tanımıyla herhangi bir uyuşturucu etken gösteren maddeye karşı 
sürekli kullanım biçimi. Madde bağımlısı birey ise uyuşturucu etken olan 
maddeye bir kopuş sergilemeyen aynı zamanda sürekli bir artış ile bağımlılık 
gösteren kişi ve kişiler”.  

K 19 ’a ait ifade örneği: 
“Sigara alkol uyuşturucu gibi insan sağlığına zarar veren maddelerin, kişiler 
tarafından kullanılması ve maddelerin verdiği zararları kabul etmiş, bu 
maddelerle ilişiğini kesemeyen, bu maddelere ulaşamadığında kendine ve 
çevresine zarar veren kişidir”.  

K 23 ’e ait ifade örneği: 
“Madde bağımlılığı bir merak ile başlayan ama insanların hayatını olumsuz 
yönde etkileyen, keyif verdiği düşünülen son derece zararlı ve istenilmeyen 
davranışlara neden olan bir alışkanlık” 
 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular: 
“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığının bir hastalık olup/olmadığı 

konusuna yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine dair çalışma grubunda yer alan 
katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda belirlenen temaların frekansları ve 
yüzde değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlere ilişkin bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.  
Tablo3. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını hastalık olup/olmadığına yönelik görüşlerine 

yönelik katılımcı değerlendirmeleri: 
    f % 

Temalar  
Hastalık 59 72,84 
Hastalık değildir 22 27,16 
Toplam  81 100 

 
Tablo 3’de verilen toplam tema sayısı göz önüne alınarak yüzde değerlerine bakıldığında, 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının %72,84’ü (n=59) madde bağımlılığının bir hastalık 
olduğuna dair vurgu yaptıkları görülmektedir. Katılımcıların %27,16’sı (n=22) madde 
bağımlılığının bir hastalık olmadığı görüşündedir. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu 
madde bağımlılığının bireyde psikolojik ve fizyolojik etkilerinin görüldüğü bir hastalık olarak 
tanımlarken, diğer katılımcılar madde bağımlılığının kişinin kendi tercihi olduğunu, alışkanlık 
ve iradenin zayıflığı olarak görüldüğünü bu nedenlerle hastalık olamayacağı görüşündedirler. 
Fakat literatüre göre bağımlılık beynin işlevsel bozukluğu çerçevesinde ele alınması ve 
değerlendirilmesi gereken bir beyin hastalığıdır. Bağımlılığa neden olan tüm maddelerin 
beyin üzerinde etkili olduğu, alındığı zaman beyinde işlevsel bozukluk oluşturduğu, beynin 
ödül merkezindeki etkilerinden dolayı keyif verici özelliğinin ön planda olduğu, alınmadığı 
zaman yoksunluk ve davranış bozukluğu ile karakterize edilebilen ciddi bir beyin hastalığıdır 
(Uzbay,2009a). Literatürdeki madde bağımlılığının hastalık tanımıyla katılımcıların tanımının 
örtüşmediği düşünülmektedir. 
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Çalışma grubundaki katılımcıların bazıları belirlenen temaların yüzdeliklerine göre 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerle düşüncelerini dile getirmiştir: 
K 24 ’e ait ifade örneği: 

“Tabi ki bir hastalıktır. Çünkü birey kendi isteği ile o maddeyi almaz vücudu 
zorunlu kıldığı için bunu yapar. Bir ilaca bağımlı bir hasta gibidir madde 
bağımlısı insan fakat diğer ilaçlar iyileştirirken bu madde zehirler” 

K 63 ’e ait ifade örneği: 
“Ben hastalık olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir kerelik kullanımda senin 
isteğine kalmış, diğerlerinde ise senin isteğine kalmış, diğerlerinde ise artık 
sürekli ihtiyaç bağımlılık haline gelir. Bir hastalık olarak tanımlanmak 
istenirse de ben buna isteğe göre hastalık olarak tanımlarım. 
 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular: 
“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığının tedavi edilebilme durumuna 
yönelik görüşleri nelerdir?” alt problemine dair çalışma grubunda yer alan katılımcıların 
sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda belirlenen temaların frekansları ve yüzde değerleri 
hesaplanmıştır. Bu değerlere ilişkin bilgiler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo4. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığının tedavi edilebilme durumuna yönelik 
görüşlerine yönelik katılımcı değerlendirmeleri: 

    f % 

Temalar  
Tedavi edilir 67 82,72 
Tedavisi zor, edilemez 10 12,35 
Bilmiyorum 4 4,93 

 Toplam  81 100 
 
Tablo 4’de verilen toplam tema sayısı göz önüne alınarak, yüzde değerlerine bakıldığında, 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığının tedavi edilip/edilemeyeceğine 
yönelik görüşlerine ait katılımcı değerlendirmelerine göre %82,72’si (n=67) madde 
bağımlılığının tedavi edilebileceğini, %12,35’i (n=10) tedavisinin zor olduğunu ve tedavi 
edilemeyeceğini, %4,93’ü (n=4) madde bağımlılığının tedavi süreci konusunda bilgilerinin 
olmadığını ifadelerinde yer vermişlerdir. Öğretmen adaylarında madde bağımlılığının irade ve 
kararlılıkla üstüne gidilirse tedavi edilebileceği görüşü hâkimdir. Süreç içinde kişinin 
profesyonel anlamda psikolojik destek alması, tedavi sürecinde çevresinden ve ailesinden 
destek ve motivasyon sağlanması tedavinin başarısı için önemli olduğu görüşündedirler. 
Tedavinin mümkün olamayacağı görüşünde olan katılımcılar ise bir hastalık olmadığını ve 
alışkanlıkların tedavi edilmesinin zor olduğu görüşündedir. Yine tedavi olduktan sonra madde 
bağımlılarının tekrar başlama süreci, tedavisinin olmadığı görüşünü katılımcılarca 
desteklenmektedir. Katılımcılar, az oranda bu konuda bilgilerinin bulunmadığını ifade 
etmektedir.  Madde bağımlılığı tedavisinde en önemli olgu kişinin tedavi olmayı istemesidir. 
Alkol ve madde bağımlılığı kronik bir hastalık olup, kişiye kullandığı maddeye, bireysel ve 
fizyolojik faktörlere bağlı radikal tedavisi günümüzde mümkün olamamakla birlikte, santral 
sinir sistemi hastalıklarının kökten tedavisi için en önemli koşul bu hastalıkların altında yatan 
nedenlerin tam olarak aydınlatılabilmesidir.  Madde bağımlılığı gibi beyin hastalıklarının 
tedavisi semptomatiktir ve sürekli ilaç kullanımını ve hekim kontrolü altında olmayı 
gerektiren bir durumdur (Yılmaz ve ark,2014; Uzbay,2009b). Tedavide tamamen iyileşme 
olmamakla beraber remisyon (hastalık belirtilerinin sönmesi) ve depreşme şeklinde birbirini 
takip eden süreçlerle karşılaşma olasılığı yüksektir. Literatürle karşılaştırıldığında sosyal 
bilgiler öğretmen adaylarının tedavi süreçleri ve tedavisi konusunda yeterli bilgi düzeyinde 
olmadıkları düşünülmektedir. 
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Çalışma grubundaki katılımcıların bazıları belirlenen temaların yüzdeliklerine göre 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerle düşüncelerini dile getirmiştir: 
K 62 ’ye ait ifade örneği: 

“Bağımlılık tedavisinde kişinin tedaviye uyumu ve kişinin motivasyonu oldukça 
önemlidir. İstekli ve kararlı olması tedaviyi mümkün kılar”. 

K 19’a ait ifade örneği: 
“Bu hastalığın ilaç tedavisiyle çözülemeyeceğini insanın ancak kafasında 
bitirebileceğini, bu maddeyi kullanma amacını ve buna ihtiyaç duymadığını 
anlaması lazım”.  

K 18’e ait ifade örneği: 
“Tedavi süreçlerini tam olarak bilmiyorum. Ama edilebilme durumu bağımlı 
kişiler için büyük şans”. 
 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular: 
“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığına neden olan etmenlere yönelik 
görüşleri nelerdir?” alt problemine dair çalışma grubunda yer alan katılımcıların sorulara 
verdikleri yanıtlar doğrultusunda belirlenen temaların frekansları ve yüzde değerleri 
hesaplanmıştır. Bu değerlere ilişkin bilgiler Tablo 5’de verilmiştir. 

 
 
 

Tablo5. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığına neden olan etmenlere yönelik katılımcı 
değerlendirmeleri: 

    f % 

Temalar  

Arkadaş çevresi, kabul görme 64 32 
Psikolojik sorunlar 41 20,5 
Ailevi sorunlar 34 17 
Merak 31 15,5 
Olumsuz çevre etkisi 14 7 
Bilgi eksikliği 12 6 
Sosyo-ekonomik yetersizlik 4 2 

 Toplam  200 100 
 
Tablo 5’de verilen toplam tema sayısı göz önüne alınarak, yüzde değerlerine bakıldığında, 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığına neden olan etmenlere yönelik 
görüşlerine ait katılımcı değerlendirmelerine göre ilk sırada %32’si (n=64) arkadaş çevresi ve 
bu çevrede kabul görme isteği olarak belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarında madde 
bağımlılığına neden olan etmenler arasında ilk sırada arkadaş çevresinin önemine vurgu 
yapmışlardır. Madde kullanan kişilerden oluşan bu sosyal grup içerisine kişinin kendisini 
kabul ettirmek amacıyla madde kullandığı görüşü hâkimdir. Katılımcıların %20,5’i (n=41) 
psikolojik sorunların dahilinde kişinin gelişim dönemi itibariyle ruhsal sıkıntılarının 
olabileceği, stres ve ailesel çatışmalardan kaçış yolu olarak gördüğü uyuşturucunun süreç 
içerisinde kullanıldığını ifade etmektedirler. Kişinin yalnızlık duygusu gibi duygularla da baş 
edemediğini ifadelerinde yer vermektedirler. Katılımcıların %17’si (n=34) ailevi sorunların 
içerisinde sevgisizlik, ilgisizlik, şiddet, güvensizlik, madde bağımlısı aile bireyi, %15,5’i 
(n=31) ise merak içerisinde özenti, bilinçsizlik, istek, alışkanlık, boş zamanı 
değerlendirememe ifadelerine yer vermişlerdir. Katılımcıların %7’si (n=14) olumsuz çevre 
etkisinin içerisinde kişinin yaşadığı çevrenin ve toplumun madde kullanımında etkili 
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olduğunu, madde kullanımının yüksek oranda olduğu bir yaşam alanında kişinin zamanla bu 
maddeye karşı yöneleceğine dikkat çekmektedirler. Katılımcıların %6’sı (n=12) bilgi 
eksikliğinin “bir kereden bir şey olmaz” yanılgısıyla merakın birleşmesiyle madde 
deneyiminin oluştuğunu ve %2’si (n=4) ise sosyo- ekonomik yetersizlik içerisinde maddenin 
kolay bulunabileceğini ve maddenin ucuz olmasını madde bağımlılığının nedeni olarak 
gösterilebileceğine ifadelerinde yer vermişlerdir. Bahar (2018) yaptığı çalışmada bağımlılığın 
ilk unsurunun kişinin üstesinden gelmekte zorlandığı korku, gerginlik, üzüntü, yalnızlık, 
sorumluluktan kaçmak, sıkıntı verici olaylarla başa çıkmamak, olumsuz duygu durum 
halinden kaçmak ya da bu durum ile başa çıkamamak olduğunu ve bu özelliklerinden dolayı 
maddeye yöneldiğini ifade etmiştir.  İkinci faktör olarak; aile içi iletişimde yetersizlik ve aile 
içi dinamiklerin homojen olmaması, rol modellerin tutarsızlığı, arkadaş çevresinin madde 
kullanımına ait tutumları, özendirme ve başlatma, merak ve aidiyet duygusu kişinin maddeye 
başlamasında etkili olduğunu ifade etmiştir (Bahar,2018). 

Çalışma grubundaki katılımcıların bazıları belirlenen temaların yüzdeliklerine göre 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerle düşüncelerini dile getirmiştir: 
K 25 ’e ait ifade örneği: 

“Bağımlılık genç yaşlarda arkadaş çevresiyle başlar. Genç küçük düşmemek 
için grubun içinde yer edinmeye çalışır. Ailenin ilgisizliği yüzünden tamamen 
madde bağımlısı haline gelebilir”. 

K 46’ya ait ifade örneği: 
 

“Bence en büyük etmen psikolojik sorunlar. Kapalı bir toplum olmamızdan 
dolayı insanlar arası iletişim sağlıksız. Birey ya sorunları ile yalnız kalıyor ya 
da sorunlarını başkalarının sorunları haline getiriyor”. 

K 32 ’ye ait ifade örneği: 
 “En temel etken ailedir. Eğer ailede madde bağımlısı birey varsa çocuğun bu 
yola girmesi daha kolay olur”. 

K 50 ’ye ait ifade örneği: 
“Bence merak; gençlerin maddenin yaratacağı etkiyi merak ettikleri için 
yaşıtları ile birlikteyken madde almaya elverişlidir. Arkadaş çevresi böyle 
kötü bir alışkanlığa başlaması ve önlenmesinde önem taşır”. 

K 62 ’ye ait ifade örneği: 
“Yaşanılan yer, okul çevresi, arkadaş çevresi maddeye ulaşmakta kolay oluşu 
etkilidir”. 

K 10 ’a ait ifade örneği: 
 “Madde kullanmaya teşvik edici en önemli etkenlerden biri arkadaş ortamıdır. 
“Bir kereden bir şey olmaz” diye başlanan cümle insanın hayatı boyunca 
vereceği en kötü karar olabilir”.   

K 75 ’e ait ifade örneği: 
“Madde bağımlısı olmadan önce maddeyi özendiren ve çok ucuza satılması 
madde bağımlılığına teşvik ediyor. Her yerde bulunabiliyor”. 
 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular: 
“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını önlemede eğitimin rolüne yönelik 
görüşleri nelerdir?” alt problemine dair çalışma grubunda yer alan katılımcıların sorulara 
verdikleri yanıtlar doğrultusunda belirlenen temaların frekansları ve yüzde değerleri 
hesaplanmıştır. Bu değerlere ilişkin bilgiler Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo6. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını önlemede eğitimin rolüne yönelik katılımcı 
değerlendirmeleri: 

    f % 

Temalar  

Okullarda düzenli 
bilgilendirme ve eğitim 55 33,53 

Bireyin ve ailenin 
bilinçlendirilmesi ve ailenin 
eğitime desteği 

31 18,9 

Öğretmenin etkinliği 30 18,3 
Eğitim kurumlarının aktiviteleri 26 15,85 
Devlet desteği 14 8,54 
Eğitim ve uygulamalar yeterli 
değil 6 3,66 

Eğitimin etkisi yok 2 1,22 
 Toplam  164 100 

 
Tablo 6’da verilen toplam tema sayısı göz önüne alınarak yüzde değerlerine bakıldığında, 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını önlemede eğitimin rolüne yönelik 
görüşlerine ait katılımcı değerlendirmelerine göre ilk sırada %33,53’ü (n=55) okullarda 
düzenli bilgilendirme ve eğitimin önemine vurgu yapmışlardır. Genel çerçevede madde 
bağımlılığına yönelik seçmeli ders konulabileceği, mevcut derslerin müfredatlarına 
eklenebileceği, yükseköğretim kurumlarında ise bu amaçla çalışmalar yapılabileceği 
önerilerinde bulunmuşlardır. Katılımcıların %18,9’u (n=31) bireyin ve ailenin 
bilinçlendirilmesi, ailenin eğitime desteğinin önemi çerçevesinde ailenin bireyin eğitimindeki 
rolü belirtilmiş ve aile kavramı dahilinde manevi değerlerin bireye aktarılmasının önemi 
vurgulanmıştır. Katılımcıların %18,3’ü (n=30) öğretmenin etkinliği ile madde bağımlılığını 
önlemede öğretmenin önemini vurgulanmış ve öğretmenlerin madde kullanımının sağlığa 
zararları belirtmesi, madde kullanımına bağlı olumsuz durumların nitelendirilmesi ve sağlıklı 
öğretmen-öğrenci iletişimi ile okuldaki güven ortamının sağlanması, zamanı etkin kullanma 
ve boş zaman değerlendirilmesinde hobilere yönlendirme konularına vurgu yapılmıştır. 
Katılımcıların %15,85’i (n=26) eğitim kurumlarının bu konuda aktivitelerin arttırılması 
içerisinde örgün eğitim kurumlarında madde bağımlılığına yönelik seminer, konferans vb. 
çalışmaların arttırılmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Katılımcıların %8,54’ü (n=14) eğitim 
alanında devletin desteğini ve sosyal medyanın madde bağımlılığına yönelik etkili 
kullanılması gerekliliğini, öğrencilerin madde bağımlılığı hakkındaki ulusal eylem planlarına 
dahil edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Katılımcıların %3,66’sı (n=6) bu konuda eğitim ve 
uygulamaların yeterli olmadığından, %1,22’si (n=2) ise okuldaki eğitimin madde 
bağımlılığını etkilemediğini ve ailenin önemli bir konuma sahip olduğunu ifadelerinde yer 
vermişlerdir. Alikaşifoğlu & Ercan (2006) yaptığı çalışmada maddeye erişim olanaklarının 
kolay olması, önleyici faaliyetlerin daha işlevsel olması gerekliliğini de beraberinde 
getirmiştir. Ailenin ergene desteği ve eğitime devam etme isteği gibi koruyucu etkenler, 
ergenlerin madde ile karşılaştıklarında kullanmamaları gerektiği bilincini oluşturmaktadır. 
Madde kullanımı açısından okul yaşantıları çift yönlü olarak önemlidir. Olumsuz okul 
yaşantıları risk faktörünü arttırırken, olumlu okul yaşantıları ve olanakları da koruyucu faktör 
olarak işlev görebilmektedir. Okula ait bağların kaybedilmesi, okul yıllarında yaşanan akran 
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reddi, okula yönelik yüksek beklenti, geleceğe dönük hedeflerin yokluğu, okul başarısının 
düşük seyretmesi, okulda arkadaş edinememe, otoriter okul yönetimi, okulun bulunduğu 
bölge, okullarda madde bağımlılığı ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılmaması, 
öğretmenlerin bu konuda eğitim düzeylerinin yeterli olmaması, öğrenciler arasındaki bireysel 
çatışmalar, okul yönetiminin madde bağımlılığına dair önleme faaliyetlerindeki eksikliği , 
madde kullanımının okul düzeyindeki risk faktörlerini oluşturmaktadır. 

Çalışma grubundaki katılımcıların bazıları belirlenen temaların yüzdeliklerine göre 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerle düşüncelerini dile getirmiştir: 
K 54 ’e ait ifade örneği: 

“Okulda yaşa uygun olarak madde bağımlılığı ile ilgili doğru bilgiler 
verilmelidir. Velilerin çocukları ile ilgili olmaları ve çocuklarının kimlerle 
arkadaşlık ettiğinden haberdar olmaları gerekir. Öğretmenlerin ve velilerin 
çocukları okulda başarılı olmaya ve okuldaki kulüplere katılımlarını teşvik 
etmeleri gerekir. Müfredata bu konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgi 
konulmalıdır”. 

K 2 ’ye ait ifade örneği: 
“Aileler ve toplum çocuk ve gençlere yeteri kadar manevi değer aşılamıyor. Ve 
birçok gencimiz hayata bir kez geliyoruz. Hayat bir kere yaşanır. Gençtir 
bırakın yapsın gibi cümleler doğru olmayan hatta zararlı olan birçok şeyi 
meşrulaştırma yolunda hala ilerliyor maalesef. Ailelerde çoğunlukla bu tür 
şeylerin önüne geçip çocuklarına gerçek amaçlar aşılamak yerine destekliyor. 
Eğitim ailede başlar. Bunların dışında eğitimcilerin yeteri kadar bilinçli 
olmaması ve öğrencilerine aşılayamaması büyük bir sorundur. Hatta özgürlük 
adı altında maddelerin esareti altında yaşayan eğitimci olacak nice arkadaşım 
var”. 

K 21 ’e ait ifade örneği: 
“Eğitimin rolünden ziyade öğretmenin rolü daha baskındır. Muhakkak 
konferans gibi etkinliklerle de bilinçaltına maddenin zararı anlatılmalı”. 

K 18 ’e ait ifade örneği: 
“Bu bireylere çok küçük yaşta aşılanması gereken bir durum. Seminerler, 
konferanslar küçük yaştaki çocuklara uygun bir biçimde iletilmeli. Kötü halleri 
gösterilmeli”. 

K 33 ’e ait ifade örneği: 
“Madde bağımlılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kapsamlı bir eylem 
planı hazırlanmalı bu planın içinde ve dışındaki herkesin bu bağımlılıkla 
ekstra çaba sarf ederek mücadelede bulunmalı. Çözüm eylem planında bağımlı 
gençlerin ve insanların yeni hobilere yöneltilmesi gibi uzmanlar ile 
hazırlanmalıdır”. 

K 24 ’e ait ifade örneği: 
“Madde bağımlılığını önlemede eğitimin yeterli olduğunu düşünmüyorum. 
Çünkü olumsuz hayat koşullarında yaşayan bireylere eğitim 
ulaşamamaktadır”. 

K 20 ’ye ait ifade örneği: 
“Madde bağımlılığını önlemede eğitim ne denli etkilidir bilemiyorum. 
Açıkçası etkisine de inanmıyorum. En azından çoğu insanda etkisi yok. Belki 
toplumdan dışlanabileceği, yalnız kalabileceği korkusu insanı bağımlısı 
olduğu maddeden uzak tutabilir”. 
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Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular: 
“Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlığını önleme konusundaki 
önerileri/görüşleri nelerdir?” alt problemine dair çalışma grubunda yer alan katılımcıların 
sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda belirlenen temaların frekansları ve yüzde değerleri 
hesaplanmıştır. Bu değerlere ilişkin bilgiler Tablo 7’de verilmiştir. 
 
Tablo7. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını önleme konusundaki önerilerine/görüşlerine 

yönelik katılımcı değerlendirmeleri: 
    f % 

Temalar  

Bakanlık, Okul ve Eğitim 
alanındaki öneri ve tespitler 44 38,3 

Aileye yönelik tespit ve öneriler 31 26,9 
Toplumsal alan için öneri ve 
tespitler 24 20,9 

Devlete yönelik öneri ve 
tespitler 16 13,9 

 Toplam  115 100 
 
Tablo 7’de verilen toplam tema sayısı göz önüne alınarak, yüzde değerlerine bakıldığında, 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde bağımlılığını önlemede önerilerine/görüşlerine 
yönelik katılımcı değerlendirmelerine göre öğretmen adaylarının %38,3’ü (n=44) bakanlık, 
okul ve eğitim alanındaki öneri ve tespitleri arasında; aile ile bireyin madde bağımlılığına 
yönelik eğitilmiş olması, yaş grubuna uygun olarak okullarda planlı eğitim verilmesi, madde 
bağımlılığı eğitiminde aktif olunmasının gerekliliği, öğretmenin öğrencilere karşı rol model 
görevinin olduğu, öğrencilerin hobilerine önem verilmesi gerektiği, yükseköğretim 
kurumlarında madde bağımlılığını önlemeye yönelik derslerin olmasının gerekliliği, Yeşilay 
gibi madde bağımlılığına yönelik çalışmalar yapan kurumların okullarda düzenli çalışmalar 
yapmasının (seminer vb.) önemi, okul ve okul çevresinde öğrencilerin kendini güvende 
hissedeceği ortamın oluşturulmasının önemi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulun aile ile 
iletişimi ve eşgüdümlülüğüne önem vermesi gerektiği yer almaktadır. Katılımcıların %26,9 
’unun (n=31) aileye yönelik tespit ve önerilerinde ise; ebeveynlerin çocuk eğitimindeki 
önemi, bilinçli çocuklar yetiştirilmesi gerektiği ve bu sayede çocukların asla zararlı maddelere 
yönlenmeyeceği vurgulanmış, ebeveynlerin çocuklarının hayatları üzerinde belli bir oranda 
kontrol yetkisinin önemi hakkında ifadeler kullanmışlardır. Katılımcıların %20,9’u (n=24) 
toplumsal alanda madde bağımlılığının önlenmesine yönelik yapılabileceklere ilişkin öneri ve 
tespitleri arasında madde bağımlılığını önlemeye yönelik etkinlikler düzenlenmeli ve bu 
alanda çalışma yapan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi gerekliliği ve medya 
organlarının toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapması gerektiği, toplumda 
gençlere rol model olan bireylerin madde bağımlılığı konusunda bilinçli davranmaları 
gerektiği vurgulanmıştır. Katılımcıların %13,9’u (n=16) devlete yönelik öneri ve tespitler 
yaparak devletin yapabileceği çalışmalar kapsamında ise; madde bağımlılarının tedavisine 
yönelik her türlü çalışmanın yapılması gerektiği, madde bağımlılığını önlemeye yönelik 
çalışan kurum ve projelerin desteklenmesinin önemi, madde kullanımı ve madde kullanımına 
teşvik edilmesine yönelik cezaların arttırılması gerektiği ve buna ek olarak tedavi amaçlı 
kullanılan ilaçların amaçları dışında kullanımının önüne geçilmesi adına gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair önerilere ifadelerinde yer vermektedirler. Ayrıca katılımcılar arasından bir 
kişi “düşük riskli maddelerin kullanılmasının serbestleştirilmesini” önermiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire 
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Başkanı Seyfettin Toraman’ın  Bakanlığının konuyla ilgili mevzuatı, koruyucu, önleyici 
kapsamda yapılan çalışmalar ve okul temelli müdahaleler hakkında sunumuna göre; Müfredat 
temelli sadece ortaöğretim düzeyinde değil, okul öncesinden itibaren ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde hemen hemen tüm derslerin içerisinde, hayat bilgisinden başlayarak bunlar sınıf 
öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin de ders içeriklerinde kullanabileceği etkinliklere ve 
kazanımlara dönüştürülmüş şekilde olduğunu belirtmiştir. Bağımlılıkla mücadele 
çerçevesinde okullara gönderilen yıllık çerçeve planları içerisinde bağımlılıkla mücadeleyi ve 
ihmal, istismarı birinci öncelik konusu yapıldığını, Yeşilay’la birlikte 2014 yılında, 
protokolle, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı hazırlandığını ve programın arka 
planında bilinçlendirme, farkındalık yaratma, bilgilendirme, koruma ve önleme çalışmalarının 
olduğunu ifade etmiştir. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı içerisinde yaş ve 
gelişim düzeylerine uygun olarak farklı eğitim kademelerinde, farklı gelişim düzeylerinde ve 
farklı yaş gruplarında farklı içeriklere sahip olduğunu ifade etmiş ayrıca bu konuda öğretmen 
ve aile eğitimlerinin de olduğunu aktif olarak uygulandığını ve gerekli izleminin yapıldığını 
belirtmiştir (TBMM,2018). 

Çalışma grubundaki katılımcıların bazıları belirlenen temaların yüzdeliklerine göre 
sırasıyla aşağıdaki ifadelerle düşüncelerini dile getirmiştir: 
K 12 ’ye ait ifade örneği: 

“Madde bağımlılığı ile ilgili okullar bakanlıklar gibi kurumlar öğrencilere 
seminer, konferans etkinlikleri düzenleyebilirler. Mesela daha önce madde 
bağımlısı olup tedavi ile iyileşen bir kişi ile görüşmeler öğrencilerle 
yapılabilir”.   

K 30 ’a ait ifade örneği: 
“Madde bağımlılığını azaltmak için aile çocuğu çok iyi yetiştirmeli gizli takipte 
kalmalı. Arkadaşları konusunda onları uyarmalı. Okullarda veli ile iş birliği 
yapmalıdır”. 
 

K 57 ’ye ait ifade örneği: 
“Bana göre çevrenin etkisinin bu konuda en önemli etken olduğunu ve 
düzeltilmesi için yeterli kamu bilinçlendirmesinin yapılmadığını düşünüyorum. 
Özellikle toplumun gözünde bir değeri bir statüsü olan şahısların rol model 
alındığını ve bu şahısların bilinçlenmesi ve dikkat etmesi gerektiğini 
düşünüyorum”.       
 

K 51 ’e ait ifade örneği: 
“Madde bağımlılığı ile mücadele eden kurumlar çoğaltılabilir. Rehabilitasyon 
merkezler arttırılabilir, okullarda bu konuda bilgilendirilmeler yapılabilir bu 
konuda araştırmalar arttırılabilir”. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Araştırma kapsamında doğrudan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının madde 

bağımlılığı ve eğitim alanına yansıması ilişkisini irdeleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
Diğer yandan alan yazında madde bağımlılığı alanında yapılan çok sayıda çalışma olduğu 
tespit edilmiş, özellikle öğretmen adayları olarak Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 
ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerindeki Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki 
Görüşleri (Karaman & Kurtoğlu, 2009) konulu bir çalışma yapılmış olup söz konusu 
çalışmada sadece davranışsal düzeyde internet bağımlılığı boyutu incelenmiştir.  Bunun 
dışında üniversite öğrencilerini kapsayan bazı çalışmalar da göze çarpmaktadır. İnönü 
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara, Alkol, Madde Kullanımı, Madde 
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Kullanımına Etki Eden Etmenler ve Aileden Aldıkları Sosyal Desteğin Etkisi  (Koca & 
Oğuzöncül, 2015), Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve 
Madde Kullanımı Sıklığı ve Kullanmaya Başlama Nedenleri (Mayda, ve diğerleri, 2010), 
Şanlıurfa’da Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı (Altındağ, ve diğerleri, 2005), 
Üniversite Öğrencilerinde Nikotin, Alkol ve Madde Bağımlılığının 12 Aylık Yaygınlığı 
(Kaya & Çilli,2002), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinde sigara, 
alkol, madde kullanımı (Akvardar, ve diğerleri, 2001) gibi birçok çalışma mevcut olup, 
temelinde madde bağımlılığı ve bağımlılığın eğitim alanındaki yansımalarının öğretmen 
adayları gözüyle değerlendirmelerini kapsayacak şekilde bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının, madde bağımlılığı ve madde 
bağımlılığıyla mücadele faaliyetlerinde eğitimin etkinliği hakkında ne düzeyde bilgiye sahip 
oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Madde bağımlılığı hakkındaki görüş ve bilgi düzeyleri 
konusunda Kütahya ve Denizli illerindeki kamu üniversitelerinde öğrenim gören gönüllü 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarıyla yürütülen çalışma sonucunda, yapılan görüşmelerin 
analizi neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

• 1. alt probleme yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 
madde bağımlılığını ve madde bağımlısını tanımlanmasına yönelik görüşlerindeki madde 
bağımlılığı ve madde bağımlısının tanımına göre; 

1. Maddenin kişilerin sıkıntılarından kurtulma, keyif alma, kendini kanıtlama gerekçeleriyle 
madde kullanmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. 

2. Bir kez veya birkaç kez kullanımdan sonra sürekli kullanma ihtiyacı duyduklarını ifade 
etmişlerdir. 

3. Maddeye ulaşamadığında ise kişinin kendisine, çevresine zarar verebileceği ve kriz adı verilen 
yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkacağını düşünmektedirler.  

4. Öğretmen adayları madde bağımlılığı ve madde bağımlısını tanımlarken konu hakkında büyük 
çoğunluğunun yeterli bilgiye sahip oldukları düşüncesi hakimdir. 

• 2. alt probleme yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 
madde bağımlılığının bir hastalık olup/olmadığı konusundaki görüşlerine bakıldığında; 

1. Görülerinde büyük çoğunluğunda hastalık olduğu kanaatine yer vermişlerdir. 
2. Hastalık kavramı içerisinde psikolojik kökenli bir hastalık olarak nitelendirdikleri görülmektedir.  
3. Öğretmen adayları madde bağımlılığı hastalık olarak tanımlarken hastalığın çerçevesi hakkında 

büyük çoğunluğunun yeterli bilgiye sahip olmadıkları göze çarpmaktadır. 
• 3. alt probleme yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

madde bağımlılığı tedavi sürecine yönelik görüşlerinde; 
1. Bağımlı kişinin kendi iradesi ve kararlılığı ile hastalığın tedavi edilebileceğine ifadelerinde yer 

vermişlerdir. 
2. Sosyal destek faktörünün tedavi aşamasındaki önemine vurgu yapmışlardır. 
3. Hastalık kavramını psikolojik kökenli bir sürece bağladıkları katılımcıların ifadelerinden çıkan 

sonuçlar arasındadır.  
4. Öğretmen adaylarının tedavi süreçleri ve tedavisi konusunda yeterli bilgi düzeyinde olmadıkları 

görülmektedir. 
• 4. alt probleme yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre; 
1. Madde bağımlılığına neden olan etmenler arasında arkadaş çevresi ve bu çevrede kendini ispat 

etme ilk sırada yer alan düşüncelerdendir. 
2. Öğretmen adaylarının bu konudaki tespitleri madde bağımlılığı alanında yapılan çalışmalarla 

ortak tespitleri olmakla beraber, literatürde temel nedenin kişinin kişilik yapısı, psikolojik 
etmenler, kalıtımsal yatkınlık, psikiyatrik sorunlar olarak belirtilmiştir.  

3. Öğretmen adaylarının bu konuda yeterli bilgi düzeyinde olmadıkları saptanmıştır. 
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• 5. alt probleme yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 
eğitimin bağımlılık süreci üzerindeki etkisine yönelik görüşleri arasında; 

1. Okullarda düzenli madde bağımlılığından koruyucu eğitim verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.  

2. Veli-okul iş birliği, ailenin ve öğretmenin eğitimi konularına değinmişlerdir.  
3. Öğretmen adaylarının bu konudaki tespitleri madde bağımlılığı alanın da yapılan çalışmalarla 

örtüşmekle beraber özellikle okul yaşantısına ait yeterli düzeyde bilgi içermediği söylenebilir.  
• 6. alt probleme yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde sosyal bilgiler öğretmen adayları madde 

bağımlılığını önleme konusundaki önerileri/görüşlerine göre; 
1. Eğitim alanında, aile alanında, toplumsal alan ve devlete yönelik öneriler olarak belirtmişlerdir. 

Bu öneriler arasında en göze çarpan yaş grubuna göre okullarda düzenli eğitimdir. 
2. Eğitim alanındaki aileye madde bağımlılığına ait bilinçlendirme ve eğitim yapılmalı, okullar 

madde bağımlılığı eğitiminde aktif olmalı, öğretmen arkadaş edinmede rol model olmalıdır.  
3. Çocuklar hobilere yönlendirilmelidir. 
4. Okul ve çevresinde güvenli ortam sağlanmalıdır. 
5. Yeşilay gibi kurumlardan okullarda düzenli eğitim alınmalıdır.  
6. Bakanlık, okul, aile eşgüdümlü çalışmalı, üniversitede önleme faaliyeti dersleri verilmesi 

gerektiği bu bağlamda ifade edilen öneri ve tespitlerdir. 

Sosyal Bilgiler öğretmen adayları madde bağımlılığını önleme konusundaki 
önerileri/görüşleri eğitim alanında birçoğunun Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata 
geçirildiği fakat madde bağımlılığı başlama yaşının gittikçe düştüğü yapılan çalışmalarda yer 
alan tespitler arasındadır.  

Sonuç olarak; yapılan çalışmada öğretmen adayları, madde bağımlılığını önlemeye 
yönelik eğitim ve bilgilendirmelerin, aileler de sürece daha fazla dahil edilerek, 
arttırılabileceğini, eğitim-öğretim faaliyetlerinde de (hedef kitleye göre) farkındalığı artırıcı 
etkinlikler ve gelişim dönemine uygun sürekli eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Ayrıca eğitim öğretim faaliyetleri dışında okullarda boş zaman etkinlikleri 
düzenlenebileceğini, özellikle öğretmen ve yöneticilere farkındalığı artırıcı hizmet içi 
eğitimler düzenlenebileceğini ve eğitim-öğretim alanında okullarda ve yükseköğretim 
kurumlarında (seçmeli ders niteliğinde) müfredata ders olarak eklenebilmesinin uygun 
olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda daha 
fazla çalışma yapmasını beklemekte ve madde bağımlılığının psikolojik sorunlar, maddelere 
kolay ulaşabildiği, arkadaş çevresinin ve özenti ile merak ve ailevi sorunlarla ortaya 
çıkmasının olası olduğunu ifade etmektedirler. Sosyal medyanın bağımlılık konusunda 
özendirici olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Devletin uyuşturucu madde kullanımı ve 
ticareti hususunda verdiği cezaların caydırıcılığının artması gerektiğini düşünmektedirler. 
Öğretmen adaylarının, temeli sağlam aile ilişkileri, madde bağımlılığının önlenmesinde 
önemli olduğunu vurguladığı görülmektedir. Aile içi iletişim, ailenin çocuğa yaklaşımı 
neticesinde öğrencilerin akran ve çevreden özenti ile oluşabilecek olumsuz yaşantılarında 
önüne geçilebileceği ifade etmişlerdir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının madde 
bağımlılığının bir hastalık olduğu, tedavi sürecinin ve eğitim ile madde bağımlılığı arasındaki 
ilişkisi hususunda görüş ve bilgilerinin eksik olduğu saptanmıştır. 

Sonuç itibarıyla konunun çözümüne yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

● Tüm eğitim kademelerinde özellikle hayat bilgisinden başlayarak, sosyal bilgiler 
içerisinde güncel konular kapsamında ders içerikleriyle harmanlayarak madde 
bağımlılığına yönelik farkındalık eğitimleri verilebilir. 
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● Öğretmenlerin daha etkin bir şekilde kullanabilecekleri yaş gruplarına yönelik 
etkinlikler hazırlanabilir. 

● Madde bağımlılığı konusunda sosyal bilgiler öğretim programında becerilere yönelik 
olarak “hayır diyebilme” adında bir çalışma yapılabilir, öğretim programında ünite 
olarak eklenebilir.  

● Ders dışı faaliyetler kapsamında o çevredeki tiyatro ve drama gruplarıyla madde 
bağımlılığının önlenmesine yönelik ortaklaşa çalışma düzenlenebilir. 

● Yeşilay’ın her yaş grubu için hazırlanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı’ndan yararlanılması için aile ve çocuk yönlendirilebilir. 

● Özellikle çevresel risk olarak madde bağımlılığı yüksek olan yerleşim yerlerinde okul-
aile-çevre (mahalle muhtarları, dernekler, emniyet, sivil toplum kuruluşları) desteği 
alınarak okul içinde farkındalık seminerleri verilebilir. 

● Her sınıf düzeyinde en az bir veli, madde bağımlılığı konusunda eğitilerek bulunduğu 
çevreye eğitim vermesi sağlanabilir. 

● Okul içinde resim, karikatür, hikâye yarışmaları düzenlenebilir. 

● Öğretmen ve okul idarecilerine yönelik hizmet içi eğitim verilebilir. 

● Öğretmenlere sınıf yönetimi ve madde kullanımı olan öğrencilere yaklaşım konulu 
seminerler hazırlanabilir. 

● Ailelere madde bağımlılığı risk faktörleri, aile içi iletişim ve madde bağımlılığının 
önlenmesindeki rolü ile ilgili okul idaresince düzenlenen toplantılar yapılabilir. 

● Madde kullanımı tespit edilen veya madde kullanımı öyküsü bulunan ailelere rehberlik 
hizmeti verilebilir. Ev ziyaretleri yapılabilir. 

● Yüksek öğretim kurumlarında tüm eğitim fakültelerinde ortak ders olan sınıf yönetimi 
dersi kapsamına madde bağımlılığı konusu eklenebilir. 

● Yüksek öğretim kurumları dahilinde sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerine yönelik 
ilgili derslerde madde bağımlılığına ilişkin farkındalığı arttırmaya yönelik uygulamalar 
yapılabilir. 

● Yüksek öğretim seviyesine uygun madde kullanımını önleme faaliyetleri kapsamında 
kısa film, reklam ve tanıtım filmleri hazırlanabilir. 

● Yüksek öğretim kurumlarında seçmeli olarak sertifikalı madde bağımlılığı eğitim 
modülü hazırlanabilir. 

Madde bağımlılığının önlenebilmesinde en etkin mücadele madde ile karşı karşıya geldiğinde 
hayır diyebilmektir.  Bunun analitik düşünme yoluyla gerçekleşebileceğini ve bu amacın 
eğitimle sağlanabileceği düşünülebilir.   
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ÖZET 

 
Dünya son yıllarda önemli derecede değişmiştir. Meydana gelen devrim niteliğindeki bu 

değişimler ekonomi, meslek ve iş dünyasını etkilemiş; iş yerleri ve işin doğasını yeniden 
şekillendirmeye başlamıştır. Sanayi ekonomisi bilgi, yenilik ve yaratıcılığın yönlendirdiği 
hizmet ekonomisine dönüşmüştür. Hizmet sektöründe bulunan birçok iş iyi bir ücret, iyi bir 
büyüme ve iyi beceri gerektiren mesleklere ihtiyaç duymaktadır. Ekonomi ve iş dünyasında 
meydana gelen değişimler bireylerde yeni ve farklı beceriler aramaktadır. Bu becerilerle 
donanımlı olan kişiler ekonominin büyümesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Sahip olunan bu 
becerilere 21.yüzyıl becerileri denmektedir.    

 
21.yüzyıl birçok yenilik ve değişimi beraberinde getirmiştir. Meydana gelen bu yenilik 

ve değişimler eğitim alanını oldukça etkilemiş ve teknoloji, eğitim anlayışının değişmesinde ve 
yabancı dil öğretiminde kritik bir konuma sahip duruma gelmiştir. Fakat teknolojinin etkin bir 
şekilde kullanılmadığı ve günümüz öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine tam olarak sahip 
olmadığı görülmüştür. Eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, işbirliği gibi becerileri 
kapsayan 21.yüzyıl becerileri global dünyada yaşamını başarılı bir şekilde devam ettirebilmek 
için olmazsa olmaz duruma gelmiştir. 

 
Yapılan bu çalışmada MEB’in orta öğretim İngilizce müfredatında yer alan kazanımların 

alan yazında geçen P21, EnGauge, ATCS, ISTE/NETS, EU, OECD gibi kurumların ortaya 
koyduğu 21.yüzyıl becerilerinden hangilerini karşıladığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda bu 
çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplamada doküman analizi ve veri analiz 
etmede ise betimsel analiz tercih edilmiştir. Özellikle kurumları tarafından geliştirilmiş 21. yy 
becerileri temel alınarak, orta öğretim İngilizce programının kazanımlarının hangi 21. yy 
becerileri kazandırmaya çalışıldığı incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, İngilizce Orta öğretim Programı 
 
REVIEWING OF SECONDARY EDUCATION ENGLISH CURRICULA  

IN TERMS OF 21st CENTURY SKILLS  
 
ABSTRACT 

The world has changed dramatically in recent years. These reform-like changes has affected the economy, 
jobs and business world and began to shape the workplaces and the nature of the business anew. Industrial 
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economy has transformed into service industry which is directed by innovation and invention. Most of the business 
in service sector need jobs which demand good payment, growth and skills. The changes in economy and business 
world call for new and various skills in individuals. The people who have these skills contribute much to the growth 
of economy. These skills are called 21st century skills. 

21st century has brought many innovation and transformation. These have affected the education much and 
technology has had a critical position in transforming the educational concept and also in teaching foreign 
language. However it is observed that the technology isn’t used actively and the current students don’t have the  
21st century skills entirely. 21st century skills covering skills like critical thinking, inventiveness, entrepreneurship, 
collaboration have turned out to be indispensable in order to lead a successful life in the global world. 

Within this study, it is searched weather the goals of high school English program of Ministry of Education 
in Turkey  meet the 21st century skills defined by institutions like P21, EnGauge, ATCS, ISTE/NETS, EU, OECD. 
In this study, qualitative method is used, in data collecting document analysis is used and in data analyses 
descriptive analysis is prefered. Taking 21st century skilss as a base specifically developed by their institutions, it 
is examined which 21st century skills are given with the goals of high school English program.  

Keywords: 21st Century Skills, Secondary Education English Program 

 
 

Giriş 
21.yüzyılda meydana gelen ekonomik, toplumsal, siyasi ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak 
ihtiyaç duyulan niteliklerin değiştiği görülmektedir. Aynı zamanda oluşan bu değişimler eğitim 
sistemlerini de etkilemekte, bireylerde elde edilmesi gereken bilgi, beceri ve yeterliklerde 
zorunlu bazı değişimler yapma durumunu meydana getirmektedir. Harari (2018) günümüz 
dünyasında eğitimde en son verilmesi gereken şeyin bilgi olduğunu, bilgiyi anlamlandırabilme, 
kullanabilme, önemli ve önemsiz olanı ayırt edebilme ve bu bilgileri dünya ile 
ilişkilendirebilmenin önemli olduğunu ifade etmektedir. Bunun yanında insan hayatının 
öğrenme evresi ve onu takip eden çalışma evresi mantığının değişeceğini öne sürmektedir. 
Diğer taraftan okulların teknik becerilerden ziyade yaşam becerilerine ağırlık vermesi 
gerektiğini, böylece değişimle başa çıkabilen bireyler yetiştirmenin geçmişe göre daha önemli 
olduğunu belirtmektedir. Bu ifadeleri destekleyecek biçimde Kenan (2005) 21.yy’da eğitimin 
bazı gelişmelerin okulları temelden etkileyeceğini ifade etmektedir. Bu gelişmeler(;) teknolojik 
ilerlemeler, dünyadaki siyasi gelişmeler, ekonomik değişimler, kitle iletişim araçlarının 
gelişmesi, küreselleşme ve çok kültürlülüktür. Bu bağlamda öğrencilerin dünyadaki olayları 
yorumlamaları, özgün fikirler ve ürünler üretmeleri, kitle iletişim araçlarını tanımaları ve 
farkındalık oluşturmaları, farklı dil ve kültürler ile bir arada yaşayabilmeyi öğrenmeleri 
gerekecektir. 
Bireylerin, yaşamlarını sürdükleri yüzyılın beklentilerine cevap vermeleri için gerekli olan 
beceriler günümüzde 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi çağında başarılı 
olabilmek için geliştirilmesi gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eden 
21. yüzyıl becerileri; hem bilgiyi hem de beceriyi içeren, bu iki kavramın harmanlanmasıyla 
ortaya çıkan becerilerdir (Dede, 2009). 21. yüzyıl becerilerini birçok kurum ya da kuruluş farklı 
biçimlerde sınıflandırmıştır. Belet Boyacı ve Atalay (2016), 21. yüzyıl becerilerinin P21’de 
(Partnership for 21st Century Skills, 2009) öğrenme ve yenilenme, yaşam ve kariyer, bilgi, 
medya ve teknoloji becerileri; NCREL’de (North Central Regional Education Laboratory, 
2003) yaratıcı düşünme, etkili iletişim, yüksek üretkenlik, dijital çağ okuryazarlığı; 
NETS/ISTE’de (International Society for Technology Education, 2007) yaratıcılık ve 
inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme, iletişim ve işbirliği, dijital 
vatandaşlık, teknolojik uygulamalar ve kavramlar, araştırma ve bilgi akıcılığı;  
OECD’de (2005) heterojen gruplarla etkileşim, teknoloji araçlarının kullanımı biçiminde 
sınıflandırıldığını belirtmektedirler. 21. yüzyıl becerilerine ait tüm sınıflandırmalarda 
yaratıcılığın, eleştirel düşünmenin, iş birliği içinde çalışmanın ve problem çözmenin 
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vurgulandığı görülmektedir. Bu çalışmada P21’de ortaya konulan sınıflama benimsenmiş ve 
çalışma bu sınıflamaya göre yapılandırılmıştır. P21 (2009), yaptığı sınıflamada 21. yüzyıl 
becerilerini; öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ve bilgi, medya ve 
teknoloji becerileri olmak üzere üç başlıkta ele almaktadır. Öğrenme ve yenilenme becerileri; 
problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme 
becerilerinden oluşmaktadır. Bu sınıflamaya göre yaşam ve kariyer becerileri; esneklik ve 
uyum yeteneği, girişim ve öz yönetim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, liderlik ve sorumluluk 
becerilerinden oluşmakta; bilgi, medya ve teknoloji becerileri ise; bilgi okuryazarlığı, medya 
okuryazarlığı ve bilgi, iletişim ve teknoloji yeterliği (teknoloji okuryazarlığı) becerilerini 
kapsamaktadır. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak İngilizce, 21. yüzyıl dünyasının 
ortak dili haline gelmiştir. İngilizcenin yabancı dil aracı olarak kültürel, politik ve ekonomik 
ilişkilerde bireylere ve ülkelere yarar sağlaması, okullarda yaygın olarak öğretilmesine neden 
olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın İngilizce Öğretim Programında yer alan ve  Avrupa 
Birliği komisyonu tarafından çizilen ortak çerçeve programında da anahtarlık yeterlik 
becerilerinde belirtilen yabancı dille iletişim becerisi 21.yüzyıl becerilerinin müfredatta 
verildiğini ortaya koymaktadır.(MEB İngilizce Öğretim Müfredatı ,2018).Burdan yola çıkarak 
bu çalışmada,MEB’in orta öğretim İngilizce müfredatında yer alan kazanımların alan yazında 
geçen P21, EnGauge, ATCS, ISTE/NETS, EU, OECD gibi kurumların ortaya koyduğu 
21.yüzyıl becerilerinin hangilerini karşıladığı araştırılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmış, veri toplamada doküman analizi ve veri analiz etmede ise betimsel analiz 
tercih edilmiştir. 

 
Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplamada doküman analizi ve 
veri analiz etmede ise betimsel analiz tercih edilmiştir.Doküman incelemesi, 
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 
analizini kapsar.Doküman incelenmesi, hemen her araştırma için kaçınılmaz olan bir 
veri toplama tekniğidir. Belge yoksa tarih de yoktur (Madge,1965 , s.75). Betimsel 
analizin, araştırmacılar için çalışmak istedikleri farklı olgu ve olaylar hakkında özet 
bilgi elde edebilmeleri için sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğu belirtilmiştir 
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008). Betimsel analize tabii 
tutulan bu çalışmaların seçiminde birtakım ölçütler belirlenmiştir.Bu çalışmada MEB 
orta öğretimde kullanılan 9. ,10. ,11. , 12. sınıf düzeylerindeki İngilizce dersi yıllık plan 
kazanımları 21.yy çerçeveleri açısından analiz edilmiştir. Her sınıf düzeyinde plandaki 
kazanımlar, P21, EnGauge, ATCS, ISTE/NETS, EU, OECD gibi kurumların ortaya 
koyduğu ilgili 21.yüzyıl becerileri ile eşleştirilmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur.  
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Bulgular 

Tablo 1: P21 21.yy Becerileri ve Orta Öğretim İngilizce Programı Kazanım Eşleşmeleri Frekans Tablosu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P21 PARTNERSHIP FOR 21ST 
CENTURY 
SKILLS 

9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM 

ÖĞRENME VE YENİLENME 
BECERİLERİ 

17 14 14 33 78 

1 YARATICILIK VE YENİLENME  7 6 12 16 

2 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE 
PROBLEM ÇÖZME 

 3 4 8 15 

3 İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ 17 4 4 13 33 
YAŞAM VE KARİYER BECERİLERİ 2 9 8+1 11 31 

1 ESNEKLİK VE UYUM YETENEĞİ  1 5 2 2 

2 GİRİŞİM VE ÖZ YÖNETİM  1 2 1 4 

3 SOSYAL VE KÜLTÜRLERARASI 
BECERİLER 

2 6 1 8 13 

4 LİDERLİK VE SORUMLULUK  1    

BİLGİ,MEDYA,TEKNOLOJİ 
BECERİLERİ 

12 10 4+2 20 48 

1 BİLGİ OKURYAZARLIĞI 4  1 7 12 

2 MEDYA OKURYAZARLIĞI 4 1 3 6 14 
3 TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI 4 9  7 20 

10+3                              GENEL TOPLAM 31 33 29 64 157 
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Tablo 2: NCREL en GAUGE 21.yy Becerileri ve Orta Öğretim İngilizce Programı Kazanım Eşleşmeleri 
Frekans Tablosu 

NCREL en GAUGE 
(NORTH CENTRAL REGIONAL 
EDUCATIONAL LABORATORY) 

9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM 

YARATICI DÜŞÜNME 20 15+7 13+6 15+12 88 
1 UYUM,KARMAŞIKLIĞIN 

ÜSTESİNDEN GELME 
VE ÖZYÖNETİM 

 2 7 2 7 

2 MERAKLI,RİSK 
ALMA,YARATICILIK 

 4 1  5 

3 ETKİLİ İLETİŞİM 17 2 1  16 
4 TAKIM HALİNDE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE 

ÇALIŞMA 
 1   1 

5 KİŞİSEL,SOSYAL,VATANDAŞ 
SORUMLULUĞU 

2 6 1 8 2 

6 İNTERAKTİF ETKİLEŞİM 1  3 5 9 
YÜKSEK ÜRETKENLİK  3 5 1 9 
1 PLANLAMA VE YÖNETİM   1 1 2 
2 ARAÇLARI ETKİLİ KULLANMA   2  2 
3 ÜRETİM YETENEĞİ VE YÜKSEK 

KALİTE 
 3 2  5 

DİJİTAL ÇAĞ OKURYAZARLIĞI 12 6 6 10 34 
1 TEMEL,BİLİMSEL,EKEONOMİK VE  

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI 
4 4 2 8 14 

2 GÖRSEL BİLGİ OKURYAZARLIĞI 4  2 2 4 

3 ÇOK KÜLTÜRLÜ OKURYAZARLIK 
VE 

KÜRESEL FARKINDALIK 

4 2 2  4 

12+3                                       GENEL 
TOPLAM 

32 31 30 38 131 

 
 
Tablo 3: ATCS 21.yy Becerileri ve Orta Öğretim İngilizce Programı Kazanım Eşleşmeleri Frekans Tablosu 

ATCS (ASSESSMENT AND TEACHING 
OF 21ST CENTURY SKILLS) 

9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM 

DÜŞÜNME YOLLARI 1 8 12 44 65 
1 YARATICI VE İNOVASYON  5 6 11 22 
2 ELEŞTİREL DÜŞÜNME,PROBLEM 

ÇÖZME 
VE KARAR VERME 

 3 4 13 20 

3 BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK 1  2 20 23 
ÇALIŞMA YOLLARI 34 5 3 11 53 
1 İLETİŞİM 17 3 3 10 33 
2 İŞBİRLİĞİ 17 2  1 20 
DÜNYADA YAŞAMA 6 13 4 21 44 
1 KÜRESEL VE YEREL 

VATANDAŞLIK 
4 6 2 6 18 

2 YAŞAM VE KARİYER  1 1 7 9 
3 KİŞİSEL VE SOSYAL 

SORUMLULUK 
(KÜLTÜREL FARKINDALIK) 

2 6 1 8 17 

ÇALIŞMA ARAÇLARI 4 4 5 14 27 
1 BİLGİ OKURYAZARLIĞI 4  1 7 12 
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2 BİLGİ,İLETİŞİM,TEKNOLOJİ 
OKURYAZARLIĞI 

 4 4 7 15 

10+4                                    GENEL 
TOPLAM 

45 30 24 90 189 

 
Tablo 4: NETS/ISTE 21.yy Becerileri ve Orta Öğretim İngilizce Programı Kazanım Eşleşmeleri Frekans 
Tablosu 
 

NETS/ISTE 
(NATIONAL EDUCATIONAL  
TECHNOLOGY STANDARDS)  
 

9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM 

YARATICILIK VE İNOVASYON 17 10 12 27 66 
1 YARATICI DÜŞÜNME,BİLGİYİ 

YAPILANDIRMA VE ÜRÜNE 
DÖNÜŞTÜRME VE SÜREÇTE 
TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 7 6 12 25 

2 ELEŞTİREL DÜŞÜNME,PROBLEM 
ÇÖZME VE KARAR VERME 

 3 4 13 20 

3 İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ 17  2 2 21 
DİJİTAL MEDYA KULLANIMI 37 12 4 16 69 
1 İLETİŞİM KURMA 17 2 2 12 33 
2 İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMA 17 1 1 1 20 
3 DİJİTAL VATANDAŞLIK   1 2 3 
4 KÜLTÜREL VE SOSYAL KONULARI 

TEKNOLOJİ ARACILIĞI İLE 
ANLAMAK 

3 9  1 13 

TEKNOLOJİK UYGULAMALAR VE 
KAVRAMLAR 

 1  1 2 

1 TEKNOLOJİNİN 
ANLAMINI,SİSTEMLERİNİ VE 
UYGULAMALARINI 
KAVRAMA 

 1  1  

ARAŞTIRMA VE BİLGİ AKICILIĞI 3  2 6 11 
1 BİLGİYİ ELDE ETMEK BİLGİYİ 

KULLANMAK VE 
DEĞERLENDİRMEK İÇİN 
DİJİTAL ARAÇ 
UYGULAMALARINI 
KULLANMA 

3  2 6 13 

9+4       
                                      GENEL 

TOPLAM 
57 23 18 50 148 
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Tablo 5: EU 21.yy Becerileri ve Orta Öğretim İngilizce Programı Kazanım Eşleşmeleri Frekans Tablosu 
 

EU  
(EUROPEAN UNION) 

9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM 

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME 30 9 10 14 63 
1 İLETİŞİM 17 2 3  22 
2 ANADİLDE İLETİŞİM KURMA      
3 YABANCI DİL İLE İLETİŞİM 

KURMA 
13 7 7 14 41 

KÜLTÜREL FARKINDALIK 5 1 6 5 17 
1 SOSYAL VE VATANDAŞLIK 

YETERLİLİĞİ 
 5 1 4 5 15 

2 GİRİŞİMCİ DUYARLILIĞI   2  2 
DİJİTAL YETERLİLİK 12 4 2 8 26 
5+3       
                                  GENEL TOPLAM 47 14 18 27 106 

Tablo 6: OECD 21.yy Becerileri ve Orta Öğretim İngilizce Programı Kazanım Eşleşmeleri Frekans 
Tablosu 
 

OECD 
(ORGANISATION FOR ECONOMIC  
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) 

9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF TOPLAM 

HETEROJEN GRUPLARLA ETKİLEŞİM  2 7 2 11 
1 DİĞERLERİYLE İYİ İLİŞKİLER 

KURMA 
   1  

2 İŞBİRLİĞİ İÇİNDE TAKIM HALİNDE 
ÇALIŞMA 

 1 2   

3 KARMAŞIK OLAYLARI YÖNETİM 
VE ÇÖZME 

 1 5 1  

TEKNOLOJİ ARAÇLARININ 
KULLANIMI 

 13 6 16 35 

1 DİL,SEMBOL VE METİN 
KULLANIMI 

 13 6 14  

2 BİLGİ KULLANIMI      
3 TEKNOLOJİ KULLANIMI    2  
6+2       
                                    GENEL 

TOPLAM 
 15 13 16 46 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Elde edilen frekans verilerine göre: 
MEB İngilizce müfredatı kazanımları ve 21.yy becerileri çerçevesi eşleşmeleri genel 

toplam olarak şu şekilde sıralanmıştır: 
1. -ATCS:189  

2. -P21: 157 
3. -NETS/ISTE:148 

4. -NCREL:131 
5. -EU:106 

6. -OECD:46 
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P21 çerçevesinde en çok eşleşme tespit edilen beceri: 
-12.sınıf düzeyinde toplam 33 frekans ile ÖĞRENME VE YENİLENME BECERİLERİ 
olmuştur. 
NCREL: 
En az eşleşme tespit edilen beceri ise 9.sınıf düzeyinde 2 frekans ile YAŞAM VE 
KARİYER BECERİLERİ olmuştur. 
En çok 27 frekans ile 12.sınıf düzeyinde YARATICI DÜŞÜNME ile eşleşme tespit 
edilmiştir. 
En az ise 1 frekans ile 12.sınıf düzeyinde YÜKSEK ÜRETKENLİK ile eşleşme tespiti 
yapılmıştır. 
ATCS: 

En çok 44 frekans ile 12.sınıf düzeyi DÜŞÜNME YOLLARI eşleşmesi bulunmuştur. 
En az 1 frekans ile 9.sınıf düzeyi DÜŞÜNME YOLLARI eşleşmesi tespit edilmiştir. 

NETS/ISTE: 
En çok 37 frekans ile 9.sınıf düzeyinde DİJİTAL MEDYA KULLANIMI eşleşmesi 
tespit edilmiştir. 
En az 10. ve 12. sınıf düzeyinde 1’er frekansla TEKNOLOJİK UYGULAMALAR VE 
KAVRAMLAR eşleşmesi bulunmuştur. 
EU: 
En çok 33 frekans ile 9.sınıf düzeyi ÖĞRENMEYİ ÖĞREME eşleşmesi tespit 
edilmiştir. 
En az 1 frekans ile 10.sınıf düzeyinde KÜLTÜREL FARKINDALIK eşleşmesi tespit 
edilmiştir. 

OECD: 
En çok 16 frekansı ile 12.sınıf düzeyinde TEKNOLOJİ ARAÇLARININ KULLANIMI 
eşleşmesi tespit edilmiştir. 
En az ise 2’şer frekans ile 10.ve 12. sınıflar düzeyinde HETEROJEN GRUPLARLA 
ETKİLEŞİM eşleşmesi bulunmuştur. 
Sınıf düzeyinde beceri genel toplamları: 

9.sınıf: 212 
10.sınıf:146 

11.sınıf:132 
12.sınıf:285 
Tüm çerçevelerde ortak olan iletişim becerisi tüm sınıf düzeylerinde en fazla frekans 
olarak görülmüş olup dilin bir iletişim aracı olduğu durumunu desteklemektedir. 
Yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerileri sınıf seviyeleri arttıkça daha fazla 
görülmüştür. 9.sınıf seviyesinde olmaması bir eksiklik olarak görülmüştür. 
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Teknoloji insanların günlük yaşamında büyük bir önem taşımaktadır ve bu önem 
önümüzdeki yıllarda giderek daha da artacaktır. Artık bilgi ve iletişim teknolojileri 
evde, okulda, işyerinde ve toplumun her alanında daha yaygın hale gelmiştir.Bu açıdan  
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerilerinin her sınıf seviyesinde görülmesi 21.yüzyıl 
becerileri ile örtüşmektedir. Fatih Projesi ve alt projesi olan EBA projesi bu durumu 
destekler niteliktedir. 
Modern hayatta liderliğin aranan bir beceriye dönüşmesinin asıl sebebi iyi bir liderin 
düşünceleri eylemlere, öngörüleri gerçeklere, engelleri yeniliklere, fikir ayrılıklarını 
uzlaşmaya, alınan riski olumlu sonuca dönüştürebilmesi; kısaca, elindeki tüm imkânları, 
en doğru biçimde kullanarak başarıya ulaşmasıdır (Kouzes & Posner, 1995). Bu açıdan 
liderlik becerilerinin her sınıf seviyesinde yer almaması, var olan kazanımların da az 
sayıda olması bir eksiklik olarak görülmüştür. 
Sonuç olarak günümüzde hayatımızı iyi bir şekilde devam ettirmek için 21.yy becerileri 
büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan eğitim programlarında yeterli seviyede yer 
alması gerekmektedir. Orta öğretim İngilizce kazanımları ve 21.yy becerileri 
eşleşmeleri incelendiğinde her ne kadar bazı becerileri kapsamasa da programın birçok 
21.yüzyıl becerisini içinde barındırdığı görülmüştür. Bu program uygulayıcıların da 
katkıları ile gençlere 21.yy becerilerini İngilizce dersi aracılığıyla kazandırmak adına 
oldukça yeterli görünmektedir.  
Bu çalışma İngilizce programını incelemiştir, benzer çalışmalar diğer alanlar için de 
tekrarlanabilir. Ayrıca bu çalışma sadece program boyutunu ele almıştır, çok boyutlu 
bir inceleme elde etmek adına ders kitapları/kaynakları, materyaller, sınıfiçi 
uygulamalar ya da etkinlikler de incelenebilir. 
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ÖZET 
 
Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirme davranışlarını incelemektir. Bu 

amaçla öğretmen görüşlerinden hareketle öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirme davranışlarının cinsiyet, 
kıdem, yaş ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşması incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma 
yöntemlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da resmi 
ortaokullarda görev yapan 400 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılara 
10 demografik ve 68 likert tipi sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin boş zaman 
değerlendirme davranışları değişkenler arası açıklayıcı ve yordayıcı korelasyon modeli ile incelenmiştir. Ayrıca 
öğretmenlerin söz konusu boyutlara ilişkin değerlendirmelerinin demografik özelliklerine göre farklılaşma 
durumu da araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; frekans, aritmetik ortalama ve 
standart sapma; değişkenler arası farklılıkların incelenmesinde bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA), ortaya çıkan farklılığın hangi gruplar arasında oluştuğunu tespit etmek amacı ile Post Hoc testlerinden 
Tukey testi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğretmenlerin boş zaman değerlendirme etkinliklerine 
genellikle güzel bir ortam sağlamak, rahatlamak ve iş ortamından uzaklaşmak için katıldıkları ve katıldıktan sonra 
mutlu hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin boş zaman değerlendirme etkinliklerine yönelik 
görüşlerinde cinsiyet değişkenine göre fark bulunmamışken; yaş, kıdem ve medeni durum değişkenlerine göre 
anlamlı farklılık bulunmuştur. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Boş Zaman, Boş Zaman Değerlendirme. 

 
EXAMINATION OF TEACHERS' LEISURE TIME BEHAVIORS 

 
ABSTRACT 

The aim of this study; to examine the behaviors of teachers leisure time. Within the scope of this aim, 
differentiation status of teachers' leisure time behaviors were examined according to gender, seniority, age and  
marital status. In the research, relational survey design, one of the quantitative research methods, was used. The 
study group consisted of 400 teachers working in public secondary schools in Istanbul. A questionnaire consisting 
of 10 demographic and 68 likert type questions was applied to the participants as a data collection tool. In this 
research, leisure time behaviors of teachers were examined with explanatory and predictive correlation model 
between variables. In addition, the differentiation status of teachers' assessments of these dimensions according 
to demographic characteristics was investigated. In statistical evaluation of data; frequency, arithmetic mean and 
standard deviation; independent group t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to determine 
the differences between the variables, and Tukey test from Post Hoc tests was used to determine the difference 
between the groups. According to the findings of the study, it was concluded that the teachers are generally 
participated in the leisure activities to provide a beautiful environment, to relax and to get away from the work 
environment, and to feel happy after their participation. While there were no difference in teachers' opinions about 
leisure time activities according to gender; statistically meaningful differences were found according to age, 
seniority and marital status.  

 
* Merve Kaya'nın aynı başlıklı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 
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Giriş 

Yirminci yüzyılın sonlarından günümüze kadar devam eden süreçte gelişen teknoloji, 
çalışma hayatında insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına neden olmuş ve insanların daha fazla 
boş zamana sahip olmalarına yol açmıştır (Demirtaş ve Özer, 2007). Özellikle Sanayi 
devriminin gerçekleşmesi ile birlikte teknoloji alanındaki gelişmeler artmış ve ev içindeki 
aletlerin gelişimi, makineleşmenin artması, ulaşımın kolaylaşması ve çalışırken harcanan 
sürenin azalması gibi birden fazla etken; bireylere daha fazla boş zaman bırakmıştır. Bu 
gelişmeler boş zamana olan ilginin ve boş zaman faaliyetlerine ayrılan sürenin artmasını, boş 
zaman faaliyetlerinin de çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir (Fişek, 1998, s.112).  

Tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde insanlar boş zamanlarını 
değerlendirebilmek için boş zaman değerlendirme etkinliklerine ihtiyaç duymuştur. Boş zaman 
değerlendirme etkinlikleri, yaşam kalitesini arttırır ve hayata anlam katar. Yaşam koşullarının 
sürekli değişmesi insanlar üzerinde stres yaratmıştır ve bedensel ve ruhsal olarak sağlığı 
bozmaktadır. Hayatı olumsuz etkileyen stresle başa çıkabilmek ve dengeleyebilmek için ilk 
olarak strese sebep olan durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Stresle başa çıkabilmenin bir diğer 
yolu ise insanların boş zamanlarını değerlendirebilmesidir. Kişinin çalışma hayatı dışında 
bireysel olarak stresle başa çıkma yollarının, çalışma saatleri dışında kalan boş zamanlarında 
yaptıkları etkinliklerle ilişkisi bulunmaktadır. Boş zamanlarını değerlendiren kişiler stresle 
daha kolay başa çıkabilmektedirler (Başaran ve Karaküçük, 1996).  

Boş zaman (ing:leisure) sözcüğü ‘izinli’ anlamına gelen Latince ‘licere’ sözcüğünden 
türetilmiş ve bireyin eğlendiği, dinlendiği doldurulmamış zaman anlamına gelmektedir. Boş 
zaman, zamanın bir parçasıdır ve bireyin özgürce istediğini yapabildiği zaman anlamındadır. 
Yaşamamız için zorunlu olan uyku, yeme-içme vs. gibi biyolojik ihtiyaçlarla yaşama 
hazırlandığımız okul ve çalışma hayatı gibi faaliyetlere ayırdığımız zamanın dışında olan bir 
kavramdır. Bir diğer tanımıyla, zorlama duygumuzun en aza indiği, kendi seçim ve 
yargılarımızla şekillendirdiğimiz zamandır (Okumuş, 2002, s.6). 

Boş zaman değerlendirme etkinlikleri, insanların çalışma hayatındaki stres ve baskıdan 
kurtulmasına ve çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına katkı sağlar. Boş zaman değerlendirme 
etkinliklerine katılan insanların katılmayanlara göre hem daha sağlıklı olduğu hem de çevreye 
ve kanunlara karşı daha olumlu tutumlar geliştirdiği görülmektedir. Bu sebeple dünyanın 
heryerinde insanlar fiziksel, ruhsal ve toplumsal yararları nedeniyle boş zaman değerlendirme 
etkinliklerine ihtiyaç duymaktadır (Kocaekşi, 2012, s.14). 

Bu çalışmanın; öğretmenler açısından boş zaman kavramının önemini, boş zamanlarını 
yeterince değerlendirip değerlendiremediklerini, boş zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, boş 
zaman değerlendirme şekillerini etkileyen etmenleri ve boş zaman değerlendirme şekillerinin 
bıraktığı etkiyi incelemesi bakımından önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Biriminde, üniversitelerin eğitim 
fakültelerinde ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde öğretmen yetiştiren programlara da katkı 
sağlayabileceği düşünüldüğü için önemlidir. 

 
Yöntem 

Bu araştırma ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin boş zaman değerlendirme 
davranışlarını incelemeyi amaçladığından genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada, 
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nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini 
2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinin Maltepe ilçesinde bulunan Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı resmi ortaokullarda görev yapan 1244 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem 
seçiminde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem kapsamındaki 
ortaokullarda görevli bulunan 400 öğretmene veri toplama aracı elden veya internet üzerinden 
ulaştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Binarbaşı (2006) tarafından geliştirilen 
‘’Rekreatif Faaliyet Alanlarına Katılım Şekilleri, Düzeyleri, Katılamama Sebepleri ve Kişiye 
Kazandırdıkları” anket formu kullanılmıştır. Anket formu 10 demografik değişken ve 68 likert 
tipi sorudan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anket formundaki ölçek maddelerinin 
güvenilirliklerinin test edilmesinde Cronbach’s Alpha tekniğine başvurulmuştur. Test 
sonucunda söz konusu ölçek ifadelerinin güvenilir olduğu söylenebilir. Verilerin 
çözümlenmesinde kullanılan normallik testi sonucu Basıklık (Skewness) değeri 10’dan küçük, 
Çarpıklık (Kurtosis) değeri ise 3’den küçük olduğu için verilerin normal dağılıma sahip olduğu 
sonucuna varılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin boş zaman değerlendirme davranışları 
değişkenler arası açıklayıcı ve yordayıcı korelasyon modeli ile incelenmiştir. Ayrıca 
öğretmenlerin söz konusu boyutlara ilişkin değerlendirmelerinin demografik özelliklerine göre 
farklılaşma durumu araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25 programı 
kullanılmış olup istatistiki yöntem olarak; frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma; 
değişkenler arası farklılıkların belirlenmesinde bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA), ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında oluştuğunu tespit 
etmek amacı ile Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır.  

 
Bulgular 

Katılımcılara ait demografik bulgulardan cinsiyet dağılımının yer aldığı Tablo 1’e göre 
kadın katılımcıların sayısının erkek katılımcıların sayısından fazla olduğu görülmektedir.  

Tablo 1 
Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Betimsel İstatistikler 

Cinsiyet N % 

Kadın 314 78,5 
Erkek 86 21,5 

Toplam 400 100 

 
Katılımcıların yaşları incelendiğinde % 33’ünün 34-40 yaş aralığında, % 29’unun 27-

33 yaş aralığında, % 21’inin 41-47 yaş aralığında, % 14’ünün 48 yaş ve üzerinde, yaklaşık % 
3’ünün ise 26 yaş ve altında olduğu Tablo 2’den görülmektedir. 
Tablo 2 
Katılımcıların Yaşlarına Göre Betimsel İstatistikler 

Yaş N % 
26 yaş ve altı 10 2,5 
27-33 yaş 116 29 
34-40 yaş 132 33 
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41-47 yaş 85 21,3 
48 ve üzeri 57 14,2 
Toplam 400 100 

 
Katılımcıların kıdem durumları incelendiğinde %12.3’ü 1-5 yıl, %32.3’ü 6-11 yıl, 

%24’ü 12-17 yıl, %19.5’i 18-23 yıl ve %12’si 24 yıl ve üzerinde kıdeme sahiptir. 

Tablo 3 
Katılımcılarını Kıdemlerine Göre Betimsel İstatistikler 

Kıdem N % 
1-5 yıl 49 12,3 
6-11 yıl 129 32,3 
12-17 yıl 96 24 
18-23 yıl 78 19,5 
24 ve üzeri 48 12 
Toplam 400 100 

 
Katılımcıların medeni durum dağılımlarında %29.3’ünün bekar ve %70.8’inin evli 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Tablo 4 
Katılımcılarını Medeni Durumlarına Göre Betimsel İstatistikler 

Medeni Durum N % 

Bekar 117 29,3 
Evli 283 70,8 

Toplam 400 100 

 
Katılımcıların boş zamanlarında tercih ettikleri etkinlik çeşitlerine yönelik sorulara 

vermiş oldukları cevaplar Tablo 5’de yer almaktadır. Katılımcıların boş zamanlarında en sık 
tercih ettiği etkinliklerin genellikle kitap ve gazete okumak; çarşı, pazar gibi gezintilere çıkmak 
ve arkadaş ziyaretlerine gitmek olduğu görülmektedir. Katılımcıların en az tercih ettiği 
etkinlikler ise müzik aleti çalmak, koro gibi faaliyetlere katılmaktır.  
Tablo 5 

Katılımcıların Boş Zamanlarda Tercih Edilen Etkinlik Çeşitlerine Göre İstatistikler 

Boş Zamanlarda Tercih Edilen Etkinlik Çeşitleri Ortalama S.Sapma 
Genellikle kitap ve gazete okurum.  4,03 1,06 
Genellikle çarşı, pazar, fuar, park gibi gezintilere çıkarım.  3,47 1,11 
Genellikle arkadaş ziyaretlerine giderim. 3,46 1,08 
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Genellikle sivil toplum örgütleri ve derneklerin faaliyetlerine 
katılırım 

1,81 0,98 

Genellikle bir müzik aleti çalarım, orkestra, solo, koro gibi 
faaliyetlere katılırım.  

1,73 1,11 

 
Katılımcıların boş zaman etkinliklerinin tercih edilme nedenlerine vermiş oldukları 

cevaplar Tablo 6’de yer almaktadır. Tablo incelendiğinde katılımcıların boş zaman 
etkinliklerini tercih etme nedenlerine yönelik dağılımlarda, katılımcıların en çok rahatlama ve 
iş ortamından uzaklaşmak ve güzel bir ortam sağladığından ötürü boş zaman etkinliklerini 
tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Bu kısımda katılımcıların “kilo problemlerim yüzünden” nedenini 
boş zaman etkinliklerini tercih etme sebebi olarak görmedikleri ortaya çıkmıştır. 
Tablo 6 

Katılımcıların Boş Zaman Etkinliklerinin Tercih Edilme Nedenlerine Göre İstatistikler 

Boş Zaman Etkinliklerinin Tercih Edilme Nedenleri  Ortalama S.Sapma 
Rahatlama ve iş ortamından uzaklaşmak için  4,1 1,04 
Güzel bir ortam sağlamak için  4,07 1,02 
Arkadaşlarımla birlikte olabileceğim için  3,86 1,1 
Fazla para harcamamı gerektirmediği için  2,89 1,29 
Kilo problemlerim yüzünden  2,16 1,23 

 
Katılımcıların boş zaman etkinliklerine katılmanın bıraktığı etkiler sorusuna verdikleri 

cevaplar Tablo 7’da yer almaktadır. Tablo incelendiğinde katılımcıların boş zaman 
etkinliklerini mutlu edici bulduğu ve zevk aldığı bilgisine ulaşılmıştır. Katılımcılara boş zaman 
etkinliklerinin sosyal statü sağlamak gibi bir etkisinin pek fazla olmadığı görülmüştür. 
Tablo 7 

Katılımcılara Boş Zaman Etkinliklerinin Bıraktığı Etkilere Göre İstatistikler 

Boş Zaman Etkinliklerinin Bıraktığı Etkiler  Ortalama S.Sapma 
Mutlu edici buluyorum ve zevk alıyorum.  4,37 0,87 
Dinlendirici buluyorum.  4,35 0,88 
Sağlığıma olumlu etki yapıyor.  3,99 1,15 
Eğitici buluyorum.  3,95 1,12 
İnsanlarla daha kolay ilişki kurabiliyorum, çevrem genişliyor.  3,92 1,19 
Sosyal statü sağlıyor.  3,39 1,39 
 

Katılımcıların Tablo 8’a bakıldığında boş zaman etkinliklerine yeterince katılmama 
nedenlerine yönelik dağılımlarında en önemli nedenin “ilgili kurumların katılımcılara hitap 
edecek programlarının olmaması” olduğu ortaya çıkmıştır. İçinde bulunulan çevrenin boş 
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zaman etkinliklerine katılamama nedenleri üzerinde pek fazla bir etkili olmadığı ortaya 
çıkmıştır 

Tablo 8 
Katılımcılara Boş Zaman Etkinliklerine Yeterince Katılmama Nedenlerine Göre İstatistikler 

Boş Zaman Etkinliklerine Yeterince Katılmama Nedenleri  Ortalama S.Sapma 
İlgili kurumların bana hitap eden programları olmadığı için  2,97 1,36 
Ekonomik yetersizlik  2,77 1,36 
Hangi faaliyeti nasıl ve niçin yapacağıma dair bir bilgiye sahip 
değilim.  

2,19 1,15 

Serbest zamanları belirli faaliyetlerle doldurmak gibi bir 
alışkanlığım yok  

2,07 1,19 

Bulunduğum çevre bu tür faaliyetlere katılmama engel oluyor.  1,74 1,07 
Faaliyetlere yönlendirecek arkadaş ve sosyal çevre teşviklerine sahip 
değilim.  

1,86 1,08 

Etkinliklere katılmamı teşvik edici tesis, araç-gereç yeterli değil, 
programları bana uymuyor.  

2,1 1,21 

 
Katılımcıların cinsiyetlerinin boş zamanları değerlendirme etkinliklerine yönelik 

görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız 
gruplar için t-testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda Tablo 9'da görüldüğü üzere cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Tablo 9 
Cinsiyet Değişkenine Göre Katılımcıların Boş Zamanları Değerlendirme Etkinliklerine Yönelik 
Görüşlerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Belirlemek İçin Yapılan Bağımsız Örneklem 
t Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama S.Sapma F p 

Kadın 314 2,78 0,56 6,26 0,88 

Erkek 86 2,79 0,69   

 
Katılımcıların gruplandıkları yaşlarına göre boş zamanları değerlendirme etkinliklerine 

yönelik görüşleri karşılaştırıldığında, ortalamanın 26 yaş ve altında olanlarda 2.54, 27-33 
yaşında olanlarda 2.95, 34-40 yaşında olanlarda 2.72, 41-47 yaşında olanlarda 2.74, 48 yaş ve 
üzerinde olanlarda ise 2.72 olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların boş zamanları değerlendirme 
etkinliklerine yönelik görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 
amacıyla bağımsız gruplar için tek yönlü varyans (Anova) analizi kullanılmıştır. Analiz 
sonucunda yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Tablo 10 
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Yaş Değişkenine Göre Katılımcıların Boş Zamanları Değerlendirme Etkinliklerine Yönelik 
Görüşlerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Belirlemek İçin Yapılan Tek Yönlü Varyans 
(ANOVA) Analizi Sonuçları 

Yaş N Ortalama S.Sapma F p 
26 yaş ve altı 10 2,54 0,61 3,42 0,01 
27-33 yaş 116 2,95 0,59   
34-40 yaş 132 2,72 0,55   
41-47 yaş 85 2,74 0,57   
48 ve üzeri 57 2,72 0,66   
Toplam 400 2,78 0,59   

 
Ortaya çıkan anlamlı farklılığın, hangi gruplar arasında oluştuğunu tespit etmek amacı 

ile Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmış olup test sonuçları incelendiğinde, 27-33 yaş 
grubunun Boş Zamanları Değerlendirme Etkinlikleri ile ilgili görüşleri ile 34-40 yaş grubunun 
Boş Zamanları Değerlendirme Etkinlikleri ile ilgili görüşleri arasında fark (,230*) olduğu 
görülmüştür. 

Katılımcıların gruplandıkları kıdemlerine göre boş zamanları değerlendirme 
etkinliklerine yönelik görüşleri karşılaştırıldığında, ortalamanın 1-5 yıl olanlarda 2.61, 6-11 yıl 
olanlarda 2.98, 12-17 yıl olanlarda 2.70, 18-23 yıl olanlarda 2.80 ve 24 yıl ve üzeri olanlarda 
2.60 olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların boş zamanları değerlendirme etkinliklerine yönelik 
görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız 
gruplar için tek yönlü varyans (Anova) analizi kullanılmıştır.Tablo 13’te görüldüğü üzere analiz 
sonucunda kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  
Tablo 11 
Kıdem Değişkenine Göre Katılımcıların Boş Zamanları Değerlendirme Etkinliklerine Yönelik 
Görüşlerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Belirlemek İçin Yapılan Tek Yönlü Varyans 
(ANOVA) Analizi Sonuçları 

Kıdem N Ortalama S.Sapma F p 
1-5 yıl 49 2,61 0,59 6,49 0 
6-11 yıl 129 2,98 0,55   
12-17 yıl 96 2,7 0,55   
18-23 yıl 78 2,8 0,58   
24 ve üzeri 48 2,6 0,66   
Toplam 400 2,78 0,59   
 

Ortaya çıkan anlamlı farklılığın, hangi gruplar arasında oluştuğunu tespit etmek amacı 
ile Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmış ve test sonuçları incelendiğinde, 6-11 yıl 
kıdeme sahip olanların boş zamanları değerlendirme etkinlikleri ile ilgili görüşleri ile 1-5 yıl, 
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12-17 yıl ve 24 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların boş zamanları değerlendirme etkinlikleri ile 
ilgili görüşleri arasında fark olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların medeni durumlarına göre boş zamanları değerlendirme etkinliklerine 
yönelik görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla 
bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda medeni duruma göre anlamlı bir 
farklılık bulunmuş, bekar olan öğretmenlerin boş zamanları değerlendirme etkinliklerine 
yönelik görüşlerine ait ortalamanın evlilere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 
Tablo 12 
Medeni Durum Değişkenine Göre Katılımcıların Boş Zamanları Değerlendirme Etkinliklerine 
Yönelik Görüşlerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Belirlemek İçin Yapılan Bağımsız 
Örneklem t Testi Sonuçları 

Medeni 
Durum 

N Ortalama S.Sapma F p 

Bekar 117 2,9 0,55 0,67 0,01 

Evli 283 2,74 0,6   

 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Öğretmenlerin boş zamanlarında en sık tercih ettiği etkinliklerin genellikle kitap,gazete 
okumak; gezintiye çıkmak ve arkadaş ziyaretlerinde bulunmak olduğu görülmüştür. En az 
tercih ettikleri etkinlikler ise müzik aleti çalmak, koro, solo gibi faaliyetlere katılmaktır. 
Öğretmenlerin boş zaman değerlendirme etkinliklerini genellikle güzel bir ortam sağlamak, 
rahatlamak ve iş ortamından uzaklaşmak için tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 
boş zaman değerlendirme etkinliklerine katıldıktan sonra mutlu hissettiklerini ifade ettikleri 
görülmüştür. 

Kadınların erkeklere göre, bekarların evlilere göre, kıdemi az olanların fazla olanlara 
göre daha fazla boş zaman değerlendirme etkinliklerine katıldığı görülmüştür. Öğretmenlerin 
boş zaman etkinliklerine katılmama nedenlerine yönelik dağılımlarında en önemli nedenin 
“ilgili kurumların katılımcılara hitap edecek programlarının olmaması” olduğu ortaya çıkmıştır. 
İçinde bulunulan çevrenin ise boş zaman etkinliklerine katılamama nedenleri üzerinde pek fazla 
bir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin boş zaman değerlendirme etkinliklerine 
yönelik görüşlerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamışken; yaş, kıdem ve 
medeni durum değişkenlerine göre farklılıklar bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin çeşitli değişkenler göz önüne alındığında boş 
zamanlarını etkin bir şekilde değerlendiremedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Eğitimin önemi 
düşünüldüğünde eğitimin temel uygulayıcısı olan öğretmenlerin boş zamana ihtiyaç duydukları 
ve bu zamanlarını planlı kullanarak ve faaliyetlere etkin katılarak değerlendirmeleri gerektiği 
ortadadır. Bunun için öğretmenler ‘zaman ve zamanı değerlendirme konusunda yeterli bilgi ve 
beceriye sahip olabilmelidir. Bu bilgi ve becerinin aktarımı için çeşitli düzenlemelere 
gidilmelidir. Öğretmenlerin çalıştıkları kuruma ait hissedebilmesi ve eğitim öğretim 
faaliyetlerinde başarılı olabilmesi için özellikle ders dışı etkinliklerle ilgili düzenleme ve 
bunlara katılım gösterebilmeleri adına öğretmenlerin çevre, kurum ve kuruluşlarla iletişim 
halinde olmaları desteklenebilir. Öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirmelerine rehberlik 
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edecek ilçe, il ve ülke çapında birimler açılması planlanabilir. Kurum içerisinde de özellikle 
resim, müzik, edebiyat ve beden eğitimi branşlarında görev yapan öğretmenlerle iş birliği 
halinde olunarak kurumda boş zaman değerlendirme kültürü ve algısının oluşmasında 
çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Türk Kamu Yönetimi, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 2000’li yılların başından bu yana önemli bir 
dönüşüm yaşamaktadır. Ülkemizde, kamu yönetiminin vatandaş odaklı, etkin, hızlı, katılımcı, şeffaf, hesap 
verebilir, stratejik yönetim ve yerellik anlayışı çerçevesinde yeniden yapılanma çabaları yönetişim kavramı altında 
şekillenmektedir. Bunun yanı sıra, bilgi iletişim teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak, yeni yönetim 
anlayışının bir parçası olan e-devlet uygulamaları hayata geçirilmiştir. E-devlet süreci ile başlayan yerel 
yönetimlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, akıllı kent modellemesini beraberinde getirmiş ve 
teknolojik altyapı kapasitesinin arttırılması yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 

Yönetişim kavramının temelinde çok aktörlülük ve karşılıklı etkileşim bulunmaktadır. Böylece, karar alma 
süreçlerine özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların da müdahil olması amaçlanmaktadır. Yönetişim yaklaşımının 
yerel yönetimler düzeyindeki karşılığı ise yerel yönetişimdir. Yerel yönetimlerin, merkezi idare ve taşra 
teşkilatlarına kıyasla katılıma ve etkileşime çok daha açık olması nedeniyle, yönetişim ilke ve hedeflerinin hayata 
geçirilmesi bakımından en uygun birimler olduğu değerlendirilmektedir.  

Türkiye’de yerel yönetim kuruluşları il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşmaktadır. Ülkemizde 
belediyelerin pek çoğu, yönetişim yaklaşımına uygun olarak kent konseyleri, e-belediyecilik çalışmaları, halk 
görüşmeleri, muhtar toplantıları gibi çeşitli yollarla katılımcılığı artıracak uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu 
uygulamalar yerel yönetim birimleri ile halkı birbirine yaklaştırmış ve halkı yönetimin aktif bir parçası haline 
getirmiştir. Ancak; bir yerel yönetim birimi olan il özel idarelerinin bu hususta belediyelere göre oldukça geride 
kaldığı söylenebilir. İl özel idarelerinde vatandaşlar ile kamu idaresi arasındaki etkileşim yetersiz kalmış, halkın 
yönetime katılımını sağlayacak sağlıklı ara mekanizmalar oluşturulamamıştır.  

Buna göre; çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; yönetişim, yerel yönetişim ve e-devlet, 
il özel idaresi ve CİMER kavramlarının açıklamalarına yer verilmiştir. 

İkinci bölümde, il özel idarelerinin yerel yönetişim açısından değerlendirilmesi yapılarak, CİMER 
uygulamasına yaklaşımı açıklanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, merkezi idareye ait bir e-yönetişim uygulaması 
olan CİMER’in, il özel idareleri açısından yerel yönetişime katkısının olup olmadığı tartışılmıştır.  

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise; Sivas İl Özel İdaresi seçilerek, kurumsal olarak CİMER 
uygulamasına yaklaşımı ele alınmıştır. İl özel idaresi örneği olarak Sivas ilinin seçilmesinin nedeni; ülkemizde 
yüzölçümü bakımından hizmet ve sorumluluk alanı en geniş il özel idaresi olmasıdır.  

Çalışma hem teorik hem de alan araştırmasından oluşan verileri içermektedir. Buna göre; çalışmanın 
teorik kısmı literatür incelemesi, istatistik kısmı ise kurumların faaliyet raporları ve resmi web sitelerinden 
oluşturulan bilgiler ve değerlendirmelerden oluşmaktadır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yerel Yönetişim, İl Özel İdaresi, Sivas İl Özel İdaresi, CİMER. 
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AN EVALUATION IN TERMS OF CONTRIBUTION OF CIMER 

APPLICATION TO LOCAL GOVERNANCE IN LOCAL 
GOVERNMENTS: SAMPLE OF SIVAS PROVINCIAL 

ADMINISTRATION 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

In parallel with the developments in the world, Turkish Public Administration has undergone a significant 
transformation since the early 2000s. In our country, the efforts of restructuring public administration within the 
framework of citizen-oriented, effective, fast, participatory, transparent, accountable, strategic management and 
locality are shaped under the concept of governance. In addition, due to the progress in information 
communication technologies, e-government applications, which are part of the new management approach, have 
been implemented. The use of information and communication technologies in local governments, which started 
with the e-government process, brought smart city modeling and increasing the technological infrastructure 
capacity has become an indispensable element of local governments. 

  The concept of governance is based on multi-activity and mutual interaction. Thus, it is aimed to involve 
private sector, civil society and citizens in decision making processes. Local governance is the equivalent of the 
governance approach at the level of local governments. Local administrations are considered to be the most 
appropriate units in terms of the implementation of governance principles and objectives, since they are much 
more open to participation and interaction than central administration and provincial organizations. 

  local government organizations in Turkey; It consists of special provincial administrations, 
municipalities and villages. Most of the municipalities in our country have implemented practices to increase 
participation through various ways such as city councils, e-municipality studies, public meetings and mukhtar 
meetings in accordance with the governance approach. These practices brought local government units and people 
closer to each other and made them an active part of the administration. But; it can be said that the special 
provincial administrations, which are a local government unit, are far behind in this respect compared to the 
municipalities. The interaction between the citizens and the public administration in the special provincial 
administrations was insufficient and healthy intermediary mechanisms to ensure the participation of the public in 
the administration could not be established. 

  According to this; Our study consists of three parts. In the first section; governance, local governance 
and e-government, special provincial administration and CIMER are expalined. 

  In the second part, the evaluation of the special provincial administrations in terms of local governance 
is made and the approach to CIMER application is tried to be explained. In this sense, it was discussed whether 
CIMER, an e-governance application of the central administration, contributes to local governance in terms of 
provincial special administrations. 

  In the third and last part of our study; Sivas Special Provincial Administration has been selected and its 
approach to CIMER implementation has been discussed. The reason why Sivas was chosen as an example of 
special provincial administration; in terms of area of service and responsibility in our country is the largest 
provincial special administration. 

  The study includes both theoretical and field research data. According to this; The theoretical part of the 
study consists of literature review and the statistical part consists of information and evaluations generated from 
the annual reports of the institutions and official websites. 

  

  

Keywords: Local Governments, Local Governance, Special Provincial Administration, Sivas Special Provincial 
Administration, CIMER  
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
1.1. Yerel Yönetimler ve İl Özel İdareleri 
Yerel yönetimler, belirli coğrafi sınırlar içerisinde yaşayan halkın, yerel ve ortak 

nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan, karar organları seçmenlerce 
oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip olan yönetim birimleridir.  

Türkiye’de yerel yönetim birimleri dizgesi, 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasanın 
2014 yılında yürürlüğe girmesiyle değişikliğe uğrayarak ikili bir model haline gelmiştir. Bu 
model büyükşehir olan iller ve büyükşehir olmayan iller olarak biçimlenmektedir. Buna göre, 
büyükşehir statüsündeki illerde yerel yönetim birimleri büyükşehir belediyesi ve ilçe 
belediyeleridir. Büyükşehir olmayan illerdeki yerel yönetim birimleri ise il özel idareleri, 
belediyeler ve köy tüzel kişileridir (Şengül, 2017: 50).  

İl özel idareleri, “il” olarak ifade edilen idari bölümde faaliyet yürütmektedir. İl özel 
idarelerinin kökleri 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’yle kurulan Vilayet Umum Meclislerine 
uzanmaktadır. 1870 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi’yle önceki nizamname 
yürürlükten kaldırılmışsa da güncel ismiyle il genel meclisleri varlığını sürdürmüştür. 1913 
yılında çıkarılan illerin genel idaresine ilişkin geçici yasa (İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu 
Muvakkatı) ile tüzel kişilik kazanan il özel idareleri, 1987 yılında yürürlüğe giren 3360 sayılı 
yasaya kadar bu geçici yasayla (1930 yılında 10 maddelik bir değişim geçirmiştir) yönetilmiştir. 
İl özel idarelerinin temel değişimi ise 2005 yılında yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’yla olmuştur (Koçak, 2013: 144-145). Bu kanuna kadar il valisinin il genel 
meclislerinin başkanı olması bu kurumların yerel yönetim niteliğinin tartışılmasına neden 
olmuştur. İl özel idareleri görüldüğü üzere, geçmişi Osmanlı dönemine uzanan, teşkilat 
yapısında ve görevlerinde birtakım değişikliklere uğrayarak bugüne kadar gelen bir yerel 
yönetim birimidir. Ancak, 6360 sayılı yasayla Türkiye’deki yerel yönetim dizgesinin 
değişmesiyle birlikte, il özel idareleri büyükşehir olmayan illerde faaliyetlerine devam 
etmektedir (6360 Sayılı Kanun, Md. 1/5).  

İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir (5302 Sayılı Kanun, 
Md. 29). İlgili yasa, İl Özel İdarelerinin görev ve sorumluluklarını “il sınırları içerisinde” ve 
“belediye sınırları dışında” olarak iki başlıkta toplamıştır. Buna göre; 

İl özel idarelerinin il sınırları içerisindeki görev ve sorumluluklarını incelediğimizde, 
daha çok merkezi idare tarafından yerine getirilen gençlik, spor, sağlık, tarım, sanayi, ticaret, 
bayındırlık ve iskân, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar gibi hizmetlerin 
sayıldığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları ile ilk ve orta 
öğretim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler ile ilin çevre düzeni 
plânı, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, yoksullara mikro kredi verilmesine yönelik 
hizmetler ilgili yasada sayılmaktadır (5302 Sayılı Kanun, Md. 6/a).  

Belediye sınırları dışında ise; temel altyapı hizmetleri olan imar, yol, su, kanalizasyon, 
katı atık, çevre gibi hizmetler ile acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, 
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler sayılmaktadır (5302 Sayılı Kanun, Md. 
6/b). 

İl özel idarelerinin görev ve sorumluluklarının daha kolay anlaşılabilmesi için bir 
sınıflandırma yaptığımızda, ağırlıklı olarak köylere altyapı hizmeti sağlamak, il sınırları 
içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda bütçe imkânları çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirmek ve 
merkezi idare tarafından yapılan bazı yatırımların ildeki yürütücüsü olmak gibi görevleri 
üstlendiklerini ifade etmek gerekir.  
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İl özel idareleri, görev ve sorumluklarıyla idari açıdan önemli bir işleve sahip olmasına 
rağmen, bu kurumların halk nazarında bilinirlik düzeyi oldukça düşüktür. Bu durumun çeşitli 
nedenleri olsa da temelde, kurumun sorumlu olduğu hizmet alanı ve teşkilat yapısından 
kaynaklandığı söylenebilir. Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümünün belediye sınırları 
içerisinde yaşadığı ve belediye sınırları içerisindeki yerel-ortak nitelikteki ihtiyaçların 
belediyelerce karşılandığı göz önüne alındığında, vatandaşların büyük bir bölümünün il özel 
idaresi kurumu ile doğrudan ilişkisi olmamaktadır. Bunun yanı sıra, mahalli idareler genel 
seçimlerinde belediyelerin hem karar organı olan belediye meclisi üyeleri, hem de belediye 
idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olan belediye başkanı halk tarafından seçilirken, il 
özel idarelerinin yalnızca karar organı olan il genel meclisi üyeleri halk tarafından 
seçilmektedir. Zira ilin valisi, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olarak 
konumlandırılmıştır. Ayrıca, 2014 yılı mahalli idareler seçimlerinden itibaren, büyükşehir 
belediyelerinin hizmet alanının il sınırları olarak belirlenmesiyle birlikte, büyükşehir olan 
illerde İl Özel İdareleri kaldırılmıştır (6360 Sayılı Kanun, Md. 1/5). Tüm bu nedenler, il özel 
idarelerinin bir yerel yönetim birimi olarak bilinirliğini azaltan faktörler olmaktadır.  

 
1.2. Yönetişim ve Yerel Yönetişim  
Yönetişim, yönetim/yönetmek kavramından türetilerek ortaya çıkmış bir kavram olarak 

ilk kez Dünya Bankası’nın 1989 tarihinde hazırlamış olduğu bir raporda kullanılmıştır 
(Eryılmaz, 2012: 60). Klasik kamu yönetimi anlayışında, hükümet etme, sevk ve idare etme 
anlamına gelen “yönetim” kavramı, bürokratik yapıya dayalı, hiyerarşik yönetim modelini ifade 
etmekteyken; “yönetişim kavramı”, yönetim sürecindeki örgütler ve aktörler arasında 
gerçekleşen etkileşimi ifade eden, özel sektör, STK’lar ve vatandaşlar gibi resmi kurum sıfatı 
bulunmayanların, diğer bir ifadeyle devlet dışı aktörlerin de yönetim sürecine dâhil olduğu bir 
modeldir (Batal, 2010: 4).  

Yönetişimin doğasındaki bu “çok aktörlülük” ve “etkileşim”, yönetim ve yönetişimin 
anlayış farkını ortaya koyan temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. (Bıçkı ve Sobacı, 
2011: 220). Bu çerçevede yönetişim, yerinden ve esnek bir yönetim yapısına sahip, çok ortaklı, 
kamunun kendisi yapmak yerine ortaklarla birlikte yapmayı veya onlara yaptırmayı amaçlayan, 
onları koordine eden, kaynakları yönlendiren bir anlayışı ifade etmektedir (Batal, 2010: 4). 

İyi yönetişim için; katılım, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, sorumluluk, fikir birliği, eşitlik 
ve kapsayıcılık, etkinlik ve etkililik, hesap verebilirlik gibi ilkeler sayılmaktadır (Cengiz, 2019: 
445). Bu açıdan, yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi kamu yönetiminin demokratikleşmesi 
açısından oldukça önemlidir. 

Yönetişim ilkeleri doğrultusunda, kamu yönetimi sistemimizin şeffaf, katılımcı, 
kaynakları etkin ve verimli kullanan, hesap verebilir ve sonuç odaklı anlayışa göre yapılanması 
hedeflenerek 2000’li yılların başından itibaren çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 
Ülkemizde bu kapsamda yerel yönetimler, kamu mali yönetimi, denetim ve bilgi edinme 
alanlarında mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. 

Yönetişim uygulamalarının yerel yönetimler düzeyindeki karşılığı ise yerel 
yönetişimdir. Yerel yönetim birimlerinin halka yakın olmaları onları diğer kamu kurumlarına 
göre, yerel ihtiyaçların tespiti, beklentilerin saptanması ve karşılanması, sorunlara en uygun 
çözümler üretilmesi gibi konularda daha avantajlı kılmaktadır (Pektaş, 2011: 67). Bu 
avantajların yanı sıra, yerel yönetim birimlerinin idari ve mali yönden özerk yapıda olmaları, 
yönetişim ilkelerinin, özellikle de katılım ilkesinin uygulanması açısından önemli kolaylıklar 



 
 

 945 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

sağlamaktadır. Kamu yönetiminde katılım unsurunun hayata geçirilmesi, yönetimde 
demokratik anlayışın, açıklığın, hesap verebilirliğin ve dolayısıyla etkinliğin 
gerçekleşebilmesinin önemli bir koşuludur. 

OECD, çeşitli raporlarında yönetişimin bir ilkesi olan katılımı üç başlıkta ele 
almaktadır. Bunlar; bilgilendirme, danışma-istişare ve aktif katılımdır (OECD, 2001: 16). 

Bilgi paylaşımı, kamu yönetimi faaliyetleri hakkındaki bilginin anlaşılır ve ulaşılabilir 
olmasını ifade etmektedir. Bir faaliyet hakkında geri bildirim sağlanması için o faaliyet 
hakkında zamanında bilgiye sahip olunması gerekir. Dolayısıyla bilgilendirme, katılımın temel 
basamağını oluşturmaktadır. Vatandaşların yönetim faaliyetlerinden haberdar olması ve bu 
bilgilere kolay ulaşılması, kamu yönetiminde şeffaflık ve güveni artıran bir unsurdur.  
Yönetimler, politika oluşturma konusunda bilgileri kendi inisiyatifi ile paylaşabildiği gibi 
vatandaşların talepleri doğrultusunda da bilgi paylaşımında bulunmaktadırlar. Her iki durumda 
da, bilgiler vatandaşlara tek yönlü olarak ulaşmaktadır (OECD, 2001: 15). 

Bilgilendirme için yöntem ve araçlar (TEPAV, 2014: 60): Resmi yayın panosu, 
bilgilendirme telefon hattı, basın duyurusu, basın toplantısı, broşür, poster, dergi, sergiler, e-
posta, halkı bilgilendirme merkezleri, medyadaki söyleşiler/makaleler, etkileşimli gösterimler 
sayılabilir. 

Danışma, geri bildirim veya istişare olarak nitelenen süreç ise, paydaşların fikir 
alışverişinde bulunmasını ifade etmektedir. Vatandaşların, politika oluşturma sürecinde veya 
gerçekleşmiş bir faaliyete ilişkin görüşlerini ilgililere iletmeleri bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.  

Geri bildirim ve istişare için, faaliyet hakkında vatandaşlara önceden bilgi verilmesi 
gerekmektedir. İstişare, yönetim ve diğer paydaşlar arasında sınırlı, iki yönlü bir ilişki 
yaratmaktadır (OECD, 2001: 15-16). Bu ilişki biçiminde son karar ve sorumluluk yine 
yönetimindir. İstişare için yöntem ve araçlar (TEPAV, 2014: 66): Anketler, söyleşiler/grup 
söyleşileri/odak grup tartışmaları, telefon söyleşileri, danışma kurulu, kentli paneli, internet 
portalı, açık posta kutusu, yuvarlak masa toplantısı, halk toplantıları, kamuya açık tartışmalar, 
organizasyon/festival, şehir yürüyüşleri, internet üzerinden iletişim/internet forumu, sohbetler 
olarak belirtilebilir. 

Aktif katılım sürecinde, vatandaşlar aktif olarak karar alma ve politika üretme sürecine 
dâhil olmaktadır. Aktif katılım, politika seçenekleri önererek vatandaşların politika yapımında 
bir rol üstlenmelerini ifade etmektedir. Politika oluşturma ve nihai karar sorumluluğu hükümete 
aittir. Vatandaşların politika oluşturmaya dâhil edilmesi, hükümetle vatandaşlar arasında 
ortaklık ilkesine dayanan gelişmiş iki yönlü bir ilişkidir (OECD, 2001: 16). Aktif katılımın 
gerçekleşmesi için kullanılabilecek yöntem ve araçlar ise (TEPAV, 2014: 74): Çalıştaylar, 
vatandaş çalışma grupları, ihtisas komisyonlarına katılım olarak sayılabilir.  

21. yüzyılın ilk çeyreğinde teknolojide baş döndürücü bir gelişimin yaşanması, birçok 
alanı doğrudan etkilediği gibi kamu yönetimini de etkilemekte, hizmet sunma biçiminde 
farklılaştırıcı bir güce sahip olmaktadır.  

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak kamu yönetiminde, birçok kavramın önüne getirilen 
“elektronik”in kısaltması olan “e”, “mobil”in kısaltması olan “m” gibi ön eklerle, mevcut 
kavramların bu teknolojilere uyum sağlamasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde 
internet kullanımının artması, yönetişim ilkelerinin, özellikle de katılım ilkesinin hayata 
geçirilmesinde bu teknolojilerin kullanılmasının gerekliliği ortaya koymaktadır. 
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2. YÖNETİŞİM VE E-DEVLETİN BİR BİLEŞKESİ: E-YÖNETİŞİM  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle internet kullanımının tüm dünyada 
artması, kamu yönetiminin hizmet sunum biçiminde birtakım değişikliklere zemin 
hazırlamıştır. Bu doğrultuda, ilk olarak e-devlet adı altında, birtakım yönetim ilkelerini de 
içeren ve esas amacı hizmetlerin elektronik araçlarla sağlanması olan yaklaşım ortaya çıkmıştır.  

Bu model; internet, çevrimiçi iletişim sistemleri gibi araçlar sayesinde devletin 
vatandaşlara sunmuş oluğu hizmetleri geliştiren, vatandaşların hizmetlere ulaşması önündeki 
engelleri ortadan kaldıran, devlet ve devlet dışı aktörleri birbirine bağlayan, daha hızlı, şeffaf 
ve ucuz hizmeti mümkün kılan bir devlet yapılanmasıdır (Uzun, 2019: 42).  

Kamu hizmetlerinin elektronik yollarla sağlanması, vatandaşları devletin sunduğu 
hizmetlerden yararlanırken zaman ve mekân kısıtlamalarından kurtaran bir yöntem olmaktadır 
(Yıldırım, 2010:3).  

E-devlet, hizmetlerin vatandaşlara daha iyi sunumu, iş ve sanayi ile etkileşimin 
iyileştirilmesi, vatandaşların bilgiye erişiminin güçlendirilmesi ve daha verimli devlet 
yönetimine imkân sağlamaktadır. Ortaya çıkan faydalar daha fazla saydamlık ve kolaylık, gelir 
artışı ve/veya maliyetlerin düşmesi olarak sayılmaktadır (Basu, 2004: 112). 

E-devlet uygulamaları yerel yönetimlere de hizmet sunumu açısından kolaylık 
sağlamaktadır. Bu kapsamda, belediyeler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin elektronik 
ortamda sunulması e-belediyecilik olarak ifade edilmektedir (Alodalı vd., 2012: 88).  

E-belediyecilik uygulamalarıyla, birçok hizmet web tabanlı olarak sağlanabilmektedir. 
Bunun yanı sıra söz konusu uygulamalarla vatandaşlar talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan 
belediyelere iletebilmekte ve çift yönlü bir iletişim sağlanmaktadır. 

E-devlet uygulamalarının devamı niteliğinde sayabileceğimiz, yönetişimin 
geliştirilmesi için kamu kuruluşlarının çeşitli alanlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanılmasını öngören yaklaşım ise e-yönetişim olarak ifade edilmektedir (Roy, 2003: 392’den 
aktaran Parlak ve Doğan, 2019: 8).  

Literatürde kabul edilen görüşe göre e-yönetişim, e-devletten geniş bir içeriğe sahip 
olan, onu da kapsayan ve hatta onun ileri boyutu olan bir yönetişim modeline işaret etmektedir 
(Uzun, 2019: 43). E-yönetişim, kamuda katılımcı, kaliteli, demokratik ve şeffaf bir yapı 
kurmayı amaçlamaktadır (Parlak ve Doğan, 2019: 8-15). 

 
3. E- YÖNETİŞİMİN BİR ARACI OLARAK CİMER UYGULAMASI 

Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve yönetişim ilkelerinin kamu 
yönetimine dâhil edilmeye başlanmasıyla birlikte çeşitli uygulamalar hayata geçirilmektedir. 
Bu kapsamda, yönetime katılımı, devlet-vatandaş etkileşimini artırmayı ve web tabanlı başvuru 
imkânıyla kesintisiz bir iletişimi amaç edinen BİMER uygulaması, 2006 yılında uygulamaya 
konulmuştur.  

Bu uygulama, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde isim 
değişikliğine uğrayarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) bünyesi altında hizmete 
devam etmektedir.  
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CİMER uygulaması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi bilgi iletişim teknolojileri 
yoluyla 7 gün 24 saat mümkün kılmaktadır. Vatandaşlar, CİMER aracılığıyla bir müracaatta 
bulunduğunda, müracaat konusu, hangi kurumun görev alanında ise ilgili kuruma 
iletilmektedir. CİMER’e yapılan müracaatlarda, dilekçe hakkı kapsamındaki konularda en geç 
otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmesi hüküm altına alınmıştır (3071 Sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Md. 7). Bilgi edinme hakkı kapsamındaki bir konuda ise 
istenilen bilgi veya belgenin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından on beş iş günü içinde 
sağlanması gerekmektedir (4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Md. 11).  

Bu sürelerde müracaata ilişkin bir cevap verilmemesi ya da işlem yapılmaması halinde, 
dilekçeye zamanında cevap vermeyenlerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulunulabilmektedir (CİMER Sıkça Sorulan Sorular, 2019, www.cimer.gov.tr). Dolayısıyla, 
sistem vatandaş odaklı bir yaklaşımı benimsemiştir.  

CİMER uygulamasının bir halkla ilişkiler yöntemi olarak esas amacı, halktan gelen 
mesajı muhatabı olan kamu kurumuna iletmek ve kurumların müracaat sahibine geri dönüş 
yapmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle CİMER, çift yönlü iletişimi sağlamak üzere kurgulanmış 
bir araçtır. 

CİMER uygulamasına başvuru sayıları yıllara göre aşağıda Grafik 1’de gösterilmiştir. 

Grafik 1: Yıllara Göre CİMER (BİMER) Başvuru Sayıları 

 

Kaynak: CİMER Sayısal Verileri, https://www.cimer.gov.tr/bimer-sayisal-verileri, Erişim tarihi: 
10.05.2019. 

CİMER uygulamasına yapılan başvuruların 2014 yılı hariç, sürekli olarak bir önceki 
yıla göre artış gösterdiği ve bu artışın 2006 yılından 2016 yılına kadar 13 katı aştığı 
görülmektedir. Bu sürekli artışla ilgili olarak, ülkemizdeki internete erişim imkânlarının 
gelişmesiyle ilgili bir ilişki kurulabileceği gibi, toplumun kamu yönetimine karşı duyarlılığının 
artması, toplumun yönetimden beklenti ve taleplerinin günden güne fazlalaşması veya kamu 
yönetimindeki problemlerin çoğalması yönünde de nedensellik ilişkileri kurulabilir.  

Ancak bunların hangilerinin söz konusu artışta rol oynayıp oynamadığı, rolü olanların 
etkisinin hangi oranda olduğu başka bir araştırmanın konusudur. Bu artışın nedenleri ile etki 
oranlarının, bir çalışma yapılarak araştırılması ve çözümlenmesi gerekmektedir.   

Aşağıda Grafik 2’de CİMER Uygulamasına 2016 yılında yapılan müracaatların başvuru 
türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre başvuruların büyük bir kısmı istek ve şikâyet 
içeren konularda yapılmaktadır. 

Grafik 2: CİMER (BİMER) Başvurularının Türlerine Göre Dağılımı 
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Kaynak: CİMER Sayısal Veriler, https://www.cimer.gov.tr/bimer-sayisal-verileri, Erişim tarihi: 
10.05.2019. 

Grafik 2’de yer alan istatistikteki başvuru türleri değerlendirildiğinde, görüş-öneri, ihbar 
ve bilgi edinme kapsamına giren konulardaki başvuru sayısının birbirine yakın olduğu ve her 
birinin tüm başvurular içindeki oranının yaklaşık olarak 17’de 1’e tekabül ettiği, şikayet ve 
istek kapsamındaki konuların ise diğer alanlardan yaklaşık 7’şer kat daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bu çerçevede, CİMER uygulamasının, vatandaşların kamu yönetiminden 
beklenti ve isteklerini iletme konusunda işlevsel bir araç olduğu ve hizmetten ya da hizmet 
verenden kaynaklı bir sorunun iletilmesi açısından da yoğun olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.  

İki grafik birlikte değerlendirildiğinde, BİMER/CİMER uygulamasının vatandaşlar 
tarafından benimsendiği ve kullanım oranında sürekli olarak artış meydana geldiği, CİMER’in 
en çok bir isteği veya şikayeti iletmek amacıyla kullanıldığı, bu yönleriyle de söz konusu 
uygulamanın amaçlandığı gibi vatandaş ve devlet arasında bir köprü olma işlevini yerine 
getirdiği belirtilebilir. 

Grafik 3’te 2016 yılında BİMER/CİMER’e yapılan başvuruların konulara göre dağılımı 
gösterilmiştir.  

Grafik 3: BİMER (CİMER) Başvurularının Konulara Göre Dağılımı 

 

Kaynak: CİMER Sayısal Veriler, https://www.cimer.gov.tr/bimer-sayisal-verileri, Erişim tarihi: 
10.05.2019. 

Grafik 3’teki istatistiki verilerde mahalli hizmetlere yönelik müracaatlar üçüncü sırada 
yer almaktadır. Yerel yönetim birimleri, halka en yakın kamu kurumları olmasına ve bilgi 
iletişim teknolojileri aracılığıyla e-belediyecilik uygulamalarını yoğun biçimde kullanmalarına 
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rağmen, mahalli hizmetlere yönelik başvuruların grafikteki diğer birçok hizmet alanına göre 
daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bilgiden, CİMER uygulamasının mahalli hizmetlere 
ilişkin istek, şikayet ve önerilerin iletilmesi için önemli bir müracaat yöntemi olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Yerel yönetimler, amaçları itibariyle merkezi idarenin dışındaki, yerel ihtiyaçları 
yerinden karşılayan ve çözüm üreten yapılardır. Bu nedenle, merkezi idareye ait CİMER 
uygulamasının mahalli hizmetlere ilişkin talep, öneri ve şikâyetlerde bu denli kullanılması, 
esasında halk ile yerel birimler arasındaki ilişkinin doğru kurulamadığı, bu ilişkiyi 
güçlendirecek mekanizmaların oluşturulamadığının da göstergesidir. Bu ilişkiyi güçlendirmek 
üzere, her yerel yönetim biriminde bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarıyla erişimi kolay ve 
sonuç odaklı, CİMER benzeri yeni mekanizmaların kurulması ve bunun doğru biçimde 
tanıtılarak, CİMER vb. başka yollara ihtiyaç kalmadan yerel birimler ile halk arasında doğrudan 
ilişki kurulmasının sağlanması, yerel yönetimlerin doğasına daha uygun olacaktır. 

 
4. İL ÖZEL İDARELERİNİN YEREL YÖNETİŞİM AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE İL ÖZEL İDARELERİNDE CİMER UYGULAMASI 

Türk Kamu Yönetimi, geleneksel yönetim anlayışından yeni yönetim anlayışına doğru 
bir dönüşüm süreci içerisindedir. Ülkemizde yeni yönetim anlayışının karşılığı olarak 
yönetişim yaklaşımı kabul görmüştür. Yönetişim kavramı çeşitli kalkınma planlarında 
kullanılmış ve tanımlanmışsa da mevzuat düzeyinde kavramın tanımı ilk olarak Kent Konseyi 
Yönetmeliği’nde yer almıştır. Bu tanıma göre yönetişim, çok aktörlülük, toplumsal ortaklıklar, 
saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi yönetişim 
ilkelerine dayanan yönetim anlayışı olarak ifade edilmiştir (2006, Md. 4).  

Aşağıda, il özel idarelerinde yönetişim uygulamalarının hangi ölçüde hayata geçirildiği 
mevzuat ve yönetişim ilkeleri çerçevesinde incelenecektir. Bu çerçevede katılım unsurunun bu 
kurumlarda hangi boyutta olduğu ortaya konularak, bu konuda CİMER’in yerel yönetimler 
açısından önemi ve katılım bağlamında yerel yönetişime katkısı tartışılacaktır.  

Yönetişimin katılım ilkesi açısından il özel idarelerini incelediğimizde, ilk olarak karar 
organı olan il genel meclisini ele almak gerekmektedir. İl genel meclisi üyeleri mahalli idareler 
genel seçimlerinde halk tarafından seçilmekte ve bu seçimlerde her ilçe bir seçim çevresi 
olmaktadır. Dolayısıyla büyükşehir olmayan illerdeki her ilçe, nüfus kriterine göre değişen 
sayılarda meclis üyesiyle il genel meclislerinde temsil edilmektedir. İl genel meclisi üyeleri 
seçildiği ilçeye bağlı köylerdeki sorunları meclis toplantılarında dile getirebilmekte ve önerge 
sunarak konuyu meclis gündemine taşıyabilmektedir. Bu süreçte meclis üyesi ile köy 
muhtarları ve yöre halkı arasında bir etkileşimin olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu durumun 
meclis üyelerinin kişisel inisiyatifinde olması nedeniyle, bu etkileşimin ve dolaylı katılımın 
boyutları da değişebilmektedir. Diğer yandan, il genel meclisi bünyesindeki ihtisas 
komisyonları, karar alma sürecinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Meclis ihtisas 
komisyonları, meclisteki siyasi parti ve bağımsız üye sayılarının, meclis üye tam sayısına 
oranlanması yoluyla oluşturulmaktadır. İhtisas komisyonu toplantılarına, görev ve faaliyet 
alanlarına giren konularda ildeki paydaşlar katılabilmekte ve oy hakkı olmaksızın görüş 
bildirebilmektedirler (5302 Sayılı Kanun, Md. 16). Bu maddenin, yönetişimin “etkileşim ve 
katılım” amacına uygun bir yaklaşım olduğu görülmektedir. İl Özel İdaresi’nin stratejik 
planının hazırlanma sürecinde de üniversiteler, meslek odaları ve konuyla ilgili olan STK’ların 
görüşleri alınmaktadır (5302 Sayılı Kanun, Md. 31). Stratejik planın hazırlanmasında 
paydaşların sürece dâhil edilmesi, yine yönetişim yaklaşımının bir gereği olarak hüküm altına 
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alınmıştır. Yönetişimin amaçlarından birisi de özel sektörün, karar alma ve uygulama 
süreçlerine dâhil edilmesidir. Bu düşüncenin yansıması olarak, kanunda, Yap-İşlet-Devret 
modelinin uygulanabileceği ve bu konuda il genel meclisinin yetkili olduğu ifade edilmektedir 
(5302 Sayılı Kanun, Md. 31). Bu hüküm çerçevesinde, özel sektörün hizmet sunumuna dâhil 
edilebilmesine imkân sağlanmaktadır. İl Özel İdaresi’nin, sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik, 
kültür gibi alanlardaki hizmetler ile toplumdaki dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetlerin 
sağlanmasında, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulanabilmektedir (5302 
Sayılı Kanun, Md. 65). Böylece, hizmet sunumunda halkın aktif katılımı sağlanırken, 
toplumdaki gönüllülük ve dayanışma gibi duyguların da geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak 
bu uygulamanın gerçekleşmesi için özel bir programın hayata geçirilmesinin gerektiği ve karar 
alma süreçlerinde değil, yalnızca hizmet sunumuna katkı sağlayıcı bir katılımın 
gerçekleşebileceği görülmektedir.  

İl Özel İdaresi’ni, yönetişimin saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ele 
aldığımızda, kurumun bağlı olduğu mevzuatın, birçok yönden saydam ve hesap verebilir 
yönetim ilkelerine göre kurgulandığı görülmektedir. İl genel meclisi toplantıları basına ve halka 
açıktır. Meclis toplantılarının yeri ve zamanı ile meclis gündemi ve kesinleşen il genel meclisi 
kararlarının özetleri çeşitli yollarla halka duyurulmaktadır (5302 Sayılı Kanun, Md. 12, 13, 15). 
Bunun yanı sıra, ihtisas komisyonu raporları da açık olup, kuruma başvurulduğunda temin 
edilebilmektedir (5302 Sayılı Kanun, Md. 16). Meclis toplantılarına ilişkin tüm sürecin ve bu 
sürece ilişkin bilgi ve belgelerin açık olması, saydamlık ilkesinin bir yansımasıdır.   

İl genel meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarını incelediğimizde, soru, genel 
görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bu yetkisini kullanmaktadır (5302 Sayılı 
Kanun, Md. 18). Ayrıca, il genel meclisinde her yıl oluşturulan denetim komisyonu, kurumun 
hesap ve işlemlerinin denetimini yapmaktadır. Bu denetim sonucunda suç teşkil edecek bir 
husus tespit edilirse meclis başkanlığınca suç duyurusunda bulunulmaktadır (5302 Sayılı 
Kanun, Md. 17). İl valisince hazırlan il özel idaresi faaliyet raporunun, il genel meclisine 
sunularak oylanması yoluyla da bir denetim gerçekleştirilmektedir. İl Özel İdaresi 
faaliyetlerinin, stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülüp yürütülmediği, hedefler, 
gerçekleşme durumu, varsa aksamaların nedenleri bu raporda ortaya konularak, raporun bir 
örneği İçişleri Bakanlığı’na gönderilmekte ve kamuoyuna açıklanmaktadır (5302 Sayılı Kanun, 
Md. 39). İl özel idarelerinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine 
göre, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile malî ve performans denetimini kapsayan iç ve dış 
denetim yapılmaktadır. Ayrıca, il özel idarelerinin idari işlemleri, idarenin bütünlüğü, kalkınma 
plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği 
kişilerce de denetlenmektedir. İl özel idarelerine bağlı kuruluş ve işletmelerin denetimi de aynı 
esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Denetimlere ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanmakta ve 
meclisin bilgisine sunulmaktadır (5302 Sayılı Kanun, Md. 38). 

İlgili yasada il özel idarelerinde denetimin amaçlarından birinin de yönetim sisteminin 
tutarlı hale getirilmesi olduğu (5302 Sayılı Kanun, Md. 38) ifade edilmektedir. Bu madde de 
yönetişim ilkelerinden tutarlık ilkesinin, mevzuata yansıması olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 
İl Özel İdaresi teşkilatı oluşturulurken, ilin nüfusu, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri, fiziki-
coğrafi yapısı ve gelişme potansiyeli göz önüne alınarak ihtiyaca göre birimlerin 
oluşturulmasına, kaldırılmasına veya birleştirilmesine olanak sağlanmıştır (5302 Sayılı Kanun, 
Md. 35). Böylece esnek bir yönetim sağlanarak etkinlik ve çalışma uyumunun geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu bilgiler ışığında İl Özel İdaresi Kanunu’nu yönetişim ilkeleri 
çerçevesinde değerlendirdiğimizde, il özel idarelerinin şeffaf, hesap verebilir, stratejik ve 
performans odaklı, yerinden ve çalışma uyumu içerisindeki bir anlayışın hayata geçirilmesinin 
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amaçlandığını görmekteyiz. Ancak, ilgili kanunda katılım ilkesinin vatandaş-idare etkileşimi 
boyutunda kayda değer hükümler bulunmamaktadır. 

İl özel idarelerinin katılım yönünden belediyelere göre yetersiz olup olmadığı 
hususunda önce değerlendirmemiz gereken konu, iki kurumun hizmet alanındaki nüfus 
yoğunluğu ile buralarda yaşayanların eğitim ve yaş durumu gibi verilerdir. Bu açıdan, 
büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hizmet alanındaki yerleşim yerlerinde nüfus 
yoğunluklarının çok fazla olduğu, il özel idarelerinin hizmet götürmesi gereken kırsal 
alanlardaki nüfus yoğunluğunun ise çok az olduğu bilinmektedir. Bu durum, o yörede ortaya 
çıkan bir soruna muhatap olanların sayıca azlığı veya çokluğu anlamına gelmekte, bu da 
yönetim faaliyetlerine katılma eylemini doğrudan etkileyen bir unsur olmaktadır. Ayrıca, 
siyasal ve yönetsel katılımın eğitim, meslek, cinsiyet, yerleşme biçimi gibi kriterlere göre 
değişkenlik gösterdiği (Kapani, 2012: 146) göz önüne alındığında, kentli nüfusun yönetime 
katılma konusunda daha duyarlı ve istekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle, il özel 
idarelerinin politika belirleme sürecine ve hizmetlerine katılım isteği, belediyelere göre çok 
daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Bir başka etken ise bu kurumların bir yerel yönetimler 
birimi olmakla birlikte, uzun yıllar boyunca süregelen merkezi yönetime yakın pozisyonlarıdır. 
İl özel idarelerinin merkezi idarenin taşra teşkilatı izlerini taşıyan kurum kültürü, doğal olarak 
katılım ilkesine bakış açısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu nedenler, il özel 
idarelerinde katılım ilkesinin hayata geçirilmesindeki zorlukları ve belediyelere nispeten bu 
konudaki eksikliğini izah etmektedir. 

Bu eksiklikler içerisinde, vatandaşların bilgi talebinin veya görüş, öneri, istek ve 
şikâyetlerinin iletilebilmesinin yolu, ancak dilekçe yoluyla veya CİMER sistemi üzerinden 
sağlanmaktadır. CİMER uygulaması, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın internet erişimi 
olan her yerden ulaşılmasının da avantajıyla, kırsal alandaki vatandaşların gerek bilgi talebi, 
şikâyet ve önerilerinin il özel idarelerine iletilmesinde (geri bildirim-danışma mekanizması) 
önemli bir imkân sağlamaktadır. Böylece, CİMER uygulaması idare-vatandaş etkileşimine, 
dolayısıyla da yerel yönetişime katkıda bulunmaktadır.  

 
5. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ’NDE YEREL YÖNETİŞİM UYGULAMALARI VE 
CİMER 

Çalışmada incelenen konunun somut bir örnekle değerlendirilebilmesi amacıyla, 
yüzölçümü bakımından en geniş hizmet alanına sahip olan Sivas İl Özel İdaresi tercih 
edilmiştir. Sivas İl Özel İdaresi’ni değerlendirmek üzere, özellikle web sitesi üzerinden katılım 
ekseninde bir inceleme yapılmıştır. Faaliyet raporunda belirtilen CİMER istatistikleri 
çerçevesinde ise CİMER’in yerel yönetişimin katılım unsuruna katkıları değerlendirilecektir. 

Kurumun web sitesi (www.sivasilozelidaresi.gov.tr) incelendiğinde; Sivas İl Özel 
İdaresince yapılan hizmetlerin güncel olarak web sitesinde, “haberler” başlığı altında yer aldığı 
görülmektedir. Web sitesinde, kurumun teşkilat yapısı açıklanmakta, yönetim kademesinde 
görev alanların özgeçmişleri ve iletişim bilgileri, komisyon ve kurullardaki görevlilerin 
isimleri, il genel meclisi ve il encümenindeki üyelerin bilgileri yer almaktadır. 

Sivas İl Özel İdaresi web sitesinde, Sivas İl Özel İdaresi stratejik planı, performans 
programı, yıllık yatırım programı, faaliyet raporu, kurumsal mali durum raporu ve ihale bilgileri 
güncel olarak yer almaktadır. Yerel yönetimlerde hesap verebilirlik ve şeffaf yönetim 
anlayışının sağlanmasının yolu kurumun faaliyetlerinin, planlamaların, harcamaların güncel 
olarak paylaşılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda Sivas İl Özel İdaresi’nin hesap verebilir ve 
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şeffaf yönetim anlayışını ve katılım ilkesinin ilk basamağı olan bilgilendirme boyutunu hayata 
geçirdiği görülmektedir. Bunların yanı sıra, web sitesinde kurumsal hizmetlerin tanıtılması için 
bilgilendirme bölümü bulunmaktadır. Vatandaşlarca, talep edilecek bir hizmet için gerekli 
bilgilere önceden ulaşılması mümkündür. Bu da yönetimde vatandaş odaklı bir yaklaşımın 
amaçlandığını göstermektedir. 

Sivas İl Özel İdaresi’nde, katılım ilkesine katkı sağlanması amacıyla bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımına baktığımızda, kurumun web sitesinin iletişim kısmında telefon 
bilgileri ile yazılı olarak irtibata geçilebilecek form biçiminde bir bölüm bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra, web sitesi aracılığıyla doğrudan CİMER uygulamasına müracaatta 
bulunulabilmektedir. Ayrıca, kurum çalışmalarının vatandaşlara ulaştırılması ve daha etkin bir 
iletişim sağlanması amacıyla, kurumun Facebook, Twitter, İnstagram ve Youtube gibi sosyal 
medya uygulamalarını aktif olarak kullanıldığı görülmektedir (Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet 
Raporu, 2019: 199, www.sivasilozelidaresi.gov.tr).  

Sivas İl Özel İdaresi’nde, ilgili kanunların verdiği yükümlülükler bağlamında yönetişim 
kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetlerin uygulandığı, bunun yanı sıra, katılımın 
bilgilendirme ve geri bildirim boyutlarının gerçekleşebilmesi için, bilgi ve iletişim teknolojileri 
araçlarının etkin kullanıldığı görülmektedir.  Sivas İl Özel İdaresi’ne, 2017 ve 2018 yıllarında 
BİMER ve CİMER uygulaması üzerinden yapılan başvuruların, konulara göre ilgili birim 
bazındaki dağılımları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 1’de, Sivas İl Özel İdaresi’ne BİMER 
sistemi üzerinden 2017 ve 2018 yılları arasında yapılan başvuruların konularına göre dağılımı 
gösterilmiştir. 

Tablo 1: Sivas İl Özel İdaresi 2018 Yılı Faaliyet Raporu BİMER Başvuruları 

İlgili Birim 2017 2018 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 50 25 
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 30 9 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2 0 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 8 7 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 4 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 13 6 
Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 0 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 11 10 
Köylere Hizmet Götürme Hizmetleri 6 0 
Yazı İşleri Müdürlüğü 1 0 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 1 3 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 3 9 
Çevre ve Kontrol Müdürlüğü 1 0 
Buruciye A.Ş. (İl Özel İdaresi Şirketi) 0 2 
TOPLAM 130 75 

Kaynak: Sivas İl Özel İdaresi 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2019: 200, 
www.sivasilozelidaresi.gov.tr  

Tablo 2’de ise Sivas İl Özel İdaresi’ne CİMER sistemi üzerinden 2017 ve 2018 yılları 
arasında yapılan başvuruların konularına göre dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 2: Sivas İl Özel İdaresi 2018 Yılı Faaliyet Raporu CİMER Başvuruları 
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İlgili Birim 2017 2018 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 27 57 
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü  23 32 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü  0 0 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  1 11 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  1 8 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  3 6 
Mali Hizmetler Müdürlüğü  0 0 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü  3 11 
 Köylere Hizmet Götürme Hizmetleri  0 1 
Yazı İşleri Müdürlüğü  0 0 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  0 1 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü  1 9 
Çevre ve Kontrol Müdürlüğü  0 5 
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 0 2 
Buruciye A.Ş. (İl Özel İdaresi Şirketi) 2 2 
Divriği İlçe Özel İdaresi 1 0 
Ulaş İlçe Özel İdaresi 0 1 
TOPLAM 62 146 

Kaynak: Sivas İl Özel İdaresi 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2019: 202-203, 
www.sivasilözelidaresi.gov.tr 

Her iki uygulama üzerinden yapılan müracaatların yasal süreler içinde cevaplandırıldığı 
görülmektedir (Sivas İl Özel İdaresi 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2019: 200, 
www.sivasilözelidaresi.gov.tr). 

Tablo 1 ve Tablo 2 birlikte incelendiğinde, BİMER ve CİMER uygulamaları üzerinden 
Sivas İl Özel İdaresi’ne yapılan başvuruların büyük bir kısmının yol ve ulaşım hizmetleri ile su 
ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.  

Sivas ilinin, 28.333,96 km² yüzölçümü ile yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyük 
ikinci ili, 1247 köy ve 632 bağlısı ile yerleşim birimi açısından Türkiye’nin birinci büyüklükteki 
ili (Sivas İl Özel İdaresi Stratejik Planı, 2014: 33, www.sivasilozelidaresi.gov.tr) olduğu göz 
önüne alındığında, böylesine geniş bir coğrafyada kırsal alana yönelik altyapı hizmetlerini 
gerçekleştirmenin önemli zorlukları olduğu açıktır. Bu zorluklar içerisinde altyapı yatırımları 
ve ihtiyaç duyulan bakım onarım gibi çalışmalara ilçelerde kaymakamlıklar ve köylere hizmet 
götürme birliklerince destek olunsa da teknik ve bütçe imkânlarının sınırlı olması nedeniyle bu 
destekler yetersiz kalmaktadır. Söz konusu hizmetler sağlanırken ortaya çıkan aksaklıklar veya 
beklentiler, köy muhtarlarınca il genel meclisi üyelerine il genel meclisi üyelerince de il özel 
idaresine iletilmekte veya il genel meclisi gündemine taşınmaktadır. Ancak halk ile kurum 
arasındaki dolaylı iletişim süreci sağlıklı bir iletişim yolu değildir. Bu çerçevede, vatandaşların 
doğrudan kuruma ulaşabileceği, en etkili resmi başvuru aracı CİMER uygulaması olmakta ve 
şikâyet, istek ve önerilerini bu yolla Sivas İl Özel İdaresi’ne ulaştırmaktadırlar. 

 
Sonuç ve Öneriler  

Yönetişim yaklaşımı, 1980’lerden itibaren dünya genelinde ön plana çıkan liberal 
öğelerin kamu yönetimine yansımasıyla “etkin devlet”i gerçekleştirebilmek amacıyla ortaya 
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çıkan arayışların sonucu olarak gündeme gelen yönetim anlayışlarından biridir. Bu yaklaşım 
uluslararası kuruluşların da etkisiyle tüm dünyada kamu yönetiminde kabul gören bir yaklaşım 
olmuştur. Yönetişim ilkelerinin yanı sıra ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle 
birlikte e-devlet ve e-yönetişim gibi yaklaşımlar, kamu yönetiminin beklentilere cevap 
verebilmesini kolaylaştıracak unsurlar olarak görülmektedir. 

Çalışmamızda, İl Özel İdareleri, yönetişim yaklaşımının ilkeleri çerçevesinde 
değerlendirilerek, bir e-yönetişim uygulaması olan CİMER uygulamasının, genelde yerel 
yönetimlerde özelde ise il özel idarelerinde yönetişim ilkelerinden katılım ilkesine bir katkısı 
olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. İl Özel İdarelerinin, fiilen bir yerel yönetim 
birimi olup olmadığı konusunda sıkça tartışmalar yürütülmektedir. Özellikle 2005 yılında 
yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na kadar, il genel meclisi başkanının Vali 
olması, bu kurumların merkezi idarenin bir uzantısı olarak algılanmasına yol açmıştır. 
Günümüzde ise 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükşehirlerde lağvedilen 
ve 51 ilde faaliyetlerine devam eden bu kurumlar, mevcut ikili yapı nedeniyle işlevsellikleri 
yönünden tartışılır durumdadır.  

İl Özel İdarelerinde, 5302 sayılı yasa ve kurumun işleyişini ilgilendiren diğer yasal 
düzenlemeler her ne kadar yeni yönetim anlayışına uygun hükümler barındırsa da katılım ilkesi 
yönünden eksiklikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, kurumun hizmet alanının genişliği, 
bütünlüğün sağlanmasındaki güçlükler, kırsal alanlardaki nüfus yoğunluğunun az olması, bu 
nüfusun eğitim ve yaş düzeyi, kurum kültürü, kurumun bilinirlik problemi gibi nedenlerle 
yönetişimin katılım boyutu, belediyelerden çok daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. 

Bu çerçevede, il özel idarelerinde katılım unsurunun geliştirilmesi amacıyla, ilçeler 
düzeyinde kent konseyi benzeri yapılar oluşturulabilir. Kırsaldaki altyapı, tarımsal hizmetler 
vb. konularda istişari bir mekanizma olarak görev yapabilecek olan bu ilçe konseylerinde, 
kaymakam, il genel meclisi üyeleri, köy muhtarları, köy halkından bir ya da daha fazla temsilci, 
köyde görevli öğretmen veya imamdan bir temsilci, ilçe özel idaresi müdürü, ilçe köylere 
hizmet götürme birliği sorumlusu, ilçe ziraat odası başkanı, diğer kamu kurumu niteliğindeki 
meslek odası başkanları ile ilgili kamu kurumu temsilcileri ve varsa sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri yer almalıdır. Böylece her ilçenin kırsaldaki sorun, talep ve beklentileri birçok 
kesimin katılımıyla tespit edilerek, kaymakamlar vasıtasıyla il valisine ulaştırılabilir, il genel 
meclisi üyeleri aracılığıyla ise il genel meclisi gündemine taşınabilir.  

Sivas İl Özel İdaresi örneğinde gerçekleştirilen incelemede, kurumun bağlı olduğu 
yasalarda izleri bulunan yönetişim ilkelerinin hayata geçirildiği görülmektedir. İl özel 
idarelerinde katılım ilkesinin hayata geçirilmesindeki genel problem doğal olarak Sivas İl Özel 
İdaresi’ne de yansımaktadır.  

Ancak, bu kurumun, kurumsal çaba ile yönetişim ilkelerinden katılımın ilk basamağı 
olan bilgilendirme kısmında son derece başarılı olduğu, geri bildirim-danışma boyutunda 
sosyal medya uygulamalarının etkin kullanımı neticesinde kısmi bir iletişimin sağlandığı, aktif 
katılım konusunda ise mevcut yetersizliklerin bu kurumda da görüldüğü anlaşılmaktadır.  

Sivas İl Özel İdaresi’ne CİMER uygulaması üzerinden, en çok köylerdeki altyapı 
hizmetlerine ilişkin müracaatlarda bulunulduğu görülmektedir. Vatandaşlar tarafından; 
hizmette yaşanan aksamalar, istek ve şikâyetler CİMER uygulamasıyla kuruma iletilerek, bir 
ihtiyacın karşılanması, hizmetin düzeltilmesi veya önlem alınmasına katkı sağlanmaktadır. 
Sivas İl Özel İdaresi’ne CİMER aracılığıyla yapılan başvuru sayısı, il özel idaresinin hizmet 
alanındaki köy nüfusun yaş ortalaması, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânı ve 
kullanım düzeyi gibi kriterler birlikte ele alındığında, CİMER uygulamasının yerel yönetişime 
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katkı sağlayan önemli bir araç olduğu değerlendirilmektedir. Diğer yandan, CİMER 
uygulamasını yalnızca bir mesajın kamu kurumuna iletilmesini ve geri dönüş sağlanmasını 
gerçekleştirmek üzere kurgulanmış bir araç olarak değerlendirdiğimizde, bu uygulamanın 
görevini yerine getirdiği ve çift yönlü bir iletişim kurulmasına olanak sağladığı görülmektedir.  

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları hâkim kültürleri gereği kapalılığa 
ve gizliliğe yatkınlıkları, bu nedenle de iş ve işlemlerinin sorgulanmasından rahatsız oldukları 
bilinmektedir. Dolayısıyla, kurumlar yasa gereği cevap vermek zorunda oldukları konularda, 
müracaat sahibi ile bilgi ve belge paylaşmaktan, kişilerin talep, öneri ve şikayetlerine tatmin 
edici cevaplar vermekten kaçınmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında kullanılan istatistiki veriler 
için, CİMER’in www.cimer.gov.tr internet adresindeki “Sayısal Veriler” başlığını 
incelediğimizde en güncel veriler olarak 2016 yılındaki istatistiklere ulaşabildik. CİMER 
üzerinden “Bilgi Edinme Hakkı” kapsamında, CİMER’in güncel istatistiki verilerini talep 
ettiğimiz başvuruya ise olumsuz cevap verilmiştir.  

Bu nedenle, günümüzde devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprü konumuna gelen 
CİMER uygulamasında, müracaat sonuçlarının değerlendirilmesini ve takibini de kapsayacak 
bir mekanizma kurulmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Böyle bir 
mekanizmanın ise sonuç odaklı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.   

Demokratik bir kamu yönetiminin varlığı, ancak vatandaş odaklı ve katılımın 
sağlanabildiği yönetim yapılarında mümkün olabilmektedir. Katılım ilkesi, teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak geliştirilmeye açık olan bir ilkedir. Dolayısıyla, katılımın 
güçlendirilmesi için sürekli yeni yollar aranmalıdır. Bu açıdan, tüm yerel yönetim birimlerinde, 
e-yönetişim imkânları kullanılarak, CİMER benzeri güvenilir, sonuç odaklı iletişim 
mekanizmaları kurulmalı, her bir yerel yönetim birimi bu mekanizmaya gelen başvurulardan 
sorumlu tutulmalıdır.  

Bu mekanizma içerisinde müracaatlara verilen gerekçeli cevaplar belediyelerde 
belediye meclislerinde, il özel idarelerinde il genel meclislerinde oluşturulacak bir komisyon 
tarafından incelenmeli ve müracaatların sonuçları bağlamında rapor hazırlanarak aylık olarak 
meclisin ve kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Yerel yönetim birimlerinin, böyle bir 
mekanizma içerisinde tüm işleyişi kendi bünyesinde sonuçlandırması, hem daha demokratik 
hem de yerel yönetimlerin doğasına daha uygun bir yöntem olacaktır. Bu mekanizma 
oluşturulduktan sonra CİMER üzerinden yerel yönetim birimlerinin görev alanındaki 
hizmetlere ilişkin başvurular alınmamalı, CİMER uygulamasının merkezi idarenin yerel 
yönetimler üzerinde yeni bir vesayet aracı olmasının önüne geçilmedir. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin 21. Yüzyıl öğrenen standartlarına ilişkin görüşlerinin 

değerlendirilmesidir. Bu amaçla öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini nasıl tanımladıkları, becerilerin okul 

öncesi eğitimle ilişkisi, çocuklarda sahip olunması ya da geliştirilmesi gereken 21. yüzyıl becerilerinin neler 

olduğu, uygulanan okul öncesi eğitim programlarında bu becerilerin ne kadar desteklendiği ve öğretmenlerinin 

okul öncesi dönemde 21. yüzyıl öğrenen becerilerini desteklemek için neler yaptıkları araştırılmıştır. Araştırma 

nitel yönteme dayalı durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Çalışmada Partnership for 21st Century Skills 

(P21)’in belirlediği 21. yüzyıl öğrenen standartları referans alınarak hazırlanmış olan sorular kullanılmıştır. 

Araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa ilçesinde görevli 32 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. 

Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz 

tekniği kullanılmıştır. Analizler sonucunda; öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri tanımlarıyla parnership21 

öğrenen standartlarının benzer olduğu belirlenmiştir. Empati kurma becerisi standartlar arasında yer almayan 

fakat öğretmenler tarafından vurgulanan bir beceri olmuştur. Öğretmenlerin 21. yüzyıl. öğrenen becerilerini, 

okul öncesi eğitim döneminin gelişim odağında zararlı, eğitim odağında faydalı buldukları belirlenmiştir. 

Öğretmenler, okul öncesi dönemde çocukların, öğrenme ve yenilik becerileri kategorisinde meraklı ve 

araştırmacı olma becerilerinin desteklenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, 21. yüzyıl. 

becerilerini destekleyecek bir okul öncesi eğitim programının en büyük eksikliğinin hizmet içi eğitim ve doğru 

yönlendirme olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler, 21.yüzyıl öğrenen becerilerinin yaygınlaştırılmasını 

hedefleyen teknoloji destekli program ve materyallere ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın verileri 

doğrultusunda; öğretmenlerin alan mezunu olmaları, düzenli ve güncel hizmet içi eğitimlerin verilmesi, okul 

öncesi eğitim programlarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında gözden geçirilmesi ve günümüz okul öncesi 

eğitiminin teknoloji destekli bir bakış açısıyla yapılandırılmasınım gerekliliğine yönelik öneriler verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: 21. yüzyıl becerileri, okul öncesi eğitim, öğrenen becerileri, okul öncesi öğretmeni 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to evaluate the opinions of preschool teachers about 21st century learner standards. For 
this purpose, how teachers define 21st century skills, their relationship with pre-school education, what 21st 
century skills they should have or should be developed in children; In the pre-school education programs, how 
much these skills are supported and what their teachers do to support 21st century learner skills in preschool 
period were investigated. The research was conducted in a qualitative method based case study design. In this 
study, the questions prepared by reference to 21st century learning standards determined by Partnership for 21st 
Century Skills (P21) were used. The research was conducted with 32 pre-school teachers working in Nicosia 
district of Turkish Republic of Northern Cyprus. Data were collected by semi-structured interview method. 
Descriptive and content analysis techniques were used for data analysis.As a result of analysis; The 21st century 
skills definitions of teachers and parnership21 learner standards were found to be similar.The skill of empathy 
was not a standard but emphasized by teachers. It was revealed in the study that teachers found 21st century 
learner skills harmful in the developmental focus of preschool education and beneficial in the focus of 
education.The teachers stated that in the preschool period, the skills of children to be curious and researcher 
should be supported in the category of learning and innovation skills.The teachers stated that the biggest 
deficiency of a preschool education program that will support 21st century skills is in-service training and 
correct orientation.The teachers stated that they need technology-supported programs and materials aiming at 
spreading 21st century learner skills.According to the data of the study; some suggestions can be given: teachers 
should be graduates of their own field, teachers should be provided regular and up-to-date in-service training, 
preschool education programs in the context of 21st century skills should be reviewed, and there is a necessity of 
structuring today's preschool education from a technology supported perspective. 
Key Words: 21st century skills, preschool education, learner skills, preschool teacher 

1. GİRİŞ 

Günümüz 21. yüzyıl dünyası bilimden sanata, edebiyattan sağlığa birçok alanda çok hızlı 
gelişmelere, üretimlere sahne olmaktadır. Üretilen bilgi ve teknolojiler meslekleri, iş 
tanımlarını, sahip olunması gereken bilgi ve becerileri, dolayısıyla ihtiyaç duyulan insan gücü 
özelliklerini sürekli olarak değişime uğratmaktadır (Akkoyunlu, 2008). Küreselleşen 
dünyadaki tüm bu değişimler, eğitimin de yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü 
her şeyden önce, yeni küresel değerlerin ön plana çıktığı bilgi toplumu, üst düzey becerilere 
sahip, son derece iyi yetiştirilmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. İnsan kaynağının yeniden 
yapılanması noktasında da eğitimin önemi, bir anlamda yeniden yapılanması gündeme 
gelmektedir. Doğru yapılan bir eğitim, günümüz bilgi toplumunda kişisel güvencenin teminatı 
olacaktır. Burada sözü edilen “doğru eğitim” den kasıt çaba ve değişimin standartlarına uygun 
olan eğitimdir (Çalık, Sezgin, 2005). Çünkü, yaşanan süreçte, enformasyona ulaşma ve onu 
kullanma bakımından aşağı/alt sınıftaki insanlar/toplumlar daha da fakirleşirken, yukarı/üst 
sınıftaki insanlar/toplumlar bu açıdan çok daha avantajlı hale gelmektedirler. Bu nedenle, 
“bilgi çağı” nda sosyo-ekonomik açıdan farklı statüdeki insanlar/toplumlar arasındaki bilgi ve 
bilgilenme açığı giderek artmaktadır. Toplumsal ve uluslararası sistemler bütünleşik bir yapı 
oluşturamamaktadır. Bilgiyi ve bilgi teknolojilerini kullanmakta hem toplumların kendi iç 
dinamikleri arasında, hem de uluslararası alanda gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler 
arasında bu eşitsizlikler varlıklarını yoğun bir biçimde hissettirmektedir” (Koç, 2004). 
Dolayısıyla eğitim, süregelen bu zamana, bireyleri hazırlamak, hızla oluşan şartlara uyumunu 
artırarak önemli destek ve müdahale ortamı oluşturabilir (Balay, 2004). 
21. yüzyılda yoğunlaşan bu değişimler eğitim programların da değişerek çeşitlenmesini ve 
yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Hesapçıoğlu’na  (2001) göre eğitim programlarında yaşanan 
gelişimin ve değişimin sebepleri şunlar olabilir: nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın 
artması, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin farklılaşması, birey ve toplum ihtiyaçları 
arasında ilişkinin kurulması gerekliliği, bilginin niceliği ve niteliğinin gelişmesi ve yeniden 
yapılandırılması, teknolojik gelişmelerin eğitime etkisi, bireyselleştirilmiş eğitim ihtiyacının 
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öneminin artması, yaşam boyu eğitim gerekliliği, bilen ve bildiğini uygulayabilen bireylere 
duyulan ihtiyaç, yaratıcı ve üretken insanlar yetiştirmenin gereği, disiplinler arası anahtar 
becerilerin gelişmesi, yaşantı yoluyla öğrenme ve öğrenme yerinin örgün eğitim kurumlarının 
dışına çıkması. 
Bilgi toplumu ve küresel değerler bağlamında, küreselleşmenin hedeflediği insan tipi de 
değişmiştir. Öncelikle bilgiyi kullanan, sorun çözen, araştıran, güçlü, bağımsız birey anlayışı 
ön plana çıkmaktadır (Akçay, 2003). 21. Yüzyılda insanların eğitim ve kendi hayatlarında 
belirli bir standardı yakalayabilmeleri için; eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, işbirliği içinde 
olan, iletişim becerileri kuvvetli, doğru bilgilere ulaşacağı yolları bilen, teknolojiyi bilgilere 
erişmek için kullanan, yenilikçi, sorumluluklarının farkında olan, öz-denetimi yüksek, lider ve 
sorumluluklar alabilen uyumlu bireyler olması beklenmektedir (Soh, Osman, Arsad, 2012).  
21.yüzyıl öğrenen becerileri ile ilgili alanyazında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde; 
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Organizasyonu-The Organization for Economic Co-
operation and Development) tarafından öne sürülen yeni binyıl öğrenen özellikleri, AASL 
(Amerikan Okul Kütüphanecileri Topluluğu-American Association of School Librarians) 
tarafından alanyazına kazandırılmış standartlar, Partnership21(P21, 2015) kapsamında 
geliştirilerek üç ana başlık altında incelenen beceriler ve Wagner (2008) tarafından yedi başlık 
altında toplanan beceriler, ISTE (Uluslararası Eğitim Teknolojileri Derneği, 2017) ve AB 
(2006) nin sunduğu beceriler ile karşılaşılmıştır. MEB’in 2011 yılında Türkiye’de tüm 
bölgelerdeki orta öğretim kurumlarında yaptığı araştırma ile Eğitimi Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi tarafından 21. yüzyıl öğrenen becerileri olarak 38 kriter yayınlamıştır. EAGD (Eğitimi 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi, 2011), bu süreçte öğrenenlerin bilişsel, sosyo-psikolojik ve 
akademik gelişimlerine ağırlık vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise MEB’e 
bağlı olarak Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2005 yılında gerçekleştirdiği ‘”Kıbrıs Türk Eğitim 
Sistemi’’ çalışmasında 21. yüzyıl öğrenen becerileri kapsamında 20 kriter belirlenmiştir 
(MEB, 205). Barışçıl olma ve uzlaşma ifadelerine yer verilen becerilerde kültürel farkındalık 
ve dijital vatandaşlık becerilerine ağırlık verildiği dikkati çekmektedir. 
1.1. Partnership21 Öğrenen Standartları  
Partnership, 21.yüzyılın öğrenme çerçevesini oluşturan 21.yüzyıl öğrenen becerileri ile ilgi 
olarak öğretmenler, eğitim uzmanları ve iş dünyası liderleri ile (Framework for 21st Century 
Learning), öğrencilerin iş, yaşam ve vatandaşlık konularında başarılı olmaları adına ihtiyaç 
duydukları bilgi ve becerileri edindirmek için bir çalışma yapmıştır (P21 Leadership States, 
2017). Öğretmen ve okulların eğitim konularında bütüncül olmaları için “21st Century 
Learning Fremawork” (21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi) adlı ortaklaşa kullanılabilecek bir 
modül geliştirilmiştir. Bu çerçeve, öğrencilerin iş ve yaşamda başarılı olmaları için sahip 
olması gereken becerileri, bilgileri ve yeterlikleri içermektedir. Bu çerçeve; geleneksel okul 
dersleri ve çağdaş içerik temaları aracılığıyla öğrenimi ve 21.yüzyıl becerilerini birleştirerek 
en çok ihtiyaç duyulan ve istenen öğrenen sonuçlarını göstermektedir. 21.yüzyıl öğrenen 
becerilerinde, etkili iletişim, işbirliği, sorumluluk alma, verimlilik, uyum ve özdenetim gibi 
sosyal ve yaşamsal becerilerin kazanımı da önemli görülmektedir. Bunlar eğitim 
programlarıyla birleşerek öğrenen üzerinde geleceğe daha başarılı bir hazırlanma süreci 
yaşanmasını sağlar. 
Erken çocukluk döneminde bu becerilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Partnership 
(2015) 21.yüzyıl öğrenen becerilerini 3 ana kategoride tanımlamıştır. Öğrenme ve yenilik 
becerileri, kariyer ve yaşam becerileri, bilgi ve medya okuryazarlığı (Partnership21, 2015).  
21.yüzyılın ilk becerileri, öğrenme ve yenilik becerilerine odaklanır. Eleştirel düşünme ve 
problem çözme, iletişim ve işbirliği, yaratıcılık ve yenilikçilik alt kategorilerinden oluşan bu 
beceriler, bir ömür boyu öğrenmenin ve yaratıcı çalışmanın anahtarlarıdır. Yeni dünya ve iş 



 
 

 961 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

hayatı, her zaman uzman olmayı ve yaratıcı düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Bu kategori 
altındaki becerilere, eleştirel düşünme ve problem çözme ile iletişim ve işbirliği becerileri 
kaynaklık etmektedir. 21.yüzyıl küresel ekonomisinin sürekli yeni fikirlere ihtiyaç duyması, 
daha iyi hizmetler geliştirmek adına yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerine olan ihtiyaçı 
önemli kılmaktadır.  
Trilling ve Fadel’in (2009) belirttiği üzere, dijital okuryazarlık becerileri, teknolojinin 
eğitimle entegrasyonu sonucu öğrenme becerilerini açıklayacak şekilde bilgi öğrenme isteğini 
ifade etmektedir. Alt kategorilerini bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim 
teknolojileri okuryazarlığı oluşturmaktadır. Partnership21, iş hayatına hazırlanma, kariyer 
planlamaları yaparak bireysel gelişim odaklı olmayı kariyer ve yaşam becerileri kategorisinde 
ele almıştır (Trilling ve Fadel, 2009). Üretkenlik ve sorumluluk, esneklik ve uyum 
sağlayabilme, sosyal ve kültürler arası etkileşim, liderlik ve sorumluluk alma, girişim ve öz 
yönlendirme bu temel becerinin alt kategorilerini oluşturmaktadır. 
Sözü edilen bu üç beceri 21.yüzyıl değişimlerinden etkilenmekte ve bu değişim ile birlikte 
yenilenmektedir (Trilling ve Fadel, 2009). Bu nedenle de güncelliğini kaybetmemektedir. 
Buradan yola çıkılarak bu bilgi ve beceri kuşağının her duruma uyarlanabilir ve her çağda 
geçerli veriler üretebilir nitelikte olduğu söylenebilir. Yenilenmeyi ve öğrenmeyi öğrenme 
becerileri; eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, yaratıcılık ve yenilik 
becerilerini ifade eder. Bu açıdan bakıldığında yaşam boyu öğrenme becerilerine ek olarak 
işbirliği, yenilikçilik ve yaratıcılığın 21.yüzyıl öğrenen becerileri içerisindeki yerlerini 
aldıkları görülmektedir. Partnership21 topluluğu okul öncesi dönem içinde bir çalışma kitabı 
hazırlayarak, bu becerileri açıklamış ve yaş gruplarına göre önerilerde bulunmuştur.  

21.yüzyıl öğrenen becerileri standartları incelendiğinde, tüm vurgular yaşam boyu 
öğrenme ve bu becerileri geliştirme çabalarının, programlara okul öncesi dönemden itibaren 
entegre edilmesi yönündedir. Geliştirilmesi gereken bu becerilerin kalıcı davranışlara 
dönüşebilmesi için erken yıllardan farkına varılıp desteklenmesi gerekmektedir. Desteklenme 
olanağı bulamayan yetiler zamanla kaybolabilmektedir. Çocukların bu yıllarda çevrelerinde 
olup biten olay ve olgulara karşı merak duyduğu, incelediği çoğu zaman meraklarını gidermek 
için çevresindeki kişilerle etkileşime girerek sosyal etkileşim başlatmaya yönelik pek çok 
davranış örüntüleri sergilediği gözlenir. Çocukların doğal merakları doğrultusunda sergilediği 
bu eğilim ya da davranışlar, bilişsel, dil, fiziksel, psiko-motor gelişim alanlarında olduğu gibi 
sosyal ve duygusal gelişim alanlarında da deneyimler edinmesine olanak sunmaktadır. 
Çocuklara tüm gelişim alanlarını destekleyici deneyim olanaklarının sunulması hem çocuk hem 
de toplum için hayati önem taşımaktadır. Bekman’ın (1999) Açev raporlarında belirttiği gibi 
erken çocukluk deneyimleri, çocuğun dil, matematik ve problem çözme gibi bilişsel becerilerine 
temel oluşturduğu gibi çocuğun temel güveni, kendine saygı, başkalarıyla etkileşim gibi sosyal 
ve duygusal becerilerini de güçlendirmektedir. Dolaysıyla erken çocukluk döneminde nitelikli 
deneyimler edinen çocukların, ileriki yaşamında akademik başarısı için gerekli olan okula 
devam, derslerde başarılı olma; sosyal yaşam için gerekli olan, topluma katkıda bulunma, 
işbirliği, paylaşma, yardımlaşma ve empati gibi toplum yanlısı davranışlarında olumlu yönde 
etkileneceği bugüne kadar yapılan birçok çalışmada dile getirilen bir gerçektir. Dinç ve Gültekin 
(2003), okul öncesi eğitimin çocukların sosyal gelişimine etkilerini öğretmen görüşleri 
çerçevesinde inceledikleri çalışmanın bulgularında, anaokuluna devam eden 4-5 yaş 
çocuklarının sosyal gelişim düzeylerinin ortanın üstünde gelişmiş olduğunu göstermektedir. 
Özbek (2003), okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların ilköğretim birinci sınıftaki sosyal 
gelişim düzeylerini öğretmenlerin görüşlerine göre incelemiştir. Araştırmanın öğretmen 
görüşlerine dayalı bulgularına göre, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin “ilişkiyi başlatma ve 
sürdürme becerileri”, “grupla iş yapabilme becerileri”, “duygulara yönelik beceriler”, “stres 
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durumuyla başa çıkma becerileri”, “plan yapma ve problem çözme becerileri” ve “özdenetimini 
koruma becerileri” okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha fazla gelişmiş olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bir çok çalışma, okul öncesi eğitim programlarının çocukların, kendisinin 
farkında olma özelliğini geliştirmesi, sosyal becerilerin gelişimini sağlaması, başkalarıyla 
dostluk kurabilmesi, işbirliği yapabilme ve çatışmaları çözümleyebilmesi, başkalarına şefkatli 
olması, özen gösterebilme ve sevgi duyması, çeşitli etkinlikler aracılığıyla etkileşimi sağlaması, 
empati kurabilme becerilerini kazandırması açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır 
(Senemoğlu, 1994; Boyd ve Ark., 2005; Hemmeter, Ostrosky, Fox, 2006; Durualp ve Aral, 
2011). Erken çocukluk yıllarında kazanılan sosyal davranışlar, bireylerle etkili iletişim 
kurabilmeyi, öz benliğini geliştirmesini, çevreye adapte olmasını ve gerekli yeterliğe 
erişebilmesini başka ifadeyle sosyal gelişimini kolaylaştırmaktadır (Vural, 2006). Çocukların 
öğrenebilmeleri, doğal merak duygularıyla keşfetmeleri çocuklara sunulan zengin fırsatlarla 
alakalı bir durumdur (MEB, OÖEP, 2013). Çocuklar ilk sosyal davranışları aile ve yakın 
çevresinden edinmekte olup okul öncesi eğitim ortamında bu becerileri detaylandırmaktadır 
(Senemoğlu, 1994). Bu nedenle uygulanan okul öncesi eğitim programının önemi artmaktadır.  

Partnership21 (2015) tarafından yayınlanan erken çocukluk döneminde 21.yüzyıl becerileri 
çerçevesinde, eğitim programlarının odak noktalarını oluşturabilecek bazı stratejiler vardır. 
Bunlar: Çocuk merkezli: Uygulanan eğitim programlarının çocuk merkezli olması çocukların 
aktivitelere etkin katılımını sağlayacaktır. Çocukların yaparak ve yaşayarak, etkin olarak 
katılım gösterdiği faaliyetler kalıcı öğrenmenin ilk basamağını oluşturur. Çocukların ilgi 
alanlarına odaklanma fırsatları verilmelidir (Partnership21, 2015).  
Çocuk Odaklı: Çocukların tüm becerilerini geliştirebilmek için sosyal- duygusal ve benlik 
saygısının güçlenmesine yardımcı olunmalıdır. Düzenli olarak verilen geri dönüt ve teşvikler 
çocukların öğrenme meraklarını canlı tutar. Kendilerini ifade etme becerisinin gelimi tüm 
gelişim alanlarına olumlu olarak yansıyacaktır (Partnership21, 2015). 
Oyun tabanlı: Düzenlenen faaliyetlerin oyun temelli olarak yapılandırılması, öğrenim 
ortamında ki her oyuna katılımı için cesaretlendirilmelidir. Oyun merkezli programlar aynı 
zamanda çocuğu merkeze alan ve çocuğun olumlu benlik geliştirmesine fırsatlar sunmaktadır 
(Partnership21, 2015). 
Farklı yöntemler: Her çocuğun öğrenme tarzı ve bireysel farklılıkları olduğundan çocuklara 
rehberlik ederken farklı yöntemler tercih edilmelidir. Çocukların öğrenme hızları, ilgi alanları 
ve ihtiyaçları dikkate alınarak kullanılan farklı yöntem ve teknikler, bilgiyi öğrenmelerine 
fırsatlar sunmaktadır (Partnership21, 2015). 
Gelişimsel değerlendirme: Çocukların program boyunca sistematik olarak gözlemlenmesi 
öğrenmeleri açısından geri bildirim sağlar. Programın, zamanın, ihtiyaçların yani içeriğin 
yeniden düzenlenmesine fırsatlar sunar (Partnership21, 2015). 
Teknoloji entegrasyonu :  Çocuklara gelişimsel olarak uygun, eğitici, yaratıcıklarını ve bilgi 
edinmelerini destekleyecek nitelikte olan teknolojik unsurların eğitimde kullanılması 
çocukları olumlu olarak etkilemektedir (Partnership21, 2015). 
Tüm stratejiler incelendiğinde temel olan çocuğun merkezde olması, çocuğun ihtiyaçlarının 
ve ilgisinin ön planda tutulmasıdır. Çocuklara eğlenerek öğrenebilecekleri zengin öğrenme 
ortamlarının yaratılması önem taşımaktadır. Bu noktada programların uygulayıcısı 
konumunda olan öğretmenlerin sorumlulukları dikkat çekmektedir. Nitelikli programların 
planlayıcıları olmaları beklenen okul öncesi öğretmenleri,  bu süreçte eğitim programının yanı 
sıra çocukların ilgi ve ihtiyaçları hakkında sahip oldukları bilgilerden de faydalanmaktadırlar.  
Böylece öğretmen hem rehber olmakta,  hem de öğrenme merkezlerini programın kazanımları 
doğrultusunda düzenlemekte ve neticede de programın kazanımlarının gerçekleşmesine 
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olanak sağlamaktadır. Öğretmenler bunları yapıp, gelişim temelli programları uygularken 
çocukların gelişimlerine göre hareket etmelerinden kaynaklanan bir esnekliğe sahip 
olmaktadırlar (NAEYC, 2009).  
Kuzey Kıbrıs’ta 2015 yılında okul öncesi eğitim programı, ülke gerçekleriyle tutarlı, 21. 
yüzyıl çocuğunun ihtiyaç ve gereksinimlerini dikkate alan, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin 
olduğu ve öğrenciyi merkeze alan, toplumun gereksinimlerini önemseyen, her çocuğun 
bireysel potansiyelini en üst düzeyde açığa çıkaran bir program geliştirme gereği ile yeniden 
düzenlenmiştir (MEB, 2015). Programda 21. Yy. becerilerine dikkat çeken ve uluslararası 
alan yazında da yer alan becerilerle uyum gösteren beceriler yer almaktadır.  
Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi dönemde 21. Yüzyıl öğrenen 
standartlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara yanıtlar aranmaktadır: 

• Okul öncesi öğretmenlerine göre, 21. Yy. becerileri kavramının ne ifade ettiği ve okul öncesi 
eğitimle ilişkisi, 

• Okul öncesi öğretmenlerine göre, okul öncesi dönemde çocukların sahip olması ya da 
geliştirilmesi gereken 21. Yy. becerilerinin neler olduğu, 

• Okul öncesi öğretmenlerine göre, uygulanan okul öncesi eğitim programlarında bu becerilerin 
ne kadar desteklendiği, 

• Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi dönemde 21. Yy. öğrenen becerilerini desteklemek 
için neler yaptıkları. 

 Öğretmenlerin program uygulayıcısı olmalarından dolayı görüşleri önem taşımaktadır. Aynı 
zamanda araştırma kapsamında öneriler de geliştirilmiştir.  
 

2. Yöntem 

Nitel veri toplama teknikleri ile ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, ürünlerden ya da çıktılardan daha çok süreç ile 
ilgilenmektedir. Dolayısıyla nitel araştırmalarda anlamlar önem taşımaktadır (Yılmaz ve 
Altınkurt, 2011). Yarı yapılandırılmış görüşmeler ise sahip olduğu belli düzeydeki standartlığı 
ve esnekliği nedeniyle, yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığı 
ortadan kaldırması ve belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olması 
(Yıldırım ve Şimşek, 2003) nedeniyle araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 

2.1.  Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan yedi farklı okul öncesi eğitim 
kurumunda görev yapan 32 öğretmen oluşturmaktadır. 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Değişkenler Gruplar N=32 
Eğitim durumu Kız Meslek Lisesi Çocuk 

Gelişimi 
4 

Okul Öncesi Öğretmenliği 18 

Diğer (Sınıf öğretmenliği, branş 
öğretmenliği vb. ) 

10 

Kıdem yılı 1-5 yıl 8 
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Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların hepsinin kadın olduğu, kıdem yıllarına göre 12 
öğretmenin 6-10 yıl çalışma süresinin olduğu, mezun oldukları lisans programlarına göre 18 
öğretmenin okul öncesi öğretmeniyken, diğer branşlarda öğretmen olanların da okul öncesi 
öğretmeni olarak görev yaptığı görülmektedir.  
Veri Toplama Aracı  
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Sorular Partnership21’in 21. yüzyıl öğrenen becerileri (Partnership, 2015) dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Görüşme sorularının geçerliğini sağlamak için taslak form 2 okul öncesi 
öğretmeni, 3 ölçme ve değerlendirme uzmanı olmak üzere 5 alan uzmanına verilmiştir. 
Uzmanların soruları, açık ve anlaşılır olup olmaması, araştırılan konuyu kapsayıp 
kapsamaması vb. açılarından kontrol ederek değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman 
değerlendirmeleri göz önüne alınarak, gerekli düzenlemeler yapılmış ve forma son hali 
verilmiştir. Görüşme dökümleri araştırmacılar tarafından okunarak kodlar çıkarılmıştır. 
Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Sönmez ve Alacapınar’ın (2016) önerdiği 
“Güvenirlik = (Görüş Birliği – Katılanların Sayısı / 2) / (Katılanların Sayısı / 2)” formülü 
kullanılarak hesaplanmış ve güvenirliğin %84 olduğu belirlenmiştir. Bu tür çalışmalarda en az 
%70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesi elde etmek çalışmanın sağlıklı yorumlanabilmesi için 
yeterli görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005).  
2.3.Verilerin Toplanması 
Araştırmanın verileri, öğretmenlerin kendilerini rahat ifade edebileceği ortamlarda, 
kendilerinin belirledikleri zaman dilimlerinde toplanmıştır. Her bir öğretmen ile 
gerçekleştirilen görüşmeler ortalama 30 dk. sürmüştür. Görüşme soruları her bir öğretmene, 
aynı sözcüklerle ve aynı anlamı çağrıştıracak tonlamalarla yöneltilmiştir. Görüşmeler 
sırasında zaman kısıtlaması olmamış, notlar tutulmuş ve gönüllü olan öğretmenlerle ses 
kayıtları alınarak gerçekleştirilmiştir.  
2.4.Verilerin Analizi 
Verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmış, bulgular 
gerekli olan yerlerde sayısal verilerle sunulmuştur. İçerik analizi, toplanan verilerin 
derinlemesine analiz edilmesini gerektirir. Önceden belirgin olmayan temaların ve kodların 
ortaya çıkarılmasına olanak tanır. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve 
yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006 ). Betimsel analiz, 
elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlandığı, görüşülen 
bireylerin görüşlerinin çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların 
kullanıldığı ve elde edilen sonuçların neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde yorumlandığı analiz 
tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Verilerin sunumunda, alıntı seçimi için çarpıcılık 
(farklı görüş), açıklayıcılık (temaya uygunluk), çeşitlilik ve uç örnekler ölçütleri dikkate 
alınmıştır (Ünver, Bümen ve Başbay, 2010).  

 6-10 yıl 12 
11-15 yıl 6 
16 yıl ve üzeri 4 

Çalıştığı kurum Resmi Okul 15 
Özel Okul 17 

Cinsiyet  Kadın 32 
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İçerik analizi öncesinde araştırmacıların gözlem uygulamalarında aldığı notlar ve kayıtlar 
ayrıntılı bir şekilde incelenerek bilgisayar ortamında yazıya aktarılmış ve analize uygun veri 
metinleri haline getirilmiştir. İşlemeyi kolaylaştırmak amacıyla, verilerin amaca uygun bir 
biçimde kısa, basit ve açık sembollerle ifade edilmesine kodlama denir (Karasar, 1998). Bu 
bağlamda oluşturulan görüşmelere ilişkin veri metinleri, defalarca okunarak, satır satır okuma 
tekniği ile değerlendirilmiş ve kod listesi oluşturulmuştur. Kod listesi oluşturulurken ilgili 
literatür ile gözlem ve görüşmelerden elde edilen veriler göz önünde bulundurulmuştur. 
Kodlama işleminden sonra, elde edilen kodlar bir araya getirilerek ortak yönleri belirlenmiş 
ve böylece araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar oluşturulmuştur. 
Oluşturulan kod listesi ve temalar ilgili alan yazın doğrultusunda araştırmacılar tarafından 
değerlendirilmiş ve listeye son şekli verilmiştir. Araştırmada görüşmelerin içerik analizi 
sonucu elde edilen tema ve kodlar, bulguların sunulmasında herhangi bir yoruma yer 
vermeden ve ayrı başlıklar halinde, sık sık doğrudan alıntılara yer verilerek sunulmuştur. 
Öğretmenler K1, K32… Şeklinde kısaltma yapılarak sıralanmıştır. 

 
3. BULGULAR 

 3.1. Öğretmenlerin 21. Yy. Becerileri Kavramına İlişkin Görüşleri 
Bu alt problem doğrultusunda ortaya çıkan bulgular tablo 2’de verilmiştir.  
Tablo 2: 21. Yy. Becerileri Kavramına İlişkin Görüşler  

 
Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, “21.yüzyıl becerileri kavramı size ne/neleri ifade eder?” 
sorusunu, öğretmenlerin tümü “teknolojik ilerleme” dir şeklinde yanıtlamışlardır. 
Öğretmenler “teknolojik ilerleme” kavramını “bilgisayar, telefon ve tabletler gibi teknolojik 
araç gereçlerin kullanılması” olarak ifade etmişlerdir. 
K3 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Teknolojinin hızla ilerlemesine 
yetişmeye çalışıyoruz. Tabi ki de bilgisayar tablet telefon ifade ediyor”. K9 kodlu öğretmenin 
bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Teknolojik olarak ileri bir gelişmeyi ifade ediyor. 
İnsan beyninin daha ön planda olduğu bir çağdayız. Akıllı telefonların, bilgisayarların bizi 
yöneteceği çağa yaklaşıyoruz”. 
3.2. 21. Yy. Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimle İlişkisi 
Bu alt problem doğrultusunda ortaya çıkan bulgular tablo 3’de verilmiştir.  
Tablo 3: 21.yüzyıl Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimle İlişkisi 

Soru  Örnek ifade  Alt Tema Kodlar Belirtilme 
Sıklığı  

 
 
21. Yy. 
becerileri 
kavramı 
size ne/ 
neleri 
ifade 
eder? 

(K3)Teknolojinin hızla ilerlemesine yetişmeye 
çalışıyoruz. Tabi ki de bilgisayar tablet telefon 
ifade ediyor. 
 
(K9) Teknolojik olarak ileri bir gelişmeyi 
ifade ediyor. İnsan beyninin daha ön planda 
olduğu bir çağdayız. Akıllı telefonların, 
bilgisayarların bizi yöneteceği çağa yaklaşıyor 
 
(K23)21. yy. son gelişmiş olan elektronik 
teknolojik araç gereçler. Tabletler gibi. 

 
 
 
 
Teknolojik 
İlerleme 
 
 

 

 
 
 
 
Teknolojik 
araç 
gereçler 

 
 
 
 

32 
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Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, “21.yüzyıl becerilerinin okul öncesi eğitimle ilişkisi 
nedir?” sorusuna öğretmenlerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda “eğitim odağında faydalı” 
ve “gelişim odağında zararlı” olmak üzere 2 alt kategori ortaya çıkmıştır. 22 öğretmenin 
görüşüne göre; okul öncesi eğitimi alan çocuklar teknolojik ilerlemeler sayesinde daha kolay 
ve eğlenerek öğrenmektedirler.  
K18 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir:“Teknolojinin artık eğitimde 
kullanılmaya başlaması. Çağa ayak uyduran bireyler yetiştirmeliyiz. Okul öncesi de bunun 
temellerini ifade ediyor. Okul öncesinde soyut olan şeyler zor öğreniliyor. Şimdi açıyorsun 
bilgisayardan görseli gösteriyorsun. Somutlaştırıyorsun. Çocuklarda daha kalıcı oluyor.”  
10 öğretmenin görüşüne göre, teknolojik gelişmeler çocukların gelişimlerini olumsuz 
etkilemektedir. Özellikle hareket yönünden kısıtlanmasının, fiziksel gelişimlerini olumsuz 
etkilediğini düşünmektedirler. Arkadaşlık ilişkilerinde de iletişim becerilerinin olumsuz 
etkilendiğini belirtmektedirler.  
K15 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Çocukların artık sosyal 
ortamda arkadaşları var. Bilgisayarda oyunlar oynayıp orda arkadaş ediniyorlar”. K26 
kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Artık oyuncaklarla değil de 
bilgisayarla oynanmasıdır. Okulda normal oyunlar oynansa da evde bu oyunlar oynanmıyor. 

Soru Örnek ifadeler Alt tema Kodlar Belirtilme 
Sıklığı 

 
 
 
 
 
 
 
21.yüzyıl 
becerilerinin okul 
öncesi eğitimle 
ilişkisi nedir? 

*(K21) İlerlemeyle çocuklar 
bilgisayar akıllı tahtalar 
sayesinde daha çabuk 
öğreniyor. Üstelik 
eğlenerek öğreniyor. 

 
*(K16) Okul öncesinde 
soyut olan şeyler zor 
öğreniliyor. Şimdi 
açıyorsun bilgisayardan 
görseli gösteriyorsun. 
Somutlaştırıyorsun. 
Çocuklarda daha kalıcı 
oluyor. 

 
*(K13) Yaşanan teknolojik 
ilerlemeler sayesinde 
sınıflarımızda 
yöntemlerimiz değişti. 

 
 
 
*Eğitim 
odağında 
Faydalı 

Kolay ve 
eğlenerek 
öğrenme 

 

22 

Öğrenmeyi 
somutlaştırma 

20 

Yöntemlerin 
değişmesi 

 

5 

Yaratıcılığın 
gelişmesi 

 

3 

*(K11) Çocukları hareket 
konusunda kısıtlıyor. 

 
*(K19) Sosyal gelişimleri 
zayıfladı. 

 
*(K26) Artık oyuncaklarla 
değil de bilgisayarla 
oynanmasıdır. 

 
*Gelişim 
odağında 
Zararlı 

 

Hareket 
kısıtlaması 

 

18 

Sosyal yönden 
etkileri 

 

15 

Oyunlarda 
yaşanan değişim 

 

10 

Yaratıcılığın 
olumsuz 
etkilenmesi 

12 
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Okulları bile etkiledi”. K25 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Okul 
öncesi eğitimle ilişkisinin biz öğretmenler ve aileler tarafından ne yazık ki olumlu olduğunu 
düşünmüyorum. Biz gelişmeleri eğitime entegre edemeyerek o kadar çok şeyi de kaçırıyoruz 
ki. Aslında bu gelişmelerin çocuklarımıza farklı yansımaları olmasını isterdim. Amaçlı 
İnternet bilgisayar kullanımını keşke başarabilsek”. K21 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği 
yanıt şu şekildedir: “Çocuklar zaten teknolojiyi kapıyor. Dokunmatik ekranlarda o el 
hareketleri dikkat çekiyor. 1 yaşında çocuk bile yapıyor. Sadece çocukları hareket konusunda 
kısıtlıyor. Kolaya kaçmasına neden oluyor. Bilgiye kolay ve hızlı yoldan ulaşılıyor”.  
 
3.3. Okul Öncesi Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönemde Çocukların 
Sahip Olması/Geliştirilmesi Gereken 21. Yy. Becerileri 
Bu alt problem doğrultusunda ortaya çıkan bulgular tablo 4’de verilmiştir. 
Tablo 4: Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sahip Olması/Geliştirilmesi Gereken 21.yüzyıl 
Becerileri 

 
Tablo 4’deki veriler incelendiğinde, öğretmenlere “Okul öncesi dönemde çocukların sahip 
olması ya da çocuklarda geliştirilmesi gereken 21.yüzyıl becerilerinden öğrenme ve yenilik, 
hayat ve kariyer, teknoloji, bilgi medya okuryazarlığı becerileri nelerdir?” sorusu sorulmuştur. 
Alınan yanıtlar, Partnership21 tarafından yayınlanan 21.yüzyıl öğrenen becerilerinin 3 temel 
ana başlığına göre incelenmiştir. Bunlar; “öğrenme ve yenilik becerileri”, “hayat ve kariyer 
becerileri” ile “bilgi ve medya okuryazarlığı” dır. Öğrenme ve yenilik becerileri 
kategorisinde öğretmenlerin verdikleri yanıtlar; “yaratıcı olmak, meraklı olmak, araştırmacı 
olmak ve problem çözme becerilerinin önemi” yönündedir.  
Öğretmenler okul öncesi dönemde çocukların, meraklı ve araştırmacı olma becerilerinin 
desteklenmesi gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir.  

Soru  Alt Tema         Kodlar Belirtilme 
Sıklığı 

 
 
 
Okul öncesi 
dönemde çocukların 
sahip olması ya da 
çocuklarda 
geliştirilmesi gereken 
21.yüzyıl 
becerilerinden 
öğrenme ve yenilik, 
hayat ve kariyer, 
teknoloji, bilgi 
medya okuryazarlığı 
becerileri nelerdir? 

 
 
 
*Öğrenme ve Yenilik 
Becerileri 
 

Yaratıcılık 30 
Meraklı 24 

Araştırmacı 23 
Problem Çözme Becerisi 10 

Günlük Yaşam/ Özbakım 
Becerileri 

28 

 
 
* Hayat ve Kariyer 
Becerileri 
  

İletişim 17 
Özgüven 17 

Öz denetim becerileri 15 
Empati 15 

İşbirliği 9 

 
*Teknoloji Bilgi ve 
Medya Okuryazarlığı 
 

Amaçlı kullanım 32 
Teknoloji ile ilgili materyal 

görsellerini tanıma 
30 

Robotik Kodlama 21 
Sorgulama 10 

Mantık ve Matematiksel 
beceriler 

5 
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K26 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Çocuklarda eksik olan bire bir 
konuşmadır. Yani yüz yüze iletişime geçmekte sıkıntı duyuyorlar. Daha çekingen 
davrandıkları için problem çözme becerileri daha zayıftır. Yaratıcılıklarının gelişmesi lâzım. 
Mantık küpleri kullanıyoruz”. K12 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: 
“Yaratıcılık gelişimi. Öğrenmeye açık yani merak duyguları beslenmelidir. Çocuklar 
hayalcidir ve hayallerinden ürettikleri şeyleri araştırmalılar. Merak duygularını 
karşılamalıyız”  
Hayat ve kariyer becerileri kategorisinde öğretmenlerden alınan yanıtlar, okul öncesi 
dönemde çocukların “günlük yaşam/öz-bakım becerileri, iletişim, öz denetim becerileri, 
empati, özgüven ve işbirliği” konularında geliştirilip desteklenmeleri yönündedir. Okul öncesi 
dönemde görev yapan öğretmenlere göre hayat ve kariyer becerileri için günlük yaşam ve öz-
bakım becerilerini kazandırma önemlidir. Ayrıca çocukların empati kurma becerisi 
kazanmalarının önemli olduğu düşünülmektedir.  
K5 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “İletişimin daha güçlü olması 
lazım. Duygu ve hislerini yüz yüze ifade etmeleri daha etkilidir. Kendi kendilerine 
yetebilmeleri önemli. Günlük becerilerini desteklememiz gerekir”. K17 kodlu öğretmenin bu 
soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Arkadaşlarıyla iletişimleri, özgüvenleri çok önemli. 
Çevresindekilerin farkında olup empati kurmaları çok önemlidir”. K7 kodlu öğretmenin bu 
soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Teknolojik gelişmeler nedeniyle insani ilişkiler önem 
taşımaktadır. İletişimi güçlü olsun ki ilerde başarılı olsun, öz denetim becerisinin gelişmiş 
olması gerekmektedir. Davranışlarını sadece yönetmek değil düzenlemekte önemlidir. Çünkü 
kazanmayı ve kaybetmeyi bilmiyorlar”. K32 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu 
şekildedir: “Empati kurmaları desteklenmelidir. Akranlarıyla olan diyalogları 
kuvvetlendirilmelidir. Çekingen olmamalıdır. Kendilerine olan güvenlerini kazandırmalıyız. 
Arkadaşlarıyla etkinlik yaparken duygularını paylaşabilmelidir. Gerekirse işbirliği yapmayı 
bilmelidir. Günlük hayat sınıfta yaşanmalıdır. Eğitim zaten böyle değil mi? Günlük hayatta 
başarılı olmaları için günlük becerileri kazanmaları gerekir”. 
Teknoloji, bilgi ve medya okuryazarlığı kategorisinde öğretmenlerden alınan yanıtlar; 
çocukların, “amaçlı kullanım, teknolojik materyallere ait görselleri tanıma, robotik kodlama, 
sorgulama ve mantık/matematiksel beceriler” konularında desteklenmeleri yönündedir. 
Mantık ve matematiksel beceriler alt başlığı ile robotik kodlama başlığının sadece 
öğretmenler tarafından ifade edildiği söylenebilir. Robotik kodlama alt teması daha çok 
eğitim ile ilgili olsa da öğretmenler tarafından bir beceri olarak ele alınmıştır.  
K22 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Çocuklarımız şimdi her şeyi 
kullanır. Benim 10-15 yaşında tanıştığım aletlerle onlar 1 yaşında tanıştı. Buda çağa ayak 
uydurmak için hem bizlerin hem onların çaba göstermesi gerektiğini anlatır. Sorun şudur; 
artık çocuklar kolay ulaştıkları bilgileri sorgulamazlar. Sorgulamayı, ulaştıkları şeyin 
doğrumu yanlış mı olduğunu sormalarını sağlamak gerekir. Bizler çocuklara ne yaptıracağız, 
ne izleteceğiz bilmeliyiz. Bunu hedeflerimiz için kullanırsak bizim içinde kolaylık oluyor”. 
K26 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Başparmak ve işaret 
parmaklarını çok iyi kullanıyorlar çünkü teknolojiyi kullanıyorlar. Bizler bu noktada bu 
aletlerle neler yapabileceklerinin sınırlarını belirlemeli ve hedeflerimiz doğrultusunda bir yol 
izlememiz gerekir. Düşünün ki bazı öğretmenler bilgisayar bile kullanamıyor. Kendisi medya 
okur- yazarı değil. Çocuklar araştırma sorgulama becerileriyle bu bilgi dünyasının içinde 
yürüyebilirler. Çocuklara neden internet kullanacaklar, nasıl kullanacaklar eğitimini 
vermeliyiz”. K19 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Teknoloji yani bu 
okur-yazarlık sanırım. Çocuklar teknolojiyi kullanabiliyor. Ama işte şimdi bu kodlamalar var. 
Okul öncesinden bu eğitimi veren okullar var. Tanıdığım bir ailenin çocuğu bu eğitimi alıyor. 
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Bence bu çok farklı bir şey. Mesela ben bilmiyorum. Kodlama yapıyorlar. Bilgisayarda ne 
yaptıklarını neler üretebileceklerini biliyorlar. Keşke okullarımızda imkan olsa her çocuğun 
bilgisayarı olsa. Ben kendi bilgisayarımla sadece video izletebiliyorum”. 
 
3.4. okul öncesi öğretmenlerin görüşlerine göre Okul Öncesi Dönemde Çocuklarda 
Geliştirilmesi Veya Sahip Olması Gereken 21. Yy. Becerilerini Sağlayacak Öğrenme 
Ortamları 
Bu alt problem doğrultusunda ortaya çıkan bulgular tablo 5’de verilmiştir.  
Tablo 5: Okul Öncesi Dönemde Çocuklarda Geliştirilmesi Veya Sahip Olması Gereken 
21.yüzyıl Becerilerini Sağlayacak Öğrenme Ortamları 
 
Soru  Örnek ifadeler  Alt tema  Kodlar  Bahsedilme 

sıklığı  
 
 
Okul Öncesi 
Dönemde 
Çocuklarda 
Geliştirilmesi 
Veya Sahip 
Olması 
Gereken 
21.yüzyıl 
Becerilerini 
Sağlayacak 
Öğrenme 
Ortamları nasıl 
olmalıdır?” 

*(K14) bilgisayar, akıllı 
tahtalar olsa. 

*Teknoloji 
destekli 

 
Teknolojik araç 
gereçler 

 
5 

*(K20) Çocukların kendi 
bakacakları hayvanlar 
bitkiler olmalı. 

*Doğal 
ortam  

 
Hayvanlar, bitkiler 
vb. gerçek nesneler 

4 

*(K3) hem doğal ortam 
hem de bilgisayar, akıllı 
tahta olmalı. 

*Teknoloji 
destekli ve 
doğal ortam  

Teknolojik araç 
gereçler 
Hayvanlar, bitkiler 
vb. gerçek nesneler 

20 

*(K23) Çocukların 
oynayacakları, araştırma 
yapacakları zengin 
materyaller. 

*Materyal 
açısından 
zengin  

 
Oyuncak, etkinlik 
malzemeleri 
açısından zengin 

3 

 
Tablo 5’deki veriler incelendiğinde, öğretmenlere “Okul öncesi dönemde çocuklarda 
geliştirilmesi veya sahip olması gereken 21.yüzyıl becerilerini sağlayacak öğrenme ortamları 
nasıl olmalıdır?” sorusu sorulmuştur. Bu alt problem doğrultusunda alınan yanıtların analizi 
sonucunda 4 tane alt tema ortaya çıkmıştır: “teknoloji destekli”, “doğal ortam”, “teknoloji 
destekli ve doğal ortam”, “materyal açısından zengin”. Öğretmenlerin görüşlerinin okul 
öncesi dönem çocuklarının 21.yüzyıl becerilerinin desteklenmesinde öğrenme ortamlarının 
hem teknolojik materyal hem de doğal ortamlar sunan gerçek nesneler kullanılması açısından 
fırsatlar sunması gerektiği yönünde birleştikleri söylenebilir.  
K4 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Çocuğun kavrayabileceği şekilde 
oyunlar oynaya bileceği şekilde olmalı. Çocukların öğrenme hızlarına yetişebilmek için 
ortamların daha zengin olması lazım. Teknolojik donanımlar eksiktir. Olsa akıllı tahtalar, 
olsa güzel videolar, oyunlar. Çocuk her şeyi görse okulda. Doğal ortamda olmalı tabi. Çocuk 
besleyecek ki bir hayvanı sorumluluk alsın. Bir bitkiyi yetiştirecek ki solmasın”. K17 kodlu 
öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Kesinlikle teknolojinin artık eğitimin içinde 
yer alması gerekiyor. Herkes sınıfında bir şekilde çizgi film video slayt gösterir çocuklara. 
Sınıfların bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Doğal ortamı unutacak değiliz. Doğal ortam 
çocukların gelişimleri ile uyuşur. Şimdiki çocuklarla da hem doğal ortam hem teknolojik 
ortam uyuşur”. K2 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Hep masa 
sandalye olmaması lazım. Mesela orman okulları var yurtdışında.”. K8 kodlu öğretmenin bu 
soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Yaratıcığını ortaya çıkaracak şekilde olmalı. 
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Yapılandırılmış ortamlardan uzak olmalı. Bilgiyi sunup çocuğun kullanabileceği 
araştırabileceği doğal ortamlar yaratılmalı.”. 
Öğretmenlere Tablo5’deki verileri örneklendirmeleri amacıyla “Okul öncesi dönemde 
çocuklarda geliştirilmesi veya sahip olması gereken 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilebilmesi 
için kullanılabilecek öğrenme-öğretme yöntemleri nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve 
alınan yanıtlar şu şekilde olmuştur: “yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma- inceleme, gezi 
gözlem, çocuklu zekâ yöntemi ve oyun”. Öğretmenlerin hemen hepsi becerilerin gelişiminde 
yaparak ve yaşayarak öğrenmeye odaklanmanın çok kritik bir önem taşıdığı yönünde görüş 
bildirmişlerdir.  
K5 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Yaparak yaşayarak öğrenme 
fırsatları sunmalı. Gezi gözleme dayalı olmalıdır. Çocuk kendisi keşfetmeli bazı şeyleri. 
Yaptığımız deneyler bile çok etkilidir. Mesela kaynama deneyinden çocuk yemeğin nasıl 
pişirildiğini öğrenir.”. K13 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Yani 
gezi gözlem bizim için çok eğlenceli ve öğretici. Araştırma inceleme yapıyoruz. Deneyler 
yapıyoruz. Çocukların keşfetmelerini istiyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme diyebilirim.”. 
 
3.5. Genel Anlamda Kullanılan Okul Öncesi Eğitim Programlarının 21.yüzyıl 
Becerilerini Desteklemeye Yönelik Katkısı İle İlgili Görüşler 
Bu alt problem doğrultusunda öğretmenlere, “Genel anlamda kullanılan okul öncesi eğitim 
programlarının 21. yy becerilerini desteklemeye yönelik katkısı var mıdır? Varsa nelerdir?” 
sorusu sorulmuştur. Alınan yanıtların analizi sonucunda 3 tane alt tema ortaya çıkmıştır: 
“gelişimsel basamakları izlemesi, günlük yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik olması ve 
çok yönlü olması”.  
K7 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Sistem olarak bazı noktalarda 
katkıları var. Ancak ne yazık ki ezberci sisteme ister. Günlük yaşam becerilerini 
kazandırmada oldukça iyi olduğunu düşünüyorum”. K31 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği 
yanıt şu şekildedir: “Katkısı var diyebilirim. Ancak zenginleşmeli. Ne yönlerden iyi açıkçası 
bizim hedef ve kazanımlarımız belirli. Biz bir etkinliği yaparken tek bir yere kazanım 
yapmayız. Birçok alanda çocuğu geliştiririz”. K29 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt 
şu şekildedir: “Katkısı tabi ki var. Bizde gelişim alanlarına göre düzenlenir her şey. Bu bir 
artımızdır”. 
 
3.6. Genel Anlamda Kullanılan Okul Öncesi Eğitim Programının Hangi Alanlarda 
Geliştirilmesi Gerektiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri 
Bu alt problem doğrultusunda öğretmenlere, " 21. Yy becerilerini destekleyebilmesi için 
hâlihazırda kullanılan okul öncesi eğitim programlarının hangi yönlerden geliştirilmesi 
gereklidir?” sorusu sorulmuştur. Alınan yanıtların analizi sonucunda 3 tane alt tema ortaya 
çıkmıştır: “personel ihtiyacı, eğitim ve eğitim ortamı ihtiyaçları ve öğretmen yönlendirmesi”. 
Personel ihtiyacı kategorisinde ortaya çıkan alt temalar PDR ve özel eğitim uzmanlarına olan 
ihtiyacın vurgulanmasıdır.  
K2 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Öğretmenleri destekleme 
konusunda destek sunabilir. Bazen bazı çocukları anlamakta güçlük çekerim. Çocuğun engeli 
varsa bilmem. Ya da rehberlik desteği almak isterim”. K23 kodlu öğretmenin bu soruya 
verdiği yanıt şu şekildedir: “Farklı çocuklarımız var. Ben nasıl yönlendireceğimi nasıl destek 
olacağımız bilmiyorum. Bir otizmli çocuğum vardı geçen sene. Çok zorlandım. Olsaydı bir 
PDR olsaydı bir özel eğitimci benimde işime gelirdi. Çocuğun ailesinin de işine gelirdi”. 
Eğitim ve eğitim ortamı ihtiyaçları kategorisinde ortaya çıkan alt temalar; “teknolojik 
materyaller ihtiyacı, teknoloji destekli materyaller ihtiyacı, fırsat eşitliği sunmaması ve 
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oyuncak vb. materyal ihtiyaçları” dır. K7 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu 
şekildedir:  “Çağ teknoloji çağı olduğu için görsel materyaller kullanılmalı. Daha cezbedici 
olduğu için teknolojik aletlerle izleyebileceğimiz video filmler eğitimler olmalı. Akıllı tahtalar 
olsa izleyebileceğimiz slaytlar, resimler olsa. Program bizi bu konuda hiç desteklemiyor”. 
K25 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Materyal konusunda 
desteklenmelidir. Öğretmeni ve çocuğun materyal kullanımını desteklemelidir. Programlarda 
daha çok teknolojik destek sunacak materyallere ihtiyaç var”. K6 kodlu öğretmenin bu 
soruya verdiği yanıt şu şekildedir:  “İçinde bulunduğumuz koşullar farklı etkiliyor bizi. 
Ekonomik nedenler olsun başka nedenler olsun fırsat eşitliği sunmuyor. Hele ki özel eğitime 
ihtiyacı olanlara hiç sağlamıyor. Herkes aynı yöntemlerle değerlendiriliyor ya da aynı şekilde 
gelişim göstermesi bekleniyor”. K32 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: 
“öğretmenlere ve çocuklara daha eşit fırsatlar sunabilmeli. Özel eğitime ihtiyacı olan 
çocuklara çok hitap ettiğini düşünmüyorum. Her çocuk kendi içinde özerktir. Bu yapıya 
dikkat edilmeli”. 
Öğretmen yönlendirmesi kategorisinde ortaya çıkan alt temalar: “etkinlik önerileri ve hizmet 
içi eğitim” dir. K19 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Sosyo-ekonomik 
yönden dezavantajlı olan çocuklar için programın uygulanabilirliği düşüktür. Bu nokta da 
aile eğitimi devreye koyuyor. Politika olarak destek görmüyoruz. Öğretmenlerin alanda 
uzman olması gerekir. Özel eğitim konusunda destekleyici değildir. Çocuğu kesinlikle 
dışlamaz ama özel gereksinimli çocuğa yönelik eğitimi öğretmenleri yönlendirme konusunda 
destekleyici değildir. Program kültürel konulara yönelik çıktılara yer verse de özel 
gereksinimlere yer vermez. Bu konuda bize destekte çıkmaz”. K1 kodlu öğretmenin bu soruya 
verdiği yanıt şu şekildedir: “Teknolojiyi öğretecek programlarımız yok henüz. Belki de 
okullarımızın alt yapısı henüz buna hazır olmadığı için. Belki de öğretmenlerimizin bu konuda 
yeterliliklerinin olmadığı için. Okulumuzda kullanılacak sınıflarda bir bilgisayar olsa bize 
bilgisayarda kullanılacak videolar, resimler verilse. Ya da bunları hazırlamamız için bize 
bilgisayar kullanımı ile ilgili eğitim verilse”.  
 
3.7. Öğretmenlerin İlgili Becerileri Geliştirmek İçin Neler Yaptıklarına İlişkin Görüşleri 
Bu alt problem doğrultusunda öğretmenlere, “Siz bir okul öncesi öğretmeni olarak çocukların 
ilgili becerilerini geliştirmek adına neler yapıyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Alınan 
yanıtların analizi sonucunda üç alt tema ortaya çıkmıştır: “Farklı yöntem ve teknikleri 
kullanma, fiziki ortamı düzenleme, aile eğitimi ve sosyal hizmetler/PDRAŞ ile işbirliği”.  
Öğretmenlerin verdikleri cevaplardan, “farklı yöntem ve teknikleri kullanma ve fiziki ortam 
düzenleme” alt temalarına daha fazla vurgu yaptıkları dikkati çekmektedir.  
M11 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Onların ilgi alanları bizim 
zamanlara göre çok farklı. Bu nedenle kendi imkânlarımla bilgisayarımı kuruyorum ve onlara 
bunun üzerinden videolar izlettiriyorum. Çocuklarım için oyuncaklar alıyorum her dönem bir 
tane. Köşeleri zenginleştirmeye çalışıyorum”. M5 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt 
şu şekildedir: “Farklı yöntem ve teknikleri kullanma konusunda kendimi geliştirmeye ve 
uygulamaya gayret ediyorum”. M13 kodlu öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: 
“Fiziki şartları düzenleme konusunda destekleyici olmaya gayret ediyorum. Ben kendi 
bilgisayarımla çocuklara bir şeyler izletiyorum. Oyunlar oluşturuyorum”. M12 kodlu 
öğretmenin bu soruya verdiği yanıt şu şekildedir: “Multi-disipliner çalışma olarak 
düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Çocukların aile eğitimleri sosyal hizmetlerden de destek 
alarak yapmaya çalışıyorum. İhmal ve istismar engellemeye çalışıyorum”.  
 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
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Öğretmenlerin, okul öncesi dönem çocuklarında sahip olunması/geliştirilmesi gereken 
yaratıcılık, problem çözme becerisi, iletişim, işbirliği, liderlik ve teknoloji kullanımı ile ilgili 
becerilerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik görüşlerinin alan yazınla benzerlik 
gösterdiği belirlenmiştir. 21.yüzyıl becerileri üzerine, bu becerileri çeşitli açılardan ele alarak 
yorumlamış birçok kuramsal çalışma bulunmaktadır. Mardis ve Dickinson’ın (2009) bilgi ve 
medya uzmanlarının 21.yüzyıl öğrenenlerine ilişkin algılarını araştırdıkları çalışmalarında, 
AASL (Amerikan Okul Kütüphanecileri Topluluğu-American Association of School 
Librarians) standartlarını temel almışlardır. Genel anlamda bilgi ve medya uzmanlarının 
AASL standartlarına yönelik; uygulanmaları halinde okul kültürüne de katkılarının olacağını 
düşündükleri, içeriğe tamamen öğreticinin değil öğrenen bakış açısı ile de bakılmasının 
önemli olduğu bulgularına ulaşmışlardır. Şahin (2010) bir çalışmasında öğretmen adaylarının 
yeni binyıl öğrencisi olma durumlarının, çeşitli değişkenlerle (cinsiyet, öğrenim gördükleri 
sınıf düzeyi, alan ve üniversiteler) olan ilişkisini incelemiştir. OCED (Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Organizasyonu-The Organization for Economic Co-operation and Development) 
kaynağını kullanarak geliştirdiği veri toplama aracıyla, Türkiye’de 6 üniversitede 
gerçekleştirdiği çalışmasının sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının yaklaşık %60’ının yeni 
binyıl öğrencisi özelliklerini gösterdiği ve bu durumun heterojen olarak dağıldığını tespit 
etmiştir. . Yaşanan değişimler nedeniyle eğitimde oluşan bazı sorunların incelendiği OECD’in 
yaptığı bir projede yeni bin yılın öğrenen becerileri üç temel alan altında belirtilmiştir (Pedro 
2006). Bu üç temel alan “kültürel ve sosyal değerlerde yaşanan değişim” , “alternatif bilişsel 
özellikler”, ve “öğretme ve öğrenmeye yönelik beklentiler” olarak sıralanmış olup, 
öğrenenlerin bireysel özellikleri üzerine odaklanmıştır.  
Young (2012) 21.yüzyıl öğrenen becerileri ve medya okuryazarlığı bağlantısını araştırdığı 
çalışmasında, öğrenci kulüpleriyle çalışarak görüşmeler ve gözlemler yapmıştır. Young, 
medya okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının öğrenci katılımını artıracağı, okuma ve 
yazma becerilerini geliştireceği yönünde çıkarımlarda bulunmuştur. Williams, Gannon ve 
Sawyer (2013) Avustralya bağlamında 21.yüzyıl öğrenen becerilerini tanımlamaya yönelik 
olarak yaptıkları kuramsal çalışmada, Melbourne Genç Avustralyalıların Eğitim Hedefleri 
Deklarasyonu, Avustralya Öğretim Programı, Mükemmelliğe Yönelik İskoç Öğretim 
Programı, Mayer’in Anahtar Yeterlikleri, OECD, Partnership21 gibi kaynakları 
değerlendirmişlerdir. Kaynakların 21.yüzyıl öğrenen becerileri konusunda, işbirliği, 
yenilikçilik, yüksek potansiyel, bir önceki nesilden farklı bir hayat görüşü, özgüven, öz 
yeterlilik, yaratıcılık konularında uzlaştığı görülmüştür. Araştırmacılar, Avustralya eğitim 
sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği, 21.yüzyıl öğrenenlerini 21.yüzyıl mesleklerine 
hazırlamak için eğitim sisteminin yenilenmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.  
Bu araştırmanın sonuçları, okul öncesi eğitimi ve 21.yüzyıl öğrenen standartlarının öğretmen 
görüşleri açısından tespit edilmesi bağlamında önem taşımaktadır. 21.yüzyıl becerilerinin 
okul öncesi eğitimle ilişkisi sorusuna öğretmenlerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda “eğitim 
odağında faydalı” ve “gelişim odağında zararlı” olmak üzere iki alt kategori ortaya 
çıkmıştır. Öğretmenlerin büyük bir kısmının görüşlerine göre; okul öncesi eğitimi alan 
çocuklar teknolojik ilerlemeler sayesinde daha kolay ve eğlenerek öğrenmektedirler. 
Öğretmenler 21.yüzyıl becerileri kavramını eğitim odağında olumlu ilişkilendirirken 
21.yüzyıl becerilerini de tanımlamışlardır. Öğrenme ve yenilik becerileri kategorisinde 
öğretmenlerin verdikleri yanıtlar; yaratıcı olmak, meraklı olmak, araştırmacı olmak ve 
problem çözme becerilerinin önemi yönünde olmuştur.  
Öğretmenler çocukların, öğrenme ve yenilik becerileri kategorisinde meraklı ve araştırmacı 
olma becerilerinin desteklenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin 
görüşleri, Partnership21 tarafından öğrenme ve yenilik becerileri başlığında yayınlanan 
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yaratıcılık ve yenilik ile problem çözme becerileri alt başlıkları ile benzerlik göstermektedir. 
İletişim ve işbirliği alt başlıklarına ilişkin görüşlerinde ise bu kategoride hiç değinmedikleri 
bu becerileri, hayat ve kariyer becerileri kategorisi içinde ifade etmişlerdir. 
Hayat ve kariyer becerileri kategorisinde öğretmenlerden alınan yanıtlara göre, okul öncesi 
dönemde çocukların sahip olması yada desteklenmesi gereken 21.yüzyıl becerileri, günlük 
yaşam/öz-bakım becerileri, iletişim, öz denetim becerileri, empati, özgüven ve işbirliği olarak 
belirlenmiştir. Okul öncesi dönemde görev yapan öğretmenlere göre hayat ve kariyer 
becerileri için günlük yaşam ve öz-bakım becerilerini kazandırma önemlidir. Öğretmenler, 
çocuklarda empati kurma becerisinin kazandırılmasının diğer bir önemli nokta olduğunu da 
düşünmektedirler. Empati kurma becerisinin referans alınan literatürde yer almamasına 
karşın, öğretmenler tarafından ifade edilmesi dikkat çekicidir. Köğce ve arkadaşlarının (2014) 
öğretim elemanlarının 21.Yy. öğrenen standartlarına ilişkin yaptıkları çalışmanın 
bulgularından biri empatidir. Çalışmada, eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 
elemanlarıyla 21.yy. öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenme üzerine görüşmeler 
yapılmıştır. Öğretim elemanlarının 21. Yy. öğrenen becerileri olarak empati kurma becerisine 
vurgu yaptıkları belirlenmiştir.  
Teknoloji, bilgi ve medya okuryazarlığı kategorisinde öğretmenlerden alınan yanıtlara göre 
ortaya çıkan okul öncesi dönemde çocukların sahip olması ya da desteklenmesi gereken 
21.yüzyıl becerileri, amaçlı kullanım, teknoloji ile ilgili materyal görsellerini tanıma, robotik 
kodlama, sorgulama ve mantık/matematiksel becerilerdir. Mantık ve matematiksel beceriler 
alt başlığı ile robotik kodlama başlığının sadece öğretmenler tarafından ifade edildiği 
söylenebilir. Robotik kodlama alt teması daha çok eğitim ile ilgili olsa da öğretmenler 
tarafından bir beceri olarak ele alınmıştır. Partnership21’e göre bu ana başlık altında yer alan 
beceriler; teknolojik materyalleri/görselleri tanıma, bilgi toplama, değerlendirme ve 
kullanmadır. Öğretmenlerin görüşleri ile Partnership21’in yayınladığı becerilerin benzerlik 
gösterdiği söylenebilir. 
Öğretmen görüşlerinin, öğrenme ortamlarının hem teknolojik materyal hem de doğal ortamlar 
sunan gerçek nesneler kullanılması açısından fırsat sunması gerektiği yönünde olduğu 
söylenebilir. 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilebilmesi için kullanılabilecek öğrenme-öğretme 
yöntemleri konusunda öğretmenler; yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma- inceleme, gezi, 
gözlem, çocuklu zekâ yöntemi, oyun vb. yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerin hemen hepsi çocukların becerilerinin geliştirilmesinde ve desteklenmesinde 
yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemine odaklanılması gerektiğine vurgu yapmışlardır.  
Öğretmenler, 21.yüzyıl becerilerini destekleyecek bir okul öncesi eğitim programının en 
büyük eksikliğinin hizmet içi eğitim ve doğru yönlendirme olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
bulguya göre öğretmenlerin pedagojik gelişimlerinin desteklenmesi gerektiği düşünülebilir. 
Bernhart’ın (2015) karma yöntem ile desenlediği “21. yüzyıl: Mesleki gelişim Uygulaması” 
isimli çalışmasını özel bir okulda yöneticilerle işbirliği içinde, gönüllü 80 öğretmen ile 
yürütmüştür. Yapılan görüşmelerin ardından öğretmenlerin çoğu 21.yüzyıl öğrenen 
becerilerinin bazılarını kullanışsız bulmalarına karşın, uygun öğrenme etkinlikleri 
düzenleyebilmek ve kendi pedagojik becerileri için mesleki gelişime ihtiyaç duyduklarını 
belirtmişlerdir. Fiziki yapıyla oldukça yakından ilgili olan eğitim programı, okulların bazı 
imkânsızlıklarından dolayı programın uygulanabilirliğini düşürmektedir. Okul öncesi 
eğitimde teknoloji kullanımını gerekli gören öğretmenler sınıflarda, bilgisayar, televizyon, cd 
çalar vb. kullandıklarını belirtmişlerdir. Clark (2008), çalışmasında Partnership21 tarafından 
önerilen 21. yüzyıl öğrenen becerilerini temel alarak Batı Virginia’da gerçekleştirilen 
teknoloji entegrasyonu sürecinde öğretmenlerin uyum düzeylerini değerlendirmiştir. Karma 
yöntem ile desenlenen araştırmanın soruları, Partnership tarafından tanımlanan 21.yüzyıl 
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becerileri doğrultusunda yapılandırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yarısından 
daha fazlasının bilgisayar, internet, kelime işlemci programları ve e posta hizmetleri gibi 
teknolojik araç-gereçleri günlük yaşamları içinde sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. 
Öğretmenler, bu tür teknolojik araç ve gereçlerin okul öncesi eğitimde dengeli ve amaçlı 
kullanıldığında öğrenmede etkili olduğunu dair görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin ilgili 
becerileri geliştirmek adına yaptıkları uygulamalara bakıldığında, daha çok fiziki ortamı 
düzenleme ile ilgili çabalarının olduğu görülmüştür. Bu sonuçların, araştırmanın bulgularını 
destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  
Araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak bazı önerilerde bulunulmuştur; 

- Okul öncesi eğitimde görev alacak olan öğretmenlerin alan mezunu olması, 
- Atamaların bu doğrultuda yapılması, 

- Öğretmenlere düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimlerin verilmesi, 
- Programın başarılı olması için, sınıfların ve okulların fiziki olarak eksikliklerinin 

giderilmesi, 
- Okul öncesi eğitim programları için teknolojik destekli materyallerin geliştirilmesi,  
- Okul öncesinde kazandırılması beklenen hedef ve davranışların yeniden gözden 

geçirilerek 21. Yy. becerileri kapsamında genişletilmesi gerektiği söylenebilir.  
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ÖZET 
 

  Zekâ, geçmişten bugüne toplumlarda her daim önem gören bir kavramdır.  Bu çalışmada, 
öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı da öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ 
özellikleri ile okuduğunu anlama ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. 
İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmaya Türkçe öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 
197 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının duygusal zekâ özelliklerini belirlemek için “Schutte 
Duygusal Zekâ Ölçeği”, ruhsal zekâ özelliklerini belirlemek için “Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği” ve 
okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek için “Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir. 
Verilerin istatistiksel olarak analizi için Bağımsız t-testi, Tek faktörlü ANOVA, Pearson korelasyon 
analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ 
özelliklerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve anne-babanın eğitim durumuna göre farklılık göstermediği 
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ özellikleri ile kitap okuma alışkanlığı 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Duygusal ve ruhsal zekâ özellikleri ile akademik 
başarı ve okuduğunu anlama arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde 
edilen sonuçlar, literatürdeki ilgili çalışmalar ile mukayese edilerek bazı önerilerde bulunulmuştur. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Duygusal Zekâ, Okuduğunu Anlama, Ruhsal Zekâ 

 
    THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMONOTIONAL AND 

SPIRITUAL INTELLIGENCE LEVELS OF TEACHER CANDIDATES 
AND THEIR COMPREHENSION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT 

 
ABSTRACT 

Intelligence is a concept that always takes importance in societies from past to present. In this 
study, it was found out that emotional and spiritual intelligence characteristics of teacher candidates 
differed statistically according to various variables. Another aim of the study was to determine the 
relationship between the emotional and spiritual intelligence characteristics of the prospective teachers 
and their reading comprehension and academic achievement. 197 teacher candidates from the Turkish 
Teaching Department participated in the study. The data gathered to the study were collected in the 
2018-2019 academic year. The “Schutte Emotional Intelligence Scale” was used to determine the 
emotional intelligence traits of the teacher candidates. “The Spiritual Intelligence Characteristics 
Scale” and “Reading Comprehension Self-Efficacy Perception Scale” were used to determine the 
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spiritual intelligence characteristics. The data were analyzed by SPSS 20 package program. For the 
statistical analysis of data, Independent t-test, Single-factor ANOVA, Pearson correlation analysis 
were used. As a result of the study, it was determined that the emotional and spiritual intelligence 
characteristics of the teacher candidates did not differ according to the gender characteristics, grade 
levels and the educational status of the parents. Emotional and spiritual intelligence characteristics of 
teacher candidates include; It was determined that there was no significant relationship between the 
emotional and spiritual intelligence properties and the habit of reading books. It was determined that 
there was a significant positive correlation between the emotional and spiritual intelligence 
characteristics of the trainees and the academic achievement. It was found that there was a negative 
correlation between emotional and spiritual intelligence characteristics and reading comprehension. 
The results of the study were compared with the related studies in the literature and some suggestions 
were made. 
 

Keywords: : Academic Achievement, Emotional Intelligence, Reading Comprehension, Spiritual 
Intelligence 
 
 

Giriş 

1.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 
Bilgi çağı olarak adlandırılan modern dönemde, bilgi sahibi olmanın bir adım ötesine 

geçilerek bilgiyi edinme ve yaşama aktarma becerileri daha önemli hâle gelmiştir. Bu 
çerçevede araştırma, problem çözme, elektronik ortamlardan yararlanabilme gibi öğrenmeyi 
öğrenme becerileri daha öne çıkmıştır. 

“Öğrenmeyi öğrenme” olarak kavramsallaştırılmış beceri ya da becerilerin temelinde 
okumak ve okuduğunu anlamak becerisinin yatığı söylenebilir. “Anlama” öğrenme için temel 
bir şart; “okuma” ise anlama ve öğrenme için bir yol olarak nitelenebilir. 

Kent’e (2002: 22) göre okuma; duyuş, etkileşim, algılama, deneyim, düşünme, 
öğrenme, çağrışım, etkileme ve yapılandırma süreçlerini kapsayan çok yönlü karmaşık bir 
süreçtir  

Okuduğunu anlama ise yazılı olan şeyleri algılama, anlamlandırma, kavrama, 
aktarılmak istenen bilgi, duygu ve düşüncelerin olduğu gibi, bir yanlışlığa yol açmadan, kendi 
akışı içinde ve hiçbir şüpheli nokta kalmayacak biçimde bütün boyutları ile kavranması olarak 
ifade edilmektedir (Kavcan-Oğuzkan,1987:43).  

Demirel ve Şahinel (2006,89) iki ayrı çaba gibi görünen “okuma” ve “anlama”nın 
aslında birbirine neden-sonuç ilişkisi ile bağlı olduğunu belirterek, anlayarak okumanın 
birinci aşamasını iyi okumak, ikinci aşamasını da yazıyı kavramak olarak nitelemektedirler. 

Bu tanımlamalar çerçevesinde bakıldığında okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin 
önemi ortadadır. Okuma ve okuduğunu anlama becerisi özellikle okuma kültürünün çok zayıf 
olduğu toplumlarda çok daha önemli hâle gelmiştir denilebilir. 

Modern toplumlarda okuyan, okuduğunu anlayan, çözümleyen ve sorgulayabilen 
bireylere ihtiyaç bulunduğu belirtilmelidir. Bu bireylerin yetişebilmesi açısından günümüzde 
okuma ve okuduğunu anlama kavram ve becerileri daha da önem kazanmıştır. 

Diğer taraftan dünyada birçok toplumda olduğu gibi modern Türk toplumunun eğitim 
yaşamı açısından en çok önem verdiği ürünlerden birinin akademik başarı olduğu 
söylenebilir.  

 Erdoğdu (2006)’ya göre akademik başarı, okulda okutulan derslerde geliştirilen ve 
öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler 
veya kazanılan bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Türk eğitim sistemi ve meslek yaşamı, 



 
 

 979 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

uygulanan ölçme-değerlendirme sisteminin bir sonucu olarak akademik başarıyı temel etken 
hâline getirmiştir.  

Okuduğunu anlama ve akademik başarı, birçok değişkenle ilişki içerisinde olmakla 
birlikte alanyazın incelendiğinde bu değişkenlerin en önemlilerinden birinin de zekâ olduğu 
dikkati çekmektedir. Alanyazında farklı zekâ sınıflamalarının yapıldığı ve zekâ türlerinin 
işlev ve yapılarına göre farklılaştığı görülmektedir. Gardner (2004) çoklu zekâ kuramında 
sekiz farklı zekâ alanı tespit etmiştir. Daniel Goleman (1995) zekâ ve duygu kavramlarını 
birleştirerek zekânın duygusal boyutunu ortaya koymuştur. Zohar ve Marshall (2000) 
rasyonel zekâ ve duygusal zekâdan farklı olarak ruhsal zekâ kavramını ortaya koymuştur. 

Öğretim kurumlarında okuma ve anlama becerilerinin en çok önemsendiği ve bir amaç 
olarak benimsendiği disiplin alanlarının başında anadil derslerinin geldiği ve bu çerçevede dil 
öğretimcilerinin (eğitimcilerinin) çok önemli olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile 
öğrencilerinin okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesi üzerinde, Türkiye’de, 
özellikle Türkçe öğretmenlerinin önemli bir rol oynadığı ve oynaması gerektiği 
belirtilmelidir. 

Alanyazın incelendiğinde çoklu zekâ kuramı ve duygusal zekâya ilişkin olarak 
çalışmalara rastlanmaktadır. Yurt dışı literatür incelendiğinde çoklu zekâ ve duygusal zekânın 
yanı sıra Türkiye’de henüz yeni bir çalışma konusu olan ruhsal zekâ üzerine de çalışmaların 
yapıldığı görülmektedir. Ancak Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde duygusal zekâ 
ve ruhsal zekâ ile ilgili çalışmaların istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın, 
öğrencilerin ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile okuduğunu anlama ve akademik başarı 
arasındaki ilişkinin incelemesi bakımından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna 
dayalı olarak araştırmanın temel problemi şu şekilde belirlenmiştir: Öğretmen adaylarının 
ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile okuduğunu anlama ve akademik başarıları arasında bir 
ilişki var mıdır? 

Bu problem durumuna göre geliştirilen alt problemler ise şu şekildir: 
1. Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri cinsiyete göre farklılık 

göstermekte midir? 
2. Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri sınıf düzeylerine göre 

farklılık göstermekte midir? 
3. Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri annenin eğitim durumuna 

göre farklılık göstermekte midir? 
4. Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri babanın eğitim durumuna 

göre farklılık göstermekte midir? 
5. Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile kitap okuma 

alışkanlıkları arasında bir ilişki var mıdır? 
6.  Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile akademik başarıları 

arasında bir ilişki var mıdır?  

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri 

ile okuduğunu anlama ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle 
öğretmen adayları örneğinden hareket ederek öğrencilerin akademik başarıları, okuduklarını 
anlama düzeylerini ve duygusal ve ruhsal zekâlarını iyileştirmeye/geliştirmeye dönük eğitim 
uygulamalarının nasıl olması gerektiği ve birbirinden nasıl etkilendiği ile ilgili olarak eğitim 
süreçlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yararlanılabilecek tespitlerde 
bulunulması amaçlanmıştır. 
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Zekâ türleri ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, bu araştırmaya konu edilen iki zekâ 
türünün birbirini etkilediği ve tamamladığının belirlendiği dikkati çekmektedir. Diğer taraftan 
yine alanyazında daha çok ruhsal ve duygusal zekânın birlikte ve birbirlerini destekleyerek 
çalışmalarının önemi üzerinde durulduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda bireylerin zekâlarının 
tanınması, onların hem günlük hayattaki hem de akademik hayattaki başarılarını geliştirmeleri 
açısından önem taşıdığı söylenebilir.  

Bu araştırmanın odak noktasını, öğrencilerin zekâ türlerine göre okuduğunu anlama ve 
akademik başarı düzeylerindeki değişimin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada ismi 
geçen bu iki zekâ türü arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişki düzeyi ve yönü okuduğunu 
anlama ve akademik başarıyı nasıl etkilemektedir? gibi araştırmanın alt problemlerinde ifade 
edilen soruların cevapları aranmaya çalışılmıştır. 

21.yüzyılın getirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmeler, eğitime olan bakış açısını da 
değiştirmiştir. Geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri ciddi değişimlere uğramıştır. Artık 
öğrencinin yalnızca bilgiyi edinmesi yeterli görülmemektedir. Öğrencinin bilgiye ulaşma, onu 
kullanabilme ve üretebilme becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Öğretmen merkezli 
yaklaşım yerine öğrencinin aktif olduğu öğrenci merkezli yaklaşıma ağırlık verilmiştir. 
Böylece öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeleri ve bilgiyi yapılandırmaları 
sağlanmaktadır.  

Öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ise bilgiye ulaşma ve bilgiyi zihinde 
yapılandırma sürecinin en önemli parçasıdır. Bu bağlamda okuduğunu anlama becerilerinin 
geliştirilmesi için öğrencilerin zekâ türlerinin de geliştirilmesi önemlidir.  

Diğer taraftan araştırmanın öğretmen adayları üzerinde gerçekleştiriliyor olmasının da 
araştırmaya ayrı bir önem kattığı söylenebilir. Bilindiği üzere öğretmenler, aynı zamanda 
kültür yayıcısıdırlar. Akademik başarı, zekâ türü ya da düzeyi, okuduğunu anlama becerisi 
gibi değişkenler üzerinden çalışma yapılması ve bu çerçevede öğretmen eğitiminin 
düzenlenmesi, aynı eğitim kültür ve bakış açısının diğer öğretim kademelerine de yayılmasına 
önemli katkılar sağlayabilir. 

1.3. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 
Bu araştırma, 
1. Bu araştırma 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı, 
2. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği lisans 

programı öğrencileri, 
3. Çalışmada kullanılan “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Ruhsal Zekâ Özellikleri 

Ölçeği”  
4. Öğrenci kişisel bilgi formundaki değişkenlerle sınırlıdır. 

1.4. VARSAYIMLAR 
Araştırmada başlıca şu varsayımlardan hareket edilmiştir: 
1. Öğrenciler, araştırmada kullanılan ölçme araçlarına görüş ve değerlendirmelerini 

samimiyet içerisinde aktarmışlardır. 
2. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, araştırmanın amaç ve alt 

problemlerinde cevaplanması istenilen sorulara cevap üretebilecek bir içeriğe sahiptir. 
3. Araştırma çerçevesinde ulaşılan kaynak eser ve araştırma raporları, çalışmanın 

kavramsal çerçevesini ortaya koymak açısından yeterlidir. 

1.5.TANIMLAR 
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Zekâ: Zekâ, bireyin problem çözme, planlama, özetleme, karmaşık fikirleri anlama ve 
deneyimlerden öğrenme yeteneklerini içeren zihinsel bir yetenektir (Gottfredson, 1997). 

Duygusal Zekâ: Akıllı olmanın farklı bir yolu ve kendini harekete geçirebilme, 
dürtüleri kontrol edebilme, ruh hâlini düzenleyebilme, kendini başkasının yerine koyabilme 
ve umut etme yeteneğidir (Goleman, 2005).  

Ruhsal Zekâ: İnsanın tüm evrenle bağlantılı olduğunu bilmesini ve bu evren içinde 
kendinin farkında olmasını sağlayan bir zekâ türüdür (Akgemci ve Bekiş, 2013). 

Okuduğunu Anlama: Okuduğunu anlama, ön bilgilerini kullanarak metinlerde 
verilmek istenen düşünceleri çözmek ve bunlara anlam yüklemektir. Okuyucu kelimeyi 
seslendirme yapmakta yazılı kodu çözmekte ve hemen ardından seslendirdiği kelimeyi 
zihinde anlamlandırmaktadır (Yılmaz, 2008). 

Akademik Başarı: Akademik başarı, öğrencinin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin 
dışında kalan, bütün program alanlarındaki davranış değişmeleridir. (Erdoğdu, 2008). 

 
 

Yöntem 

3.1.ARAŞTIRMA MODELİ 
Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile okuduğunu anlama ve 

akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 
bir nicel araştırma desenlerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama 
modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ya da 
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 1999: 81). Bu modele göre 
iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki düzeyi istatistiksel testler kullanılarak ölçülmeye 
çalışılır. Bu tür araştırmalarda aralarında ilişki aranacak değişkenler, ayrı ayrı toplanarak 
sembolleştirilir. İlişkisel çözümleme korelasyon türü ilişki ve karşılaştırma yolu ile elde 
edilen olmak üzere iki türlü yapılabilir. 

3.2. ARAŞTIRMA EVREN VE ÖRNEKLEMİ 
Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. 
Örneklemi ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 197 öğretmen adayı oluşturmuştur.  

 

3.3.VERİ TOPLAMA ARACI 
Bu araştırmada, öğrencilerin ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile okuduğunu anlama 

ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kişisel bilgi formu, 
“Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği”, “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Okuduğunu Anlama 
Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır.   

 
3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 
Örneklerimdeki öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi için araştırmacı 

tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu altı sorudan oluşmaktadır. Araştırma problemi ve alt 
problemlerden elde edilmesi düşünülen veriler doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi 
formunda yer alan soruların uygun olup olmadığı ile ilgili uzman görüşüne başvurulmuş ve 
forma son şekli verilmiştir.  
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3.3.2.Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği 
Karadeniz ve Aydın (2016) tarafından geliştirilen ve 5 faktör altında toplanan 26 

maddelik beşli likert tipi bir ölçektir. Birinci faktör “hayatın ruhsal/manevi boyutunu anlama 
yeteneği” 8 maddeden, ikinci faktör metafizik farkındalık alt boyutu 6 maddeden, üçüncü 
faktör yüksek bilinç ve farkındalık durumlarına girme alt boyutu 5 maddeden, dördüncü 
faktör farkındalık alt boyutu 4 maddeden ve beşinci faktör kişisel anlam üretimi alt boyutu 3 
maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin karşısına (1) her zaman, (2) çoğu 
zaman, (3) bazen, (4) nadiren ve (5) hiçbir zaman seçenekleri yer almaktadır.  

Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeğinin yapı geçerliliğini belirlemek için açımlayıcı ve 
doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Ölçek 345 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. 
26 madde ve beş faktörden oluşan ölçeğin KMO değeri ,927 olarak belirlenmiştir. Açımlayıcı 
faktör analizinin ardından doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: x2/df=2,89; SRMR=0,050; RMSEA=0,051; NFI=0,94; GFI=0,92; AGFI=0,90; 
CFI=0,96. Bunun dışında Cronbach’s86 Alpha katsayısı ,910 olarak bulunmuştur. 
3.3.3.Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği 

Öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla Tatar, Tok ve 
Saltukoğlu (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan ve geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan 
“Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek yaşları 17-78 arasında değişen toplam 
1743 kişi üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı 
ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 41 madde ve beş faktörden oluşan ölçeğin 
KMO değeri ,092 olarak belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizinin ardından doğrulayıcı 
faktör analizi gerçekleştirilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: x2/df=2647,35; RMR=0,09; 
RMSEA=0,06; AGFI=0,86; GFI=0,88. Bunun dışında ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 
0,82 olarak belirlenmiştir. 
3.3.4. Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği 

Okuduğunu anlamaya ilişkin öz yeterlik algı düzeylerini belirlemek için Demirel 
(2011) tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçek toplamda 500 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analizi ile 
belirlenmiştir. Ölçeğin KMO değeri 0,918; Barlett Sphericity testi değeri 2829,90 olarak 
bulunmuştur. Yapılan tekrarlı faktör analizleri sonucunda 35 maddeden oluşan ölçek, 27 
maddeden oluşan ve üç faktörde toplanan ölçek yapısına dönüşmüştür.  27 maddeden oluşan 
esas ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. 

 

3.4.VERİLERİN ANALİZİ 
Araştırmada kullanılacak olan istatistiksel yöntemin belirlenmesi için öncelikle 

verilerin normal dağılıma uygunluğu incelenmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğunun 
sınanması için veri sayısının 50’den büyük olması sebebiyle Kolmogorov-Smirnov normal 
dağılım testi gerçekleştirilmiştir (Wright, 2006: 94). Normal dağılım testi sonucunda 
anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu belirlenmiş ve basıklık, çarpıklık katsayıları, 
histogram grafiği dikkate alınarak verilerin normal dağılım gösterdiğine karar verilmiştir. 
Eğitim Fakültesi öğrencilerinin ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile cinsiyet değişkeni 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için bağımsız t-testi, sınıf düzeyi, anne ve babanın eğitim 
durumu değişkenleri için tek faktörlü Anova testi ve ihtiyaç duyulduğunda Scheffe testi 
kullanılmıştır. Öğrencilerin ruhsal zekâ ve duygusal zekâ düzeyleri ile okuduğunu anlama ve 
akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson Momentler Korelasyon 
Katsayısı (r) hesaplanmıştır.  
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Öğrencilerin ruhsal ve duygusal zekâ özelliklerine ilişkin aritmetik ortalama değerleri 
yorumlanırken ölçeğin grup değer aralığının tespitinde; a = Ranj / Yapılacak Grup Sayısı 
formülü kullanılmıştır (Taşdemir, 2003). Buna göre değer aralıkları şöyledir: her zaman 4.20-
5.00, çoğu zaman 3.40-4.19, bazen 2.60-3.39, nadiren 1.80-2.59, hiçbir zaman 1.00-1.79. 

 
Verilerin çözümlenmesinde IBM SPSS 20 programı, “Ruhsal Zekâ Özellikleri 

Ölçeği”, “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Okuduğunu Anlama Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” 
doğrulayıcı faktör analizinde LISREL 8,80 programı kullanılmış ve verilerin 
yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi aranmıştır. 

Bulgular 
4.1.Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Ruhsal ve Duygusal Zekâ Özellikleri 
 
   Tablo 4.1. Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ile Ruhsal ve Duygusal Zekâ Özellikleri Ölçeği 
Ortalamaları Arasındaki Bağımsız t-Testi Analizi Sonuçları 

 
 Cinsiyet N  Ss t p 

Duygusal 
Zekâ 

Kız 141 3,73 ,393 1,916 0,57 Erkek 56 3,60 ,468 

Ruhsal Zekâ Kız 141 4,01 ,518 ,764 ,446 Erkek 56 3,95 ,563 
 

Tablo 4.1.’de Türkçe öğretmeni adaylarının cinsiyetlerinin duygusal ve ruhsal zekâ 
özelliklerine göre farklılaşma durumuna ilişkin bağımsız t-testi ile analizi sonuçları yer 
almaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının cinsiyetine göre duygusal zekâ özelliklerinin 
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (t=1,916; p=0,57>.05) görülmektedir. Diğer taraftan, kız 
öğretmen adaylarının erkeklere göre duygusal zekâ özelliklerinin anlamlı düzeyde bir 
farklılaşma olmamakla birlikte kısmen de olsa daha yüksek olduğu dikkate çekmektedir. 

Türkçe öğretmeni adaylarının cinsiyetine göre ruhsal zekâ özelliklerinin anlamlı 
düzeyde farklılaşmadığı (t=0,764; p=0,446>.05) görülmektedir. Diğer taraftan, kız öğretmen 
adaylarının erkeklere göre duygusal zekâ özelliklerinin anlamlı düzeyde bir farklılaşma 
olmamakla birlikte kısmen de olsa daha yüksek olduğu görülmektedir.  
4.2.Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Ruhsal Zekâ Özellikleri 
 
      Tablo 4.2. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Ruhsal Zekâ Özellikleri 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişken Sınıf n  Ss Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P Anlamlı 
Fark 

 
Sı

nı
f D

üz
ey

i 

1. 
Sınıf 44 3,99 ,586 Gruplar 

arası 
,284 

 
3 
 

,095 
 ,332 ,802 - 

2. 
Sınıf 51 3,96 ,592 Grup içi 54,977 193 ,285  

3. 
Sınıf 46 4,06 ,469 

Toplam 55,262 196  4. 
Sınıf 56 3,97 ,480 

 
Tablo 4.2.’de öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyinin ruhsal zekâ 

özelliklerine göre farklılaşma durumunu ortaya koymak için yapılan tek faktörlü ANOVA 
testi ile analizi sonuçları yer almaktadır. Yapılan analiz sonunda öğretmen adaylarının sınıf 

X

X
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düzeylerine göre ruhsal zekâ özelliklerinin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir 
(F=.332; p=.802>.05). Buna göre öğretmen adaylarının, ruhsal zekâ özelliklerinin sınıf düzeyi 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

 
4.3.Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Duygusal Zekâ Özellikleri 
Tablo 4.3. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Duygusal Zekâ Ölçeğinden 
Aldıkları Puanların Varyans Analizi Sonuçları 
 

Değişken Sınıf n  Ss Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P Anlamlı 
Fark 

 
Sı

nı
f D

üz
ey

i 

1. 
Sınıf 44 3,75 ,429 Gruplar 

arası 
,258 

 
3 
 

,086 
 ,485 ,693 - 

2. 
Sınıf 51 3,69 ,392 Grup içi 34,133 193 ,177  

3. 
Sınıf 46 3,64 ,352 

Toplam 34,390 196  4. 
Sınıf 56 3,70 ,484 

 
Tablo 4.3.’te öğretmen adaylarının sınıf düzeylerinin duygusal zekâ özelliklerine göre 

anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek faktörlü ANOVA 
sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür (F=.485; p=.693>.05). Buna göre 
öğretmen adaylarının, duygusal zekâ özelliklerinin sınıf düzeyi üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip olmadığı söylenebilir. 

 
4.4.Öğretmen Adaylarının Annenin Eğitim Durumuna Göre Ruhsal Zekâ Özellikleri  
         Tablo 4.4. Öğretmen Adaylarının Annenin Eğitim Durumuna Göre Ruhsal Zekâ 
Özellikleri Ölçeğinden Aldıkları Puanların Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişken Eğitim 
Düzeyi n  Ss 

Varyansı
n 

Kaynağı 

Kareler 
Toplam

ı 
Sd 

Kareler 
Ortala
ması 

F P 
Anlaml

ı 
Fark 

 
A

nn
en

in
 E

ği
tim

 
D

üz
ey

i 

Okuryazar 27 4,08 ,59
0 

Gruplar 
arası 

,818 
 

3 
 

,273 
 ,962 ,412 - 

İlkokul 11
6 3,97 ,51

1 Grup içi 54,405 19
2 ,283  

Lise 44 3,95 ,54
6 Toplam 55,223 19

5  
Lisans 9 4,21 ,54

8 
 

Tablo 4.4.’te öğretmen adaylarının annenin eğitim durumunun ruhsal zekâ 
özelliklerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek 
faktörlü ANOVA sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (F=.962; p=.412 
> .05). Buna göre öğretmen adaylarının, annelerinin eğitim durumunun ruhsal zekâ özellikleri 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.  

 
 
 
 

X

X
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4.5.Öğretmen Adaylarının Babanın Eğitim Durumuna Göre Ruhsal Zekâ Özellikleri 
 Tablo 4.5. Öğretmen Adaylarının Babanın Eğitim Durumuna Göre Ruhsal Zekâ Özellikleri 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların Varyans Analizi Sonuçları  
 

Değişken Eğitim 
Düzeyi n  Ss 

Varyansı
n 

Kaynağı 

Kareler 
Toplam

ı 
Sd 

Kareler 
Ortala
ması 

F p 
Anlaml

ı 
Fark 

 
Ba

ba
nı

n 
Eğ

iti
m

 
D

üz
ey

i  

Okuryazar 11 4,20 ,291 Gruplar 
arası 

,798 
 

3 
 

,200 
 ,701 ,592 - 

İlkokul 64 4,01 ,489 Grup içi 54,389 19
1 ,285  

Lise 87 3,94 ,584 
Toplam 55,187 19

5  Lisans 
Lisansüstü 

30 
4 

4,01 
4,15 

,541 
,405 

 
Tablo 4.5.’te öğretmen adaylarının babanın eğitim durumunun ruhsal zekâ 

özelliklerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek 
faktörlü ANOVA sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (F=.701; p=.592> 
.05). Buna göre öğretmen adaylarının, babalarının eğitim durumunun ruhsal zekâ özellikleri 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

 
4.6.Öğretmen Adaylarının Annenin Eğitim Durumuna Göre Duygusal Zekâ Özellikleri 
          Tablo 4.6. Öğretmen Adaylarının Annenin Eğitim Durumuna Göre Duygusal Zekâ 
Özellikleri Ölçeğinden Aldıkları Puanların Varyans Analizi Sonuçları 
 

Değişken Eğitim 
Düzeyi n  Ss 

Varyans
ın 

Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortala
ması 

F P 
Anlaml

ı 
Fark 

 
A

nn
en

in
 E

ği
tim

 
D

üz
ey

i 

Okuryazar 27 3,6
6 

,54
2 

Gruplar 
arası 

,112 
 

3 
 

,037 
 ,211 ,889 - 

İlkokul 116 3,6
8 

,41
7 Grup içi 34,171 19

2 ,178  

Lise 44 3,7
2 

,34
7 

Toplam 34,283 19
5  Lisans 

 
9 
 

3,7
7 
 

,40
5 

 
 

Tablo 4.6.’da öğretmen adaylarının annenin eğitim durumunun duygusal zekâ 
özelliklerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek 
faktörlü ANOVA sonucunda arada anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (F=.211; 
p=.889>.05). Buna göre öğretmen adaylarının, annelerinin eğitim durumunun duygusal zekâ 
özellikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

 
4.7.Öğretmen Adaylarının Babanın Eğitim Durumuna Göre Duygusal Zekâ Özellikleri 
Tablo 4.7. Öğretmen Adaylarının Babanın Eğitim Durumuna Göre Duygusal Zekâ Özellikleri 
Ölçeğinden Aldıkları Puanların Varyans Analizi Sonuçları 
 

X

X
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Değişk
en 

Eğitim 
Düzeyi n  Ss 

Varyans
ın 

Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortala
ması 

F p 
Anlaml

ı 
Fark 

 
Ba

ba
nı

n 
Eğ

iti
m

 
D

üz
ey

i  

Okuryazar 11 3,76 ,636 Gruplar 
arası 

,387 
 

3 
 

,097 
 ,543 ,704 - 

İlkokul 64 3,68 ,388 Grup içi 33,986 191 ,178  
Lise 87 3,67 ,422 

Toplam 34,373 195  Lisans 
Lisansüstü 

 

30 
4 

 

3,78 
3,57 

 

,384 
,501 
 

 
Tablo 4.7.’de öğretmen adaylarının babanın eğitim durumunun duygusal zekâ 

özelliklerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek 
faktörlü ANOVA sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir (F=.543; 
p=.704>.05). Buna göre öğretmen adaylarının, babalarının eğitim durumunun duygusal zekâ 
özellikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. 

 
 
4.8.Öğretmen Adaylarının Ruhsal Zekâ, Duygusal Zekâ ve Kitap Okuma Alışkanlıkları 
Arasındaki İlişki 
          Tablo 4.8. Öğretmen Adaylarının Ruhsal Zekâ, Duygusal Zekâ ve Kitap Okuma 
Alışkanlıkları Arasındaki Korelasyon Tablosu 

  Ruhsal Zekâ 
Özellikleri Duygusal Zekâ Kitap Okuma 

Alışkanlığı  

Ruhsal Zekâ Özellikleri r 
p 

1 
 

-,002 
,978 

,033 
,649 

Duygusal Zekâ  r 
p 

-,002 
,978 

1 
 

,046 
,518 

Kitap Okuma Alışkanlığı r 
p 

,033 
,649 

,046 
,518 

1 
 

            n=197 
           
 Tablo 4.8’de kitap okuma alışkanlığı ile ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 
Yapılan analiz sonunda öğretmen adaylarının ruhsal zekâ ve duygusal zekâ özellikleri 
arasında (r=-,002; p=,978> 0.05) anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Kitap okuma 
alışkanlıkları ile ruhsal (r= ,033; p= .649> 0.05) ve duygusal zekâ (r= ,046 , p=.518 > 0.05) 
özellikleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Buna göre öğretmen 
adaylarının kitap okuma alışkanlıklarında artma ya da azalma yönünde bir farklılaşmanın 
olmasının, duygusal ve ruhsal zekâ özelliklerinde bir farklılaşmaya yol açmayacağı 
söylenebilir.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 

X
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4.9.Öğretmen Adaylarının Ruhsal Zekâ, Duygusal Zekâ ve Akademik Başarıları 
Arasındaki İlişki 
Tablo 4.9. Öğretmen Adaylarının Ruhsal Zekâ, Duygusal Zekâ ve Akademik Başarıları 
Arasındaki Korelasyon Tablosu 

  Ruhsal Zekâ 
Özellikleri Duygusal Zekâ Akademik Başarı  

Ruhsal Zekâ Özellikleri r 
p 

1 
 

-,002 
,978 

,033 
,649 

Duygusal Zekâ  r 
p 

-,002 
,978 

1 
 

,046 
,518 

Akademik Başarı  r 
p 

,002 
,982 

,155* 
,044 

1 
 

           *. Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır.     n=197 
 

Akademik başarı ile ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığını belirlemek için yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda akademik başarı ile 
ruhsal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir ilişki (r=,002, p=.982> 0.05) olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Akademik başarı ile duygusal zekâ özellikleri arasında pozitif yönde ve anlamlı bir 
ilişki olduğu (r=,155; p=.044>0.05) bulunmuştur. Buna göre öğretmen adaylarının akademik 
başarılarının artması durumunda ruhsal zekâ özellikleri ve duygusal zekâ özelliklerini artacağı 
söylenebilir. 

 
   
4.10.Öğretmen Adaylarının Ruhsal Zekâ, Duygusal Zekâ ve Okuduğunu Anlama 
Arasındaki İlişki 
Tablo 4.10. Öğretmen Adaylarının Ruhsal Zekâ, Duygusal Zekâ ve Okuduğunu Anlama 
Ölçeği Arasındaki Korelasyon Tablosu 

  Ruhsal Zekâ 
Özellikleri Duygusal Zekâ Okuduğunu 

Anlama  

Ruhsal Zekâ Özellikleri r 
p 

1 
 

-,002 
,978 

-,024 
,742 

Duygusal Zekâ  r 
p 

-,002 
,978 

1 
 

-,005 
,941 

Okuduğunu Anlama  r 
p 

-,024 
,742 

-,005 
,941 

1 
 

           *. Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır.     n=197 
           **. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Okuduğunu anlama ile ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir ilişki 
olup olmadığını belirlemek için yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda okuduğunu 
anlama ile ruhsal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (r=-,024;  p=,742 >0,05) 
ve okuduğunu anlama ile duygusal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (r=-
,002; p=,941 > 0,05) bulunmuştur.  
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ özellikleri ile okuduğunu anlama ve 

akademik başarıları arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından tespit etmeyi amaçlayan bu 
çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar aşağıda sunulmuştur.  

Araştırma sonunda şu sonuçlar elde edilmiştir: 
•Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri, cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermemektedir. Cinsiyet olarak kız ve erkek öğrencilerin hem duygusal hem de ruhsal 
zekâ özellikleri birbirine yakındır. 

•Öğretmen adaylarının duygusal zekâ özellikleri, sınıf düzeylerine göre farklılık 
göstermemektedir. Sınıf düzeylerine göre öğretmen adaylarının duygusal zekâ özellikleri 
farklılaşmamakta; birbirine yakın özellikler göstermektedir. 

•Öğretmen adaylarının ruhsal zekâ özellikleri, sınıf düzeylerine göre farklılık 
göstermemektedir. Sınıf düzeylerine göre öğretmen adaylarının ruhsal zekâ özellikleri 
farklılaşmamakta; birbirine yakın özellikler göstermektedir. 

•Öğretmen adaylarının duygusal zekâ özellikleri, annenin eğitim durumuna göre 
farklılık göstermemektedir. Annelerinin eğitim durumlarının farklı olması, öğretmen 
adaylarının duygusal zekâ özelliklerini farklılaştırmamaktadır. 

•Öğretmen adaylarının duygusal zekâ özellikleri, babanın eğitim durumuna göre 
farklılık göstermemektedir. Babalarının eğitim durumlarının farklı olması, öğretmen 
adaylarının duygusal zekâ özelliklerini farklılaştırmamaktadır. 

•Öğretmen adaylarının ruhsal zekâ özellikleri, annenin eğitim durumuna göre farklılık 
göstermemektedir. Annelerinin eğitim durumlarının farklı olması, öğretmen adaylarının 
ruhsal zekâ özelliklerini farklılaştırmamaktadır. 

•Öğretmen adaylarının ruhsal zekâ özellikleri, babanın eğitim durumuna göre farklılık 
göstermemektedir. Babalarının eğitim durumlarının farklı olması, öğretmen adaylarının ruhsal 
zekâ özelliklerini farklılaştırmamaktadır. 

•Öğretmen adaylarının duygusal zekâ özellikleri ile ruhsal zekâ özellikleri arasında 
anlamlı bir ilişki yoktur. Öğretmen adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ özellikleri birbirini 
etkilememektedir. Bu değişkenler bu çalışmada birbirinden bağımsız özellikler olarak ortaya 
çıkmıştır. 

•Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığı ile ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri 
arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıkları, duygusal 
ve ruhsal zekâ özellikleri birbirini etkilememektedir. Bu değişkenler bu çalışmada birbirinden 
bağımsız özellikler olarak ortaya çıkmıştır. 

•Öğretmen adaylarının akademik başarı ile ruhsal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir 
ilişki yoktur.  

• Öğretmen adaylarının akademik başarı ile duygusal zekâ özellikleri arasında pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri arttıkça 
akademik başarı düzeylerinde de artış gözlenmektedir. Başka bir ifade ile duygusal zekâ 
özelliği iyi olan öğrencilerin akademik başarılarının da iyi olma eğilimi bulunmaktadır. 

•Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama öz yeterlilikleri ile ruhsal ve duygusal zekâ 
özellikleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

Araştırmada öncelikle öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre ruhsal ve 
duygusal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiş ve 
cinsiyete göre duygusal ve ruhsal zekâ özelliklerinde bir farklılaşma gözlenmemiştir.  

Alanyazın incelendiğinde cinsiyet ve duygusal zekâ arasındaki ilişkilerin ele alındığı 
birçok çalışma bulunmaktadır. Bunların bir kısmında cinsiyete göre duygusal zekâ 
özelliklerinin farklılaştığı belirlenirken bir kısmında da böyle bir farklılaşmanın tespit 
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edilemediği belirtilmiştir. Bar-On ve diğerleri (2000) tarafından yapılan bir çalışmada 
kadınlar ve erkekler arasında cinsiyete göre duygusal zekâ puanları açısından bir farklılık 
bulunmamıştır. Buna karşılık Dağlı (2006) ve Kenarlı (2007) tarafından yapılan çalışmalarda 
kadınların duygusal zekâlarının erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Kadınların kendilerinin ve başkalarının duygularını daha iyi tanıyabilmeleri, daha sosyal 
olmaları, iletişim yönlerinin daha gelişmiş olması, daha duygusal olmaları ve duygulara 
erkeklerden daha fazla önem vermeleri kadınların duygusal zekâlarının erkeklerden daha 
yüksek olmasını etkileyen faktörlerden bazıları olarak düşünülebilir.  

 Diğer taraftan duygusal zekâ özelliklerinde olduğu gibi Türkçe öğretmeni adaylarının 
cinsiyetine göre ruhsal zekâ özelliklerinin de anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür.  
Benzer şekilde bu konuda yapılan araştırma sonuçlarında da farklılıkların olduğu dikkati 
çekmektedir. Aydıntan (2009) ruhsal zekânın dönüştürücü liderlik üzerine etkisini incelediği 
çalışmasında cinsiyetin ruhsal zekânın bazı boyutlara göre anlamlı bir farklılık 
göstermediğini, bazı boyutlara göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini belirlemiştir.  Akgemci 
ve Bekiş (2013), liderlikte ruhsal zekânın etkisi üzerine yaptığı araştırmasında kadın liderler 
ile erkek liderlerin ruhsal zekâ oranları arasında çok fazla fark olmadığını bulmuştur. Bunun 
yanı sıra Seyfi (2016), ruhsal zekâ özellikleri ile çalışma algısı arasındaki ilişkinin araştırıldığı 
çalışmasında cinsiyet değişkeni ile ruhsal zekânın bazı faktörleri arasında anlamlı farklar 
olduğunu bulmuştur. Bu durumun kadınların ortalamalarının erkeklerin ortalamalarından 
fazla olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

 Diğer taraftan ruhsal zekânın yeni çalışılan bir konu olmasından dolayı literatürde 
ruhsal zekâ ile ilgili çok az çalışma mevcut olduğu belirtilmelidir. Bu sebeple bu araştırmada 
ruhsal zekâ ile ilgili olarak bulduğumuz sonuçlar ile ilgili karşılaştırma yapabileceğimiz pek 
fazla çalışma mevcut değildir. 

Bununla birlikte hem duygusal zekâ hem de ruhsal zekânın cinsiyete bağlı olarak 
farklılaşma durumuna ilişkin alanyazında farklı sonuçların bulunduğu; bu nedenle de bu 
araştırma sonucunun diğer bazı araştırma sonuçları ile örtüşürken bazılarından da farklılaştığı 
söylenebilir. Bu durum, araştırma yapılan çalışma grubunun özel niteliklerindeki 
farklılıklardan kaynaklanabilir. Bu araştırmada, belirli sınavlardan sonra eğitim fakültesinde 
öğrenci olma vasfı kazanan ve bu nedenle de daha homojen bir nitelik arz eden kitle üzerinde 
çalışılmış olması, cinsiyete göre bir farklılaşmanın ortaya çıkmamasını sonucunu doğurmuş 
olabilir. Bu nedenle araştırmanın homojen ve heterojen nitelik gösteren gruplar üzerinde 
yinelenmesinin, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmaya katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri ile sınıf düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Buna göre sınıf düzeyinin, öğretmen 
adaylarının duygusal ve ruhsal zekâ düzeylerinde bir iyileşme ya da kötüleşmeye neden 
olmadığı söylenebilir. Bu durum, zekânın öğrenmeden farklı olarak değişime dirençli bir 
değişken olması; alınan eğitimle birlikte bilgi düzeyinde olduğu gibi hızlı bir değişme ve 
gelişme göstermeyeceği ile açıklanabilir. 

Öğretmen adaylarının anne ve babalarının eğitim durumu ile duygusal ve ruhsal zekâ 
özellikleri üzerinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuca göre anne ve 
babanın eğitim durumunun ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip olmadığı söylenebilir. Kavcar (2011) duygusal zekâ ile akademik başarı arasındaki 
ilişkileri bazı demografik değişkenler açısından incelediği çalışmasında anne ve babanın 
eğitim durumu ile duygusal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı 
sonucuna ulaşmıştır. Buna göre bu araştırma sonucunun alan yazınla tutarlılık gösterdiği 
söylenebilir. Genelde ebeveynlerin eğitim durumu arttıkça çocuklarına olan katkılarının daha 
fazla olacağı düşünülse de yaşam sürecinde birtakım etkenler nedeniyle bunun her zaman 
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mümkün olmadığı söylenebilir. Nitekim eğitim durumu iyi olan bireylerin sosyal ve meslek 
yaşamlarında farklı işlerle uğraşma olasılıklarının artması ve bunun sonucu olarak 
çocuklarıyla yeterince ilgilenmeye zaman bulamayışları söz konusu olabilmektedir. Gerçek ve 
beklenen arasındaki bu çelişkili durum, ebeveynin çocukların zekâ gelişimlerine olumlu 
katkılar sunma çerçevesinde bir bilinçlenme ve eğitim ihtiyacı içerisinde oldukları şeklinde 
yorumlanabilir. Başka bir ifade ile ebeveynler çocukları ile ilgilenme ve onlara yol gösterme 
konusunda eğitilmelerinin gerektiği söylenebilir.  

Kitap okuma alışkanlığı ile ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarında artma 
ya da azalma yönünde bir farklılaşmanın olmasının ruhsal ve duygusal zekâ özelliklerinde bir 
farklılaşmaya yol açmayacağı söylenebilir. Alışkanlıkların zekâdan ziyade ortamla 
biçimlenen değişkenler olması, bu ilişkisizlik üzerinde etkisi olabilir. Zira genellikle 
alışkanlıklar, birlikte yaşanılan kişilere ya da sahip olunan imkânlara göre biçimlenmektedir.  
Buna karşılık zekâ, doğumla özellikler arasında sayılmakta; bununla birlikte yaşam esnasında 
eğitimle geliştirilebileceği iddia edilmektedir. Buna göre, okuma alışkanlığını iyileştirebilmek 
için zekâ değişkeni ile uğraşmak yerine ortamsal etkenleri uygun hâle getirmeye çalışmanın 
daha doğru bir strateji olacağı söylenebilir. 

Araştırmanın odak problemini oluşturan durum, öğretmen adaylarının akademik 
başarıları ile ruhsal ve duygusal zekâ özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığının 
belirlenmesiydi. Alanyazında yer alan çalışmalara bakıldığında duygusal zekâ ile akademik 
başarı arasındaki ilişki pek çok çalışmaya konu olmuştur. 

Günümüzde gelişen ve değişen eğitim sistemlerine bakıldığında duygusal zekâ büyük 
ölçüde önem kazanmıştır. Son dönemlerde yapılan araştırmalar duygusal zekânın başarı, 
mutluluk, iletişim, insanlar arası ilişkiler gibi faktörler üzerinde oldukça etkili olduğunu 
gözler önüne sermektedir. Duygusal zekâ kavramı ülkemizde oldukça yeni bilinen bir alan 
olmakla birlikte bu alanda son yıllarda pek çok çalışma yapılmıştır. Literatürde duygusal 
zekânın ne olduğu, nelerden etkilendiği, insanı nasıl etkilediği gibi soruların cevaplarını 
bulmayı amaçlayan çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmada yer alan hipotezlerden ilki 
duygusal zekâ özellikleri ile akademik başarı arasında nasıl bir ilişki bulunduğunun tespit 
edilmesidir. 

Başarı için önemli bir etmen olarak görülen ve empati, cesaret, aktivist olma, 
iyimserlik, estetik değerlere sahip olmak, insanlara inanmak ve güvenmek gibi değerlerden 
oluşan duygusal zekâ kavramı Goleman’ın “Duygusal Zekâ” isimli eserinin yayımlanmasıyla 
önemli hâle gelmiştir. Ülkemizde ise 21. yüzyılın sonlarına doğru “duygu” ve “zekâ” 
kavramlarının bütünleşmesiyle birlikte duygusal zekâ önem kazanmış ve üzerinde birçok 
araştırma yapılmıştır. “Duygusal Zekâ Enstitüleri Platformu”nun varlığı da duygusal zekânın 
akademik çalışmalara konu olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada da duygusal zekâ 
özellikleri ile akademik başarı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir.  

Dağlı (2006) tarafından duygusal zekânın akademik başarıyı belirleyip belirlemediğini 
tespit etmek için yapılan çalışmanın sonucunda duygusal zekânın akademik başarıyı 
belirlemede anlamlı bir katkısı olduğu belirlenmiştir. Literatürde duygusal zekâ ile akademik 
başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen çoğu çalışmaya bakıldığında genellikle bu iki değişken 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Alan yazında zekânın öğrenme ile yakından 
ilişkili olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna göre bu araştırmanın bulguları ile literatürdeki 
çalışmaların sonuçları bir tutarlılığın olduğu söylenebilir. 

Diğer taraftan literatürde duygusal zekâ ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi konu 
edinen çalışmalarda farklı sonuçların elde edildiği de belirtilmelidir. Ciarrochi, Chan ve 
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Caputi (2000), çalışmalarında zekâ ve kişilik değişkenleri sabit tutulduğunda duygusal 
zekânın akademik başarıyı yordadığını belirtmişlerdir. Yüksek duygusal zekâya sahip olan 
öğrencilerin not ortalamaları; düşük duygusal zekâya sahip olan öğrencilerden daha iyidir. 
Parker ve arkadaşlarının (2004) gerçekleştirdiği çalışmada elde edilen bulgular da duygusal 
zekâ ve akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğu yönündedir. 

Yurt içinde yapılan çalışmalara bakıldığında Kavcar (2011), Üzel ve Hangül (2011), 
Seyis (2011) ve Baba (2012) tarafından yapılan çalışmalarda duygusal zekâ ile akademik 
başarı arasında anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular 
ile bu çalışmada elde edilen bulgular uyumludur. 

Çalışmaların çoğunda bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 
varılırken bazılarında ise duygusal zekâ ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığı tespit edilmiştir. Yurt içinde bu alanda yapılan çalışmalarda Yılmaz (2007) ve 
Kenarlı (2007) duygusal zekâ ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını tespit 
etmişlerdir. Yurtdışında yapılan çalışmalarda Newsome, Day ve Cataro (2000) ve Gerber 
(2004) bu iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığını tespit 
etmişlerdir. 

Araştırmada üzerinde durulan diğer bir konu olan akademik başarı ile ruhsal zekâ 
arasındaki ilişkidir. Bu çalışmadaki bulgulara göre ruhsal zekâ özellikleri ile akademik başarı 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ruhsal zekâ kavramının ülkemizde yeni bir 
kavram olarak görülmesine bağlı olarak literatürde bu alanla ilgili çalışmalar oldukça 
sınırlıdır. Var olan çalışmalar arasında ise akademik başarı ile ruhsal zekâ arasındaki ilişkiyi 
birebir konu edinen bir çalışma mevcut değildir. 

Ruhsal zekâ kim olduğumuzu, çevremizde var olan şeylerin bizim için ne anlama 
geldiğini farkına varmamızı sağlayan zekâmızdır. Ruhsal zekâ diğer zekâ türleri ile bütünlük 
içinde olmasına rağmen insana sunulan en kapsamlı zekâdır. İnsanın sınırsız bir gücü 
olduğuna inandırır. Kendisinden ve bilgisinden emin olmasını sağlayarak insanın başarıya 
giden yolda motive olmasını sağlar. Ruhsal zekânın alt bölümlerinden biri olan “inanma 
gücü” insanın başarmaya olan inancı kadar başarılı olabileceğini söyler. Yani başarmanın 
yolu başarıya inanmaktan geçmektedir. Ve bizi başarılı olabileceğimize inandıran ruhsal 
zekâmızdır. Ruhsal zekâ insanın başarılı olmasını sağlayan sınırsız güç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ile duygusal ve ruhsal zekâ özelliği arasında 
anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Okuma ve okuduğunu anlama hayatın her 
alanında oldukça önem verilmesi gereken yeterlikler arasında sayılmaktadır. Literatürde 
okuduğunu anlama ile ilgili yapılmış pek çok araştırma mevcut olmasına rağmen bu 
çalışmada yer verilen değişkenler arasında bire bir yapılan çalışmalara rastlanmamıştır. 
Yapılan araştırmalarda daha çok okuduğunu anlama ile çoklu zekâ arasındaki ilişki üzerinde 
durulmuş olmakla birlikte ruhsal ve duygusal zekâ ile olan ilişkisine yer evren bir çalışma 
mevcut değildir. 

5.2.ÖNERİLER 
 
5.2.1.Araştırmacılar İçin Öneriler 

-Türkiye’de öğrencilerin rasyonel zekâ özellikleri önemsenmekte ve duygusal ile 
ruhsal zekâ özelliklerine gereken önem verilmemektedir. Öncelikle ruhsal ve duygusal zekâ 
özellikleri üzerinde durulmalı, bireylerde var olan zekâ özellikleri belirlenmelidir. İlköğretim 
düzeyinden başlanarak, öğrencilerin duygusal ve ruhsal zekâ özellikleri geliştirilmeye 
çalışılmalıdır. Eğitim programları bu doğrultuda geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 
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-Duygusal zekâ ve ruhsal zekânın farklı boyutlarını ele alan kapsamlı çalışmalar 
yapılmalı, bu iki zekâ alanı ayrı ayrı tespit edildikten sonra iki zekâ alanı arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmalar yapılmalıdır. Bu iki zekâ alanı ile rasyonel zekâ arasındaki ilişki 
incelenmeli ve birbirleri ile olan bağlantıları saptanmalıdır. Diğer taraftan bu iki zekâ türü ile 
demografik özelliklerin ele alınacağı araştırmalarda çalışma grubunun homojen ya da 
heterojen olmasının önemli bir değişken olarak ele alınması önerilebilir. 

-Alanyazında ruhsal zekâ ile ilgili fazla çalışma olmamasından kaynaklı bu zekâ alanı 
ile ilgili çalışmaların sayısı ve niteliği arttırılmalıdır. Bu zekâ alanı ile akademik başarı 
arasındaki ilişkiyi birebir ele alan ve ortaya koyan araştırmalar yapılmalıdır. 

 
5.2.2.Öğreticiler İçin Öneriler 
-Öğrencilerin duygusal ve ruhsal zekâ düzeylerini arttırıcı düzenlemeler yapılarak, 

öğrencilerin akademik başarılarının arttırılmasına katkı sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 
-Üniversite öğrencilerinin duygysal ve ruhsal zekâ özelliklerini belirlemeye ve 

geliştirmeye yönelik daha fazla araştırma yapılması önerilebilir. 
-Öğretmenler, öğrencilerin  zekâ özelliklerine göre  kitap seçmelerine yardımcı 

olabilirler. 
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ÖZET 
 
Türkçe öğretiminin programda belirtilen hedeflerine Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler ve 

bunlarla ilgili etkinlikler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Ayrıca, ders kitaplarında yer alan bu metinler okuma 
alışkanlığı olmayan birçok çocuğun okuduğu tek yazınsal ürünler olabilmektedir. Bu nedenle Türkçe ders 
kitaplarına konulacak olan metinler seçilirken ilgili yaş grubunun ihtiyaçları, ilgileri, beklentileri ve yaşının 
gereği tüm karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Türkçe ders kitaplarında çocukların genel 
olarak daha çok okumayı tercih ettikleri tür olan öyküleyici metinlerin (roman, hikaye, masal, efsane, destan vb.) 
birçok örneği yer alır. Öyküleyici metinler, karakterler etrafında gelişen gerçek ya da hayal ürünü olayların 
anlatıldığı metinler olmasından dolayı okuması çocuklar tarafından ilgi çekici bulunan metinlerdir. Öyküleyici 
metinlerde karakter önemli bir ögedir. Karakterlerin okuyucu grubunun gerçeklik algısını bozmaması, hayatın 
içerisinden olması, okuyucuya rol model olabilecek ya da ibret alınacak özelliklere sahip olması, farklı tür, 
cinsiyet ve yaş gruplarını temsil etmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan 
öyküleyici metinler; toplam karakter sayısı, ana karakter(ler)in yaşı, cinsiyeti, eğitim, sağlık ve ekonomik durumu, 
milliyet ve gösterdiği temel davranış özellikleri bakımından incelenecektir. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemlerinden olan doküman inceleme yöntemi kullanılmış ve veriler belirlenen özellikler açısından içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda kullanılan 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarına ait toplam dört Türkçe ders kitabından edinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitapları, öyküleyici metinler, karakter kadrosu 
 

AN INVESTIGATION OF MAIN CHARACTERS IN NARRATIVE 
TEXTS IN TURKISH LANGUAGE COURSE BOOKS 

 
ABSTRACT 

The aims of Turkish education in Turkish curriculum are reached by texts and related activities in Turkish 
language course book. Furthermore, these texts in course books might be only reading materials for children who 
do not have reading habits. Therefore, in order to select texts in these course books, the needs, interests, 
expectations of relevant age group need to be taken into account. Turkish course books include a lot of examples 
of narrative texts (novel, tale, fairy tale, myth and epic and so on) which are children’s favourite literary genre. 
Children like to read narrative texts because they tell real and imaginary stories of imaginary characters. 
Character in narrative texts is an essential element. Characters should not ruin reality of perception of readers, 
should have features which become role models to readers and should represent different class, gender and age 
groups. The study investigates the narrative texts in Turkish course books in terms of number of total characters, 
age, gender, education, medical and economic conditions, nationality of main characters. Document analysis 
method which is one of the qualitative research methods is applied in the study. The data is analysed according to 
designated criterions. The data is gathered through 5, 6, 7, 8. grade Turkish language course books.  

Key words: Turkish language course books, narrative texts, characters  
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Giriş 
Bir dili biliyor olmak, o dilde belirli bir seviyede duygu ve düşüncelerin sözlü ve yazılı 

olarak anlatılabilmesini ve söylenenlerin ve yazılanların anlaşılabilmesini gerektirir. Dört temel 
dil becerisi olarak adlandırılan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde gösterilen 
yetkinlik, bir dilin ne kadar bilindiğinin işaretlerini verir. İfade edilen bu dört dil becerisinden 
dinleme ve konuşma okul öncesinde çocuğun çevresinde yer alan insanlar ve televizyon, 
Internet ve radyo gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla doğal yollardan kazanılmaktadır. 
Okuma ve yazma dil becerileri ise okullarda önceden planlanmış bir öğretim programı 
aracılığıyla kazandırılmakta ve geliştirilmektedir. Anadilimiz Türkçenin öğretimi bu dört dil 
becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi temeline dayanmaktadır. Bir çocuğun okula 
başladıktan sonra hangi sınıf seviyesinde ve ne derecede Türkçe dilinin bilgi ve becerilerine 
sahip olması gerektiği Türkçe öğretim programında belirtilmektedir. Türkçe öğretim 
programında belirtilen bu hedeflere Türkçe derslerinde Sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin 
rehberliğinde ve gözetiminde ulaşılmaktadır. Öğretmenler bu hedefleri gerçekleştirmek için 
başka birçok kaynak ve araçla birlikte en fazla Türkçe ders kitaplarını kullanmaktadır (Özbay, 
2003). Ülkemizde Türkçe öğretimi metin temelli dil öğretimi anlayışıyla ders kitaplarında yer 
alan metinler aracılığıyla yapılmaktadır (Güneş, 2013). Ders kitaplarına programda belirtilen 
temalara uygun şekilde, öğrenci seviyesine uygun ve öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılayan metinler konulmaktadır. Hikaye edici metinler, bilgilendirici metinler ve şiir 
metinleri (MEB, 2018) olarak gruplanan bu metinlerin okunması öncesinde ve sonrasında ders 
kitabında yer alan etkinlikler yapılarak metinlerin içerik, yapı ve dil ve anlatım özellikleri 
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu metinler sadece programda belirtilen hedeflere ulaşmada 
kaynaklık etmemekte ayrıca okumaya karşı bir ilgi oluşturup ya da okuma ilgisini geliştirip 
okumanın bir alışkanlığa dönüşmesini sağlamaktadır. Türkçe öğretimine kaynaklık etmek, bir 
öğrenme ve eğlenme aracı olan okumanın bir alışkanlığa dönüşüp hayat boyu devam etmesini 
sağlamak gibi önemli amaçları gerçekleştirme potansiyeli olan Türkçe ders kitaplarındaki 
metinlerin seçiminde azami hassasiyet gösterilmeli ve seçim işi uzman ekiplerce yapılmalıdır.  
Yapılan birçok çalışma göstermektedir ki çocuklar daha çok yaşanmış, yaşanabilecek ya da 
hayali bir olayın anlatıldığı öyküleyici metinleri okumayı tercih etmektedir (Balcı, 2009; 
Gönen, Öncü ve Işıtan, 2004; Keleş, 2006). Bu metinler öykü, roman, masal, destan, efsane, 
tiyatro, fıkra vb. türlerinde olabilir. Öyküleyici metinlerin dört temel unsuru olay, kahraman, 
zaman ve mekandır. Öyküleyici metinlerde bazen bu unsurların tamamı yer alabilirken, bazen 
de zaman ve mekan gibi unsurlar yer almayabilir. Fakat, öyküleyici metinlerde bir olay ya da 
olaylar ve bu olayı ya da olayları meydana getiren ya da onlardan etkilenen kişi(ler) ya da 
varlık(lar) kesinlikle yer alır. Öyküleyici metinlerde kahraman(lar) olayın meydana getiricisi 
olmaları sebebiyle bu metinlerin önemli unsurlarından biridir ve metinde ilginin merkezindedir 
(Karataş, 2014; Tekin, 2001). Okuyucu metinlerde anlatılanları onların aracılığıyla öğrenir. 
Okuma yaparken kendilerini onların yerine koyar, onları örnek alır ve onların yaşam 
tecrübelerinden yararlanır. Bu çalışmada 5., 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan 
öyküleyici metinler ana karakter(ler)inin birtakım özellikleri yönünden incelenmiştir. Bu 
özellikler; cinsiyet, yaş, eğitim ve sağlık durumu, ekonomik durum, milliyet ve öne çıkan 
karakter özellikleridir. Bu özellikler bir karakterin okuyucu tarafından iyice tanınması, eğer 
olacaksa örnek alınması için bilinmesi gereken özelliklerdir. Ayrıca okuyucuya ders kitapları 
aracılığıyla ulaşan öyküleyici metinlerdeki özellikle ana karakterlerin kızı-erkeği, eğitimlisi-
okumamışı, sağlıklısı-hastası vb. toplumun tüm kesimlerini temsil kabiliyetine sahip olması 
gerekir. Yapılan çalışmalar çocuk edebiyatı ürünlerinde kız kahramanların erkek kahramanlara 
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göre daha az temsil edildiğini göstermektedir (Fırat, 2006; Sever ve Aslan, 2011) Bu durum kız 
öğrencilerin metinlerde kendilerine uygun rol model bulmalarını zorlaştırmaktadır. Yapılan 
çalışmalar çocukların okudukları metinlerde kendileriyle aynı yaşlarda olan ve dolayısıyla 
benzer ihtiyaç ve beklentilere sahip karakterler görmek istediklerini göstermektedir (Karatay, 
2011; Maynard, Mackay ve Smyth, 2008). 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada amaç Türkçe ders kitaplarında yer alan öyküleyici metinlerdeki ana 
karakterleri cinsiyet, yaş, eğitim ve sağlık durumu, ekonomik durum, milliyet ve öne çıkan 
karakter özellikleri bakımından incelemektir. Bu inceleme sonucunda ele alınan metinlerin 
hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygunluğu ve ana karakterlerin toplumun tümünü 
temsil kabiliyeti olup olmadığı noktasında değerlendirmeler yapılacaktır. 
 

Yöntem 
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemiyle yapılmıştır. 

Doküman incelemesi hem basılı hem de web tabanlı bilgi ve belgelerin sistematik bir şekilde 
ele alınmasını, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsar (Bowen, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarına ait olan 5, 6, 7 ve 8. Sınıf ortaokul ve 
imam hatip ortaokulu Türkçe ders kitaplarında yer alan toplam 128 metin incelenmiştir. Ders 
kitaplarında yer alan dinleme metinleri yazılı dökümlerine ulaşılamadığı için çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Her bir ders kitabında 24’ü okuma metni, 8’i serbest okuma metni olmak üzere 
32 metin incelenmiştir. Ders kitaplarında toplam 46 öyküleyici metin tespit edilmiş ve 
incelenmiştir. Öyküleyici anlatımın ağır basması nedeniyle 3 şiir metni, 2 anı, birer gezi yazısı 
ve mektup metni de çalışmaya dahil edilmiştir. 5. Sınıf Türkçe kitabı dışındaki kitaplara Eğitimi 
Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılmıştır. 

Bulgular 
Bu bölümde belirlenen ölçütlere göre incelenen ders kitaplarına ait bulgular yer 

almaktadır. Bulgular sınıf seviyelerine göre tablolar halinde sunulmuştur. İncelenen MEB 
yayınlarına ait 5. Türkçe ders kitabına ait bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1  
5. Sınıf Türkçe ders kitabına ait bulgular  

Metnin Adı Ana 
Kar
akt
er(l
er) 

Yan 
Karakterler 

Türü/
Cin
siye
ti 

Yaşı Fiziksel 
duru
mu 

Ekonomik 
durumu 

Eğitim 
durum
u 

Milliyet
i 

Ana özellikleri 

Oyuncak (1. 
Tema) 

Dede 
 
 

Dedenin Kızı 
Ve İki 
Torunu  

Erkek Yaşlı 
(60 
yaş 
üzeri 

Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Türk Çocukluğunu 
özleyen, 

Ben Bir Çınar 
Ağacıydım (1. 
Tema) 

 
Çınar 

ağa
cı 

Sarşın çocuk, 
babası, eşeğin 
sahibi 

Bitki Genç Önce 
sağlık
lı, 
sonra 
kuruy
or 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Duyarlı, mutlu 

Güneşin Uyuduğu 
Yer (1. Tema 
serbest) 

 
Güneş   
 

Çocuk Deniz, 
Bulut 

Cansız 
varl
ık 

Belirtil
memi
ş 

Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Yorgun, yalnız 
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Bilmeyen Var 
Mı? (2. Tema) 

Ali  
 
 

Ali’nin aile 
üyeleri, 
birkaç 
mahalleli 

Erkek 10-11 Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Türk Azimli, başarılı 

Mustafa Kemal’in 
Kağnısı (2. 
Tema) 

 
Elif 
 

Kocabaş Kadın Genç Sağlıklı Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Türk Vatansever, 
fedakar 

Küçük Ağa (2. 
Tema serbest) 

Küçük 
Ağa
( 
İsta
nbu
llu 
Hoc
a) 

Mehmet, 
Fotoğrafçı, 
Çarıkçı 
Hasan, 
Doktor, 
Emine 

Erkek Belirtil
memi
ş 

Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Türk Fedakar, cesur 

Güvercin (3. 
Tema) 

Başka
n 
güv
erci
n 

Güvercinler, 
Fare, Karga, 
Avcı 

Hayva
n  

Belirtil
memi
ş 

Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Lider, akıllı, 
fedakar 

Püf Noktası (3. 
Tema) 

 
Usta, 

çıra
k 

 
- 

Erkek Yetişkin
-
çocuk 

Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Babacan, işinin 
ehli - Toy 

Forsa (5. Tema) Kara 
Me
miş 

Kara Memiş’in 
Oğlu, Türk 
Askerleri 

Erkek İhtiyar Güçsüz Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Türk Vatansever, 
özlem çeken 

Çocuk Doğru 
Söyledi (5. 
Tema serbest) 

Mimar 
Sin
an 

II. Selim, İnşaat 
Ustaları, 
Çocuk 

Erkek İhtiyar Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Türk İşinin ehli, 
halden 
anlayan, akıllı 

Keramet Kavukta 
mı? (6. Tema 
serbest) 

Nasret
tin 
Hoc
a 

Bir adam Erkek İhtiyar Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Eğitimli Türk Hazır cevap, 
şakacı 

Hasta (7. Tema 
serbest) 

Tevfik 
Efe
ndi 

Karısı, 
ziyaretçiler 

Erkek  Belirtil
memi
ş 

Ayağını 
incit
miş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Türk Nazlı, gözlemci 

Kar Tanesinin 
Serüveni (8. 
Tema) 

Kar 
Tan
esi 

Kar Tanesini 
Avucuna 
Alan Kişi 

Cansız 
varl
ık 

Belirtil
memi
ş 

Belirtil
memi
ş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Meraklı, iyi bir 
anlatıcı, iyiyi 
kötüden ayırt 
edebilen 

 
Tablo 1’de görüleceği üzere incelenen ders kitabında toplam 13 öyküleyici metin yer 

almaktadır. Bunların 6’sı hikaye, 4’ü masal, 2’si şiir ve 1’i roman türündedir. Bu metinlerde 8 
erkek, 4 insan dışı varlık ve 1 kadın ana karakterdir. Ana karakterlerin yaşlarına baktığımızda 
4’ünün yaşlarının belirtilmediği, 4’ünün ihtiyar, 3’ünün genç, 2’sinin ise çocuk karakterler 
olduğu görülmektedir. İncelenen metinlerden yalnızca Bilmeyen Var Mı? adlı metinde ana 
karakterin yaşına dair net bilgi verilmiştir. Fiziksel durum bakımından ana karakterlere ait 
metinlerde çok fazla bilginin olmadığı görülmektedir. 9 ana karakterin fiziksel durumu 
belirtilmemiştir. Karakterin sağlığıyla ilgili bilgi verilmediği durumda karakterin sağlıklı 
olduğunu varsayarsak incelenen metinlerde sağlık problemi olan ana karakterlere fazla yer 
verilmediği sonucunu çıkarabiliriz. Metinlerde ana karakterlerin ekonomik durumu hakkında 
bilgi yer almamaktadır. Eğitim durumu bakımından metinlerde çok fazla bilgi yer 
almamaktadır. 1 ana karakterin 5. Sınıfa gittiği, 2’sinin ise “hoca” ünvanlarından dolayı eğitimli 
sayılabileceği bulgularına ulaşılmıştır. 13 ana karakterden 8’inin isimleri yoluyla Türk 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  
Tablo 2  
6. Sınıf Türkçe ders kitabına ait bulgular  



 
 

 1000 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Metnin Adı Ana 
Karak
ter(ler
) 

Yan 
Karakte
rler 

Türü/C
insiy
eti 

Yaşı Fiziksel 
durum
u 

Ekonomik 
durumu 

Eğitim 
durum
u 

Milliyet
i 

Ana özellikleri 

Canım Kitaplığım 
(1. Tema) 

 
Anlatıcı 
 

Ağabey, 
baba, 
anne 

Erkek Belirti
lme
miş 

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Okula 
gidiyor 

Belirtil
memi
ş 

Kitapsever, 
bilinçli 
okuyucu 

Türk Askerinin 
Cesareti (2. 
Tema) 

 
Lord 

Casey 
(anlatı
cı) 

 

Türk askeri, 
İngiliz 
yüzbaşı, 
diğer 
düşman 
askerleri 

Erkek Belirti
lme
miş 
ama 
gen
ç  

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 
ama 
rütbesi 
eğitimli 
olduğun
u 
gösteriy
or 

Avustral
yalı 

Kıymet bilir, 
hakkaniyetli  

Yaşlı Nine (2. 
Tema) 

 
Yaşlı 

nine 

Atatürk, 
Sabiha 
Gökçen 

Kadın Yaşlı Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş ama 
fakir 

Belirtilme
miş 

Türk Özverili, 
tokgözlü 

Vermek 
Çoğalmaktır (4. 
Tema) 

 
Kapıyı 

açan 
talebe 

Köylü, 
hoca, 
diğer 
talebeler, 
aşçı 

Erkek Belirti
lme
miş 
ama 
gen
ç 

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Eğitim 
alıyor 

Belirtil
memi
ş 

Cömert, kıymet 
bilir 

Gümüş Kanat (4. 
Tema) 

 
Kemal 
 

Celil Usta 
(baba) ve 
anne 

Erkek Çocuk Belirtilme
miş 

Orta halli Okula 
gidiyor 

Türk İyiliksever, 
duyarlı 

Sır Tutamayan At 
Bakıcısı (4. 
Tema serbest) 

 
At 

bakıcıs
ı 

 

Padişah, 
padişahın 
kardeşi 

Erkek Belirti
lme
miş 

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Güvenilmez, 
kıymet 
bilmez 

Afyon (5. Tema)  
Anlatıcı 
 

Baba, anne, 
abla 

Belirtil
mem
iş 

Belirti
lme
miş 
-
çoc
uk 

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş – orta 
halli 

Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Meraklı, 
gezmeyi 
sever 

Sen de Bir Bir 
İyilik Yap (8. 
Tema) 

Güniz 
Hanım
/ Canol 
Karao
ğlu 

Müdür 
yardmcısı
, 
hizmetli, 
Gökçe 

Kadın/ 
erkek 

Belirti
lme
miş/
12 -
13  

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Belirtilme
miş/6. 
Sınıfa 
gidiyor 

Belirtil
memi
ş - 
Türk 

İyiliksever, tok 
gözlü, akıllı 

 
Tablo 2 incelendiğinde 32 metnin 8’inin öyküleyici metin olduğu görülmektedir. Bu 

metinlerin 6’sı hikaye, 1’i gezi yazısı ve yine 1’i anı türündedir. Öğretim programında 
bilgilendirici metin grubunda gösterilen gezi yazısı ve anı türüne ait incelenen ders kitabında 
yer alan örneklerde öyküleyici anlatım ağır bastığı için incelemeye dahil edilmiştir. Cinsiyet 
ölçütüne göre ana karakterlerin dağılımına bakıldığında erkek karakterlerin öne çıktığı 
görülmektedir (6 erkek karakter). Metinlerin yalnızca birinde ana karakterin yaşıyla ilgili net 
bilgi yer almakta, diğerlerinde yaşla ilgili bilgiye resimlerden ve metnin içeriğinden 
ulaşılmaktadır. Karakterlerin 6’sı çocuk ya da gençtir. İncelenen ders kitabında ana 
karakterlerin sağlık durumuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ekonomik durum bakımından da 
benzer bir durum söz konusudur. Yani yalnızca 3 karakterin ekonomik durumu hakkında 
metinlerin içeriğinden bir bilgiye ulaşılmaktadır. Diğer karakterlerde bilgi yer almamaktadır. 
Toplam 9 ana karakterin 4’ü eğitim almaktadır ve 1 tanesi eğitimlidir. Karakterlerin milliyetine 
bakıldığında yalnızca birinin Türklük dışında başka bir milliyete mensup olduğunu 
görülmektedir (Avustralyalı).  
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Tablo 3  
7. Sınıf Türkçe ders kitabına ait bulgular  

Metnin Adı Ana 
Karak
ter(ler
) 

Yan 
Karakte
rler 

Türü
/Ci
nsi
yet
i 

Yaşı Fiziksel 
durum
u 

Ekonomik 
durumu 

Eğitim 
durum
u 

Milliyet
i 

Ana özellikleri 

Ana İşsiz Kalınca 
(Yurdumu 
Özledim) 1. 
tema 

 
Atıl 
 

Anne ve 
babası 

Erkek Çocuk Belirtilme
miş 

Köyde fakir, 
Almanya’d
a orta halli 

Okula 
gidiyor 

Türk Duygulu, yurt 
özlemi çeken 

Mürefteli 
Kadınlar ve 
Emin Astsubay 
(2.tema) 

Astsubay 
Emin 
Bey ve 
Serpil 
Hanım 

 

Yaralı 
asker, 
Hatice 
Hanım 

Erkek 
ve 
kad
ın 

Yetişk
in 

Sırtından 
yaralı 
ve 
sağlıklı 

Belirtilmemiş Eğitimli 
(Astsub
ay 
Okulu 
mezunu
) ve 
Belirtil
memiş 

Türk Emin:Vatanseve
r, vefakar, 
duyarlı 

Serpil: 
Vatansever, 
vefalı 

Sığırtmaç 
Mustafa’nın 
Öyküsü 

 
Mustafa  

Atatürk, 
Atatürk’ü
n 
arkadaşla
rı ve 
yardımcıl
arı 

Erkek Çocuk Çelimsiz 
ve 
hastalık
lı 

Fakir Eğitimsiz Türk Gözü tok, 
dikkatli 

Gün Doğacak (2. 
Tema serbest) 

Küçük 
Çoban 

 

Fatma 
Kadın 
(anne), 
Öğretme
n 

Erkek 11-12 
yaşl
arın
da 

Sağlıklı Fakir İlkokula 
gitmiş 

Türk İyiliksever, 
cesur 

Hayat O Gün Çok 
Güzeldi (3. 
Tema serbest) 

 
 
Kız 

çocuğu 
(anlatı
cı) 

Anne, 
Müdür, 
Edebiyat 
ve müzik 
öğretmen
i 

Kız 14-15 
yaşl
arın
da 

Belirtilme
miş 

Belirtilmemiş Okula 
gidiyor 
(lise) 

Belirtil
memi
ş 

Meraklı, okuma 
sevdalısı 

Tahta Bisiklet (4. 
Tema) 

Anne 
(Çocu
kluğu) 

Baba, anne Kız Çocuk Belirtilme
miş 

Fakirleşiyorla
r 

İlkokul Türk Hüzünlü, 
duyarlı 

Kaplumbağayla 
İki Ördek (4. 
Tema) 

 
Kaplumb

ağa 

İki yaban 
ördeği 

Hayv
an 

Belirti
lme
miş 

Belirtilme
miş 

Belirtilmemiş Belirtilme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Meraklı, 
hayalci, 
geveze 

Kızgın Bir Lira 
(4. Tema) 

 
Hasan 

Gülery
üz 

Anne, baba, 
şekerci 

Erkek 13 Belirtilme
miş 

Belirtilmemiş Ortaokul Türk Duyarlı, 
Hakkaniyetli 

“A” Harfi (Sol 
Ayağım) 5. 
tema 

 
Christy 

Brown 
(yazar) 

Anne, baba, 
kardeşleri 
Mona ve 
Paddy 

Erkek Belirti
lme
miş 
ama 
çoc
uk  

Beyin 
felçli 

Belirtilmemiş Belirtilme
miş 

İrlandalı Azimli, 
Çalışkan 

Çok Geç Diye Bir 
Zaman (5. 
Tema serbest) 

 
Rose 
 

Anlatıcı, 
profesör 

Kadın 87 Yaşlı Belirtilmemiş üniversite Belirtil
memi
ş 

Azimli, kararlı, 
çalışkan  

Yusufçuk (6. 
Tema) 

 
Yusuf ve 

Emine 
 

Baba, üvey 
anne, 
anne 

Erkek 
ve 
kız 

5 ve 7 Çocuk Orta halli Belirtilme
miş 

Türk Kardeşlik 
duyguları 
gelişmiş, 
çekingen 

Peşin Para/Yoğurt 
Gölü (6. Tema 
serbest) 

 
Nasrettin 

Hoca 

Komşusu/G
ölün 
yakınında 

Erkek Yaşlı Belirtilme
miş 

Belirtilmemiş Belirtilme
miş 

Türk Şakacı, Kurnaz, 
ümit dolu 
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 evi olan 
adam 

Futbolcu Olmaya 
Karar 
Vermiştim (7. 
Tema) 

Anlatıcı Bazı erkek 
futbolcul
ar 

Erkek Lise 
öğr
enci
si 

Belirtilme
miş 

Belirtilmemiş Lise 
öğrenci
si 

Türk Çalışkan, 
hayalci 

Simit ve Peynir’le 
Bilim İnsanı 
Öyküleri (Karl 
Landsteiner) 7. 
Tema serbest 

Karl 
Landst
einer 

Simit, 
Peynir, 
anne, 
doktor, 
hemşire 

Erkek 10 
yaşı
nda 
ve 
yeti
şkin  

Belirtilme
miş 

Belirtilmemiş Lisans ve 
üstü 
seviyed
e 
eğitimli 

Avustur
yalı 

Meraklı, 
Çalışkan, 
Kararlı 

Ağaçtan Oyma Su 
Tası (8. Tema) 

Esen 
Hiçyıl
maz 
(anlatı
cı) 

Dede, nine, 
anne, 
baba 

Kız 6  Belirtilme
miş 

Fakir Belirtilme
miş 

Türk Sevgi dolu, 
kanaatkar 

 
Ders kitabındaki 32 metnin 15’i öyküleyici metin olarak değerlendirilmiştir. Bu 

metinlerin 8’i hikaye, 1’i mektup, 1’i şiir, 1’i anı, 1’i fabl, 1’i roman, 1’i efsane ve 1’i karikatür 
türündedir. Bu metinlerdeki toplam 17 ana karakterin 10’u erkek, 6’sı kadın ve 1 tanesi insan 
dışı varlıktır. Ana karakterlerin yaş özelliklerine bakıldığında bunların 11’inin 5-15 yaş 
arasında çocuk karakterler olduğu görülmektedir. Bu metinlerin 11’inde ana karakterlerin 
sağlık durumu hakkında bilgi verilmemiş, yalnızca 4’ünün yaralı, hastalıklı ya da engelli olduğu 
ifade edilmiştir. Metinlerde ana karakterlerin 5’inin ekonomik durumunun iyi olmadığına dair 
işaretler vardır. Eğitim durumuna bakıldığında ana karakterlerin 9’unun ilkokul ve üstü 
seviyede eğitim alıyor olduğu ya da aldığı görülmektedir. İncelenen ana karakterlerin 
çoğunluğunun isimlerinden hareketle Türk oldukları değerlendirmesi yapılabilir. Bunun 
dışında metinlerde 1 İrlandalı ve 1 Avusturyalı ana karakterler yer almaktadır.  
Tablo 4  
8. Sınıf Türkçe ders kitabına ait bulgular  

Metnin Adı Ana 
Karak
ter(ler
) 

Yan 
Karakte
rler 

Türü/Cinsi
yeti 

Yaşı Fiziksel 
duru
mu 

Ekonomi
k 
durum
u 

Eğitim 
durumu 

Milliyet
i 

Ana 
özellikleri 

Martı (1. Tema)  
Jonathan 

isimli 
bir 
martı 

 

Jonathan’ın 
anne ve 
babası,  
diğer 
martılar 
ve 
balıkçılar 

Hayvan Genç Zayıf, 
Sağlı
klı 

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Belirtil
memi
ş 

Kararlı, Özgür 
ruhlu, İdeal 
sahibi 

Acele Karar 
Vermeyin (1. 
Tema) 

 
İhtiyar 

köylü 
 

Kral, 
köylüler, 
ihtiyarın 
oğlu 

Erkek İhtiyar Belirtil
memi
ş 

Çok fazla 
bilgi 
yok, 
ortalam
a 

Belirtilmem
iş 

Belirtil
memi
ş 

İhtiyatlı, 
ümitli, 
kaderci 

Vatan Yahut 
Silistre (2. 
Tema) 

 
İslam 

Bey ve 
Zekiye 

 

Sıtkı Bey, 
Abdullah 
Çavuş, 
gönüllüle
r 

Erkek ve 
kız 

Genç 
yeti
şkin 

Zekiye- 
Belirt
ilme
miş, 
İslam 
Bey 
yarala
nıyor 

Belirtilme
miş 
ama 
beylik 
gibi bir 
unvan 
iyi 
olduğun
a işaret 

Belirtilmem
iş 

Türk Vatansever, 
fedakar 

Yirmi Beş Kuruş 
(3. Tema –
Serbest O. M) 

  
Mahmut ve 

diğer 

Erkek İlkoku
l 
öğr

Belirtil
memi
ş 

İyi İlkokul 
öğrencisi 

Türk Doğru sözlü, 
güvenilir, 
dürüst 
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Hakan 
Bey ve 
Ali 

 

arkadaşla
r, 
öğretmen
, Hakan 
Bey’in 
babası 

enci
si 
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11 
yaş) 

Ergenekon 
Destanı (5. 
Tema) 

Kayan ve 
Tukuz 

 
 

İl han, 
Börteçine
, demirci 

Erkek Genç Sağlıklı Belirtilme
miş 
ama 
kötü 
olduğun
a dair 
bir 
işaret 
yok 

Belirtilmem
iş 

Türk Cesur, yiğit, 
savaşçı 

Değirmende 
Döner Taşım 
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Baba, anne, 
teyze, 
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cı),  
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Teyze, 
baba, 
anne, 
mahalleli 

Metinde 
yok ama 
kız 
olarak 
resmedil
miş 

Küçük 
bir 
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Belirtil
memi
ş 

Belirtilme
miş 
ama 
apartma
n 
dairesin 
de 
oturuyo
r. 

Belirtilmem
iş 

Belirtil
memi
ş – 
Türkç
e 
isimle
r 

Duyarlı, söz 
dinleyen, 
gözlemci 

Eşekle Tilki (7. 
Tema serbest) 

 
Tilki ve 

eşek 
 

Bekçi, diğer 
eşekler 

Hayvan Belirti
lme
miş 

Belirtil
memi
ş 

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Belirtil
memi
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Tilki kurnaz 
ve yalaka, 
eşek saf ve 
kandırılmay
a müsait 

Bilge Adamın 
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Narkisso
s, 
Manol
ya ve 
Tor 

 
 

Bilge Adam Sırayla 
erkek, 
kız ve 
erkek 

Belirti
lme
miş 
ama 
gen
ç 
çoc
ukla
r 

Belirtil
memi
ş ama 
sağlık
lı 

Belirtilme
miş 

Belirtilmem
iş 

Türk 
değil 

Zeki, ekip 
ruhuna 
inanmış 

Haritada Bir 
Nokta (8. Tema 
serbest) 

Kayıktak
i 8. 
adam 

 
 

Yazar, 
kayık 
tayfası, 
reis, 
kahvedek
i adam, 
kahveci 

Erkek Belirti
lme
miş 

Zayıf, 
hastal
ıklı 

Fakir Belirtilmem
iş 

Belirtil
memi
ş 

Çalışkan, 
hakkını 
aramayan 

 
Tablo 4 göstermektedir ki incelenen ders kitabında 10 öyküleyici metin yer almaktadır 

ve bunların 6’sı hikaye, 2’si masal/fabl, 1’i destan ve 1’i de tiyatro metnidir. Toplam 13 ana 
karakterin 8’i erkek karakterlerdir. Ana karakterlerin yaşlarına bakıldığında 6’sının çocuk 
(yalnızca birinde yaş belirtilmiş), 3’ünün ise genç olduğu görülmektedir. Metinlerde genellikle 
sağlık sorunu olmayan ana karakterlere yer verilmiş, yalnızca 2 hastalıklı ya da yaralı ana 
karakter metinlerde kendine yer bulabilmiştir. Metinlerde ana karakterlerin ekonomik 
durumları hakkında çok fazla bilgi olmamakla birlikte metinlerin içeriğinden hareketle çoğunun 
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ekonomik durumunun kötü olmadığı sonucu çıkarılabilir. Metinler ana karakterlerin eğitim 
durumu açısından onların ekonomik durumlarından farklı değildir. Yani çok fazla bilgi 
verilmemiştir. Sadece Yirmi Beş Kuruş metnindeki ana karakterin ilkokul öğrencisi olduğu 
bilgisi verilmiştir. Ana karakterlerin milliyetine bakıldığında metinlerde hiçbir milliyet isminin 
geçmediği görülmüştür ama karakter isimlerinden hareketle 4’ünün Türk, 1’inin Türk olmadığı 
tespitinin yapılabilmesi mümkündür. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

MEB Yayınlarına ait 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan öyküleyici 
metinlerdeki ana karakterlerin birtakım ölçütlere göre incelendiği bu çalışmada toplam 128 
metnin 46’sının öyküleyici metin olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu sayının 
içerisinde 2018 Türkçe Öğretim Programı’nda öyküleyici metin grubunda yer almayan 3 şiir 
metni, 2 anı, birer gezi yazısı ve mektup metni olmak üzere 7 metin de yer almaktadır. 
Öyküleyici metinlerin ilgili yaş grubundaki çocukların en çok okumayı tercih ettikleri metinler 
(Balcı, 2009; Gönen, Öncü ve Işıtan, 2004; Keleş, 2006) olduğu düşünüldüğünde bu sayı 
incelenen ders kitapları için olumlu bir durumdur.  
İncelenen tüm ders kitapları düşünüldüğünde, öyküleyici metin sayısı bakımından öne çıkan 
ders kitabı 15 metinle 7. sınıf Türkçe ders kitabıdır. En az öyküleyici metin ise 8 metinle 6. 
sınıf ders kitabında yer almaktadır. Bir alt sınıf seviyesi için hazırlanmış ders kitabındaki 
öyküleyici metin sayısının azlığı dikkate değer bir durumdur. İncelenen tüm ders kitaplarında 
öyküleyici metinlerde erkek ana karakterler daha fazladır. 52 ana karakterin 32’si erkek, 12’si 
kadındır. Bu sonuç Fırat (2006: 483-485) ve Sever ve Aslan (2011: 692-693)’ın bulgularıyla 
örtüşmektedir. Erkek ve kadın cinsiyetlerinin ana karakter olarak temsili bakımından tüm 
kitaplar arasında en eşitlikçi kitap 10 erkek ve 6 kadın ana karakterle 7. sınıf Türkçe ders 
kitabıdır.  

Ana karakterlerin yaşlarına bakıldığında 52 ana karakterden 23’ünün çocuk karakter 
olduğu görülmektedir. Bu sayının toplam sayının %50’si etmediği düşünüldüğünde, bu 
sonucun incelenen öyküleyici metinler adına olumsuz bir durum olduğu söylenebilir. Çünkü 
Karatay’ın (2011:99) da belirttiği gibi çocuk okuyucunun metindeki ana karakterle özdeşim 
kurabilmesi için karakterin çocuk okuyucu ile aynı yaş düzeyinden olması önemlidir. Ana 
karakter(ler)in çocuk okuyucu ile benzer yaşlara sahip olması bakımından, incelenen tüm ders 
kitapları içerisinde öyküleyici metinlerde yer alan 17 ana karakterin 11’inin çocuk olduğu 7. 
sınıf Türkçe ders kitabı öne çıkmaktadır.  

İncelenen öyküleyici metinlerde ana karakterlerin fiziksel/sağlık, ekonomik ve eğitim 
durumları hakkında çok fazla bilgi yer almamaktadır. Fakat, bir metinde karakterin sağlık ve 
ekonomik durumu hakkında özellikle bir bahis yer almıyorsa, bu durumu o karakterin bu 
konularda sorun yaşamadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu yorumdan hareketle sağlık sorunu 
yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan insanların ana karakter olarak, incelenen öykülerde 
yeterince temsil edilemediği sonucu çıkarılabilir.  
İncelenen öyküleyici metinlerdeki ana karakterlerin milliyetine bakıldığında 52 ana karakterin 
25’inin Türk olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karakterlerden yalnızca 4’ü Türklük dışında başka 
bir milliyete mensuptur. 2017 Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan öğrencilerin kazanması 
gereken sekiz yetkinlikten bir tanesi “Yabancı Dillerde İletişim”dir. Bu yetkinlik “kültürel 
çeşitliliğin değerini bilme, dillere karşı ilgi ve merak ve kültürler arası iletişime karşı 
farkındalığı içermektedir” (s.5). Öğrencilerin ifade edilen kültürel çeşitliliği kavrayabilmesi 
için ders kitaplarındaki yer alan öyküleyici metinlerin daha fazla başka milletlerden, dinlerden 
karakterlere yer vermesi gerekmektedir.  
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İncelenen öyküleyici metinlerdeki ana karakterlerin öne çıkan özellikleri genellikle 
olumludur. Bunlar; iyilikseverlik, kıymet bilirlik, okumaya karşı ilgili olma, öğrenmeye 
meraklı olma, cömertlik, tok gözlülük, vatanseverlik, azimli olma, çalışkanlık, cesurluk, yiğitlik 
vb. özelliklerdir. Birkaç metinde ana karakterler olumsuz özelliklere sahiptir. Bunlardan biri 6. 
Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Sır Tutamayan At Bakıcısı adlı serbest okuma metnindeki 
güvenilmez ve kıymet bilmez at bakıcısıdır. Diğeri 7. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 
Kaplumbağayla İki Ördek metnindeki geveze kaplumbağadır. Bir diğeri ise 8. Sınıf Türkçe ders 
kitabında yer alan Eşekle Tilki metnindeki kurnaz ve yalaka tilki ve saf ve kandırılmaya müsait 
eşektir. Bu örneklerin dışında diğer tüm karakterlerde yukarıda sıralanan olumlu özellikler yer 
almaktadır.  
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ÖZET 
 

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 4+4+4 sistemine geçilmiş, çocukların okula başlama yaşı 7 iken 6 
yaşına (66 ve 72 ay arası zorunlu) çekilmiştir. Yeni sistemle birlikte ilkokulun son sınıfı olan 5. sınıflar ortaokulun 
1. sınıfı hâline gelmiştir. Piaget’in kuramına göre bilişsel açıdan geçiş evresinde bulunan 5. Sınıf öğrencilerinin 
Türkçe ders kitabındaki metinlerin içerdiği kelimelerin de somut/soyut bakımından seviyelerine uygun olması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş evresine denk gelen 
beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitabında yer alan metinlerdeki toplam kelime sayıları ve kelimelerin 
somut/soyut oranı bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan 
doküman inceleme modeli ile desenlenmiştir.  Araştırmanın evrenini, Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul 
edilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Ulaşım kolaylığı göz önünde 
tutularak araştırmanın örneklemi olarak MEB yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı seçilmiştir. Akyol’un (2008); 
öğrenci seviyesine göre metinlerde olması gereken kelime sayıları ölçütüne göre metinlerdeki kelime sayıları 
karşılaştırılmış, soyut kelimelerin toplam kelime sayısına oranı belirlenmiştir. Temalardaki metinlerin kelime 
sayıları genel itibariyle 5. Sınıf öğrencileri için seçilecek metinlerde bulunması gereken kelime sayısından fazla 
olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Somut-Soyut kelime, Beşinci sınıf Türkçe ders kitabı, Bilişsel açıdan geçiş evresi 
 
 

 
AN INVESTIGATION OF VOCABULARY IN TEXTS IN 5. GRADE 

TURKISH LANGUAGE COURSE BOOKS 
 
ABSTRACT 

Education system in Turkey changed 2012-2013 education year and children started to go to school when 
they are 6 instead of 7 (66 to 72 months olds are compulsory). Last year of the primary school (5. grade) became 
the first year of secondary school. According to Piaget’s theory, 5. grade (10-11 years old) are phase of transition 
in cognitive development. Therefore, vocabulary of texts in Turkish course books need to be suitable to these 
children in terms of concreteness and abstractness. In this study, texts in Turkish language course book for 5. 
grade students who are in phase of transition from the concrete operational stage to the abstract operational stage 
was investigated according to total word numbers and rates of abstract and concrete words to total words. 
Document analysis method which is one of the qualitative research methods is applied in the study. The book 
which was investigated in the study is 5. grade Turkish course book published by Ministry of National Education. 
In order to evaluate the appropriateness of texts according to total word numbers, Akyol’s (2008) criteria was 
used. It was found that total number of words in texts are over according to Akyol’s criteria. 
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Giriş 

TBMM genel kurulunca kabul edilip çıkarılan kanunla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 4+4+4 sistemine geçilmiştir. İlkokula başlama 
yaşı 7 iken, yeni sistemle birlikte 6 yaşına girmiş olan 66 ve 72 ay arasındaki çocukların zorunlu 
olarak ilkokula başlaması uygun görülmüştür. Bu sistemle birlikte önceden ilkokul kademesine 
dâhil olan 5. sınıf öğrencileri, artık ortaokul kademesinde yer almıştır. Ortaokul kademesinde 
yer alan 5. sınıflar yeni sistemle birlikte 1 yaş daha erken ortaokula başladığı için eğitim öğretim 
materyalleri de yeniden düzenlenmiştir. Özellikle ders kitapları içindeki metinler ‘çocuğa 
görelik ilkesi’ gereğince okul kademelerine göre yeniden belirlenmiştir. “Çocuğa göre deyince, 
çocuklar için yapılacak edebiyatın çocuğun büyüme ve gelişme çağlarına, psikolojisine, sözcük 
ve kavram ilgisine, algılama dünyasına uygun bir duyarlılık anlaşılmalıdır (Şirin 1998, s.19. 
Akt.: Çakır, 2013).” 
 

Bilişsel açıdan bakıldığında, Piaget’in tasnifine göre 6- 11 yaş arasındaki bireyler somut 
işlemler; 11-18 yaş arasındaki bireyler soyut işlemler döneminde yer almaktadır (Piaget, 2004: 
9-10).  Beşinci sınıfta okuyan öğrenciler de bilişsel gelişim açısından somut işlemler dönemi 
(6-11yaş) sonu ile soyut işlemler döneminin (11-18 yaş) başında yer alır (Ersanlı, 2012: 119-
120. Akt.: Dilek ve Kordak, 2015). Dolayısıyla bilişsel açıdan somut işlemler döneminden soyut 
işlemler dönemine geçiş evresinde bulunan 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan Türkçe ders 
kitaplarında yer alacak metinlerde geçen kelimeler somut/soyut bakımından çocukların bilişsel 
seviyesine uygunluk göstermelidir. Türkçe sözlükte somut, “varlığı duyularla algılanabilen, 
müşahhas, konkre, soyut karşıtı” olarak soyut ise “ Varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, 
somut karşıtı, abstre” şeklinde tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr). 
 

Somut işlemler dönemindeki (6-11 yaş) çocuklar, somut nesneler üzerinde düşünürler. 
Bu durumda somut işlemler dönemindeki çocuklar, duyu organlarıyla fark edebildikleri 
nesneleri tam olarak algılayabilir; somut olmayan nesne ve durumları ise ancak somutlaştırma 
yoluyla kavrayabilirler. Bu dönemdeki çocuklar ne kadar karmaşık olursa olsun, düzeylerine 
uygun problemleri çözebilirler; tek koşul problemin somut olmasıdır. Soyut problemleri 
çözmeyi ise başaramazlar (Senemoğlu, 2011). Ancak soyut olan şeyleri hiç anlamadıkları da 
söylenemez. Çocuğun soyut olanı anlayabilmesi için soyutun yaşamın içinden örneklerle 
somutlaştırılması gerekir (Yapıcı, 2004: 38).  
 

Soyut işlemler dönemindeki (11-18 yaş) çocuklar ise soyut düşünebilir ve sosyal 
konularda fikir üretebilirler. Soyut işlemler döneminin somut işlemler döneminden temel farkı, 
bireylerin bir olayın çok değişik yönlerini görebilmeleri ve bilgiyi soyut olarak 
üretebilmeleridir. Ayrıca dil gelişimi bakımından kavram, atasözü ve deyimleri rahatlıkla 
anlayabilir ve yazılı dili bir yetişkin kadar etkili kullanabilirler (Senemoğlu, 2011. Akt.: Dilek 
ve Kordak, 2015).  
 

Piaget’in kuramındaki sınıflandırmaya göre somut işlemler döneminden soyut işlemler 
dönemine geçiş evresinde bulunan, 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitabındaki kelimelerin 
somutluk/soyutluk açısından içinde bulundukları bilişsel dönemin özelliklerine uygun olması 
gerekmektedir. 2018 Türkçe Öğretim Programında yer alan “Öğretim programlarında insan 
gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket edilmiştir. İnsanın farklı gelişim alanlarındaki 
özellikleri birbirleri ile etkileşim hâlindedir. Söz gelimi dil gelişimi düşünce gelişimini etkiler 
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ve düşünce gelişiminden etkilenir. (MEB, 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı, s.7).” 
ifadesine göre metinlerde yer alacak kelimelerin, öğrencilerin düşünce gelişimini destekleyici, 
onların kavrayabileceği düzeyde, içinde bulundukları bilişsel dönemin özelliklerine uygun ve 
bir sonraki bilişsel evrenin özelliklerine hazırlayıcı nitelikte olması gerekmektedir.  
 

Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde geçen somut kelimelerin fazlalığı 5. sınıf 
öğrencilerinin metni anlamlandırmasını kolaylaştırırken, soyut kelimelerin fazlalığı onların 
okudukları metinleri anlamlandıramamalarına dolayısıyla da okudukları metinler yoluyla 
gerçekleştirilecek olan Türkçe öğretiminin hedeflerine ulaşamamalarına sebep olacaktır.  
 

Ayrıca Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin içerdiği toplam kelime sayıları da 
hitap ettiği öğrencilerin gelişim ve sınıf düzeylerine uygun olması gerekmektedir.  Akyol’a 
(2008) göre öğrencilerin seviyesine göre metinlerin uzunluğu:  
Birinci ve ikinci sınıflarda, 25-100 kelime arası,  
Üçüncü ve dördüncü sınıflarda, 100-200 kelime arası,   
Beşinci sınıflarda ise 200-300 kelime arasında olmalıdır (Akyol, 2008. Akt.: Yılmaz ve  
Korkmaz, 2015). Bu verilere göre çalışma konumuz olan 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 
metinlerde kullanılacak toplam kelime sayısı da metinlerin kavranmasında, 
anlamlandırılabilmesinde, akılda kalıcılığında önemli rol oynamaktadır.  
 

2018 Türkçe Öğretim Programında Türkçe ders kitabına alınacak metinlerin nitelikleri 
aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  
 
1. Ders kitaplarına alanda yaygın olarak kabul görmüş yazar ve eserlerden, edebî ve kültürel 
değer taşıyan metinler alınmalıdır. Türk cumhuriyetleri ve Balkan Türkleri edebiyatlarından 
eserlere yer verilmelidir.  
2. Seçilen metinler ikincil aktarımlar yerine yazarın eserinden alınmalıdır.  
3. Ders kitaplarında “Bu kitap için yazılmıştır.” ifadesini içeren metinler kullanılmamalıdır. 
Yalnızca 1.sınıf ders kitaplarında ders kitabının yazarı/yazarları tarafından yazılan en fazla iki 
metne yer verilebilir. 4. Aynı yayınevine ait kitaplarda bir sınıf düzeyi için seçilen metin, başka 
bir sınıf düzeyinde kullanılmamalıdır.  
5. Öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek amacıyla aynı yazar ve/veya 
şairlerden (serbest okuma metinleri hariç, ders kitabı yazarı/yazarları tarafından yazılan 
metinler dâhil) en fazla iki metin seçilmelidir.  
6. Dünya edebiyatından seçilen metinler, doğru ve nitelikli çevirilerden alınmalıdır.  
7. Ders kitabında temaları destekler nitelikte edebî ve estetik değer taşıyan serbest okuma 
metinlerine yer verilmelidir.  
8. Tamamı ders kitabına alınamayacak uzunluktaki roman, hikâye, tiyatro, destan gibi 
türlerdeki eserlerden yapılan alıntılarda eserdeki bağlamın yakalanabilmesi için metnin başında 
eserin seçilen bölümüne kadar olan kısmın kısa özeti verilmelidir. Seçilen metnin eserin hangi 
bölümünden alındığına dair kısa bir açıklama yapılmalıdır.  
9. Metinlerdeki eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler (argo ve küfür, olumsuz örnek 
oluşturabilecek davranışlar, cinsellik, şiddet vb. içeren unsurlar) metnin bütünlüğünü 
bozmamak kaydıyla çıkarılmalıdır. 10. Yazarın söyleyişinden ya da Türkçenin dönemsel 
söyleniş özelliklerinden kaynaklı yazım farklılıkları hata olarak nitelendirilip düzeltilmez. 
Metin içerisinde yer alan dönemsel farklılıklara (yazım ve noktalama) yönelik açıklamalar 
dipnot şeklinde verilmelidir. Ayrıca bu hususlardan öğretim amaçlı olarak yararlanılabilir.  
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11. Ders kitabında gazete haberi, reklam, dilekçe, tutanak, öz geçmiş, ağ günlüğü (blog), sosyal 
medya uygulamalarında yer alan yazı türlerinde ders kitabının yazarı/yazarları tarafından 
üretilen metinler de kullanılabilir. Bu türler 3 ve 5. maddelerdeki açıklamalar kapsamında 
değerlendirilmez.  
12. Metinlerde tema ve kazanımlara uygun olarak metnin bütünlüğü ve tutarlılığı korunmak 
kaydıyla bazı bölümler çıkarılarak kısaltmaya gidilebilir. Çıkarılan bölümler parantez içinde üç 
nokta ile gösterilmelidir.  
13. Çeşitli metinler içinde yer alan kimi bağımsız ve kendi iç bütünlüğüne sahip anı, fıkra, 
anekdot vb. bölümler metin olarak seçilebilir.  
14. Yazar ve şairlerin biyografilerinde yalnızca edebî yönleri ön plana çıkarılmalıdır (MEB 
Türkçe Öğretim Programı, 2018). Çalışmada Türkçe ders kitabına alınan metinlerin bu 
niteliklere uygunluğu da ayrıca değerlendirilecektir. 
Bu çalışmada, somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş evresine denk gelen 
5. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitabında yer alan metinlerdeki toplam kelime sayıların 
belirlenmesi ve kelimelerin somut/soyut oranı bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
Türkçe dersiyle ilgili 5. Sınıfları konu edinen çalışmalardan bazıları şunlardır: 
 

Muamber YILMAZ ve Canan KORKMAZ tarafından yapılan “1-5. Sınıf Türkçe Ders 
Kitaplarındaki Metinlerin İçerik Açısından Değerlendirilmesi (2017)” adlı çalışmadır. 
Çalışmada;  “1-5. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinlerin büyük çoğunluğunun 
metinlerde olması gereken kelime sayısı kriterine uygun hazırlanmadığı saptanmıştır.” 
 

Dilek CERAN ve Süleyman KORDAK tarafından yapılan “Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 
Somut ve Soyut Konularda Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (2015)” adlı 
çalışmalarında; “Beşinci sınıf öğrencilerinin somut ve soyut konularda yazdıkları 
kompozisyonlardan elde edilen verilere göre, öğrenciler soyut konulu kompozisyonlarda somut 
konulu kompozisyonlara göre daha fazla kelime kullanmışlardır. Ancak kullanılan farklı kelime 
sayısına bakıldığında somut konulu kompozisyonlarda kullanılan farklı kelime sayısının daha 
çok olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin soyut konuları ifade etmekte zorlandıkları, 
bunun için daha çok çaba sarf ettikleri ve bu sebeple de kelime tekrarlarına düştükleri şeklinde 
yorumlanabilir. Ayrıca beşinci sınıf öğrencilerinin soyut işlemler döneminin ilk basamağında 
olmaları da soyut konuları ifade etmede kelime hazinelerinin yeterli olmadığına işaret 
etmektedir.” sonucuna ulaşmışlardır. 
 

Piaget’in bilişsel gelişim başmakları açısından somut işlemler döneminden soyut 
işlemler dönemine geçiş evresinde bulunan 5. sınıf öğrencilerinin MEB yayınları Türkçe ders 
kitabındaki metinlerde yer alan toplam kelime sayısı ve metinlerdeki kelimelerin somut/soyut 
oranı bakımından incelenmesiyle ilgili çalışma yapılmadığı görülmüş ve bu nedenle bu konu 
üzerinden çalışma yapılmıştır. 
 

Yöntem 
Araştırma, nitel araştırma yöntemi olan doküman inceleme modeli ile desenlenmiştir. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman incelemesi, bir araştırma problemi hakkında 
belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak 
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tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı 
analizini olanaklı kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2002, s.140-143. Akt.: Karadağ,2014). 
 
Evren ve Örneklem 
       

Araştırmanın evrenini, Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen 2018-2019 
Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise MEB 
yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki video formatındaki 8 dinleme/izleme metni hariç 32 
okuma metni oluşturmaktadır. 
     
Araştırma Problemi 
 

Piaget’in bilişsel gelişim başmakları açısından somut işlemler döneminden soyut 
işlemler dönemine geçiş evresinde bulunan 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitabındaki 
metinlerde yer alan toplam kelime sayısının ve bu kelimelerin somut/soyut kelime oranının 
metnin öğrenciler tarafından anlamlandırılmasını, kavranmasını, akılda tutulmasını olumlu ve 
olumsuz etkilemektedir.  Metinlerin uzunluğunun ve soyut kelime varlığının öğrenci seviyesine 
uygun olmayışı yukarıda belirtilen zihinsel becerilerin gösterilememesine ve Türkçe dersinin 
hedeflerine ulaşılamamasına neden olacaktır. 
 
Veri Toplama Araçları 
 

Araştırmada veriler, MEB yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 32 metinden (8 
Dinleme/İzleme Metinleri hariç) elde edilmiştir. MEB yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki 
metinler bilgisayar ortamına aktarılarak Microsoft Word programıyla toplam kelime sayıları 
belirlenmiş, metin içi soyut kelimeler ise metinler incelenerek elde edilmiştir.  
 
Veri Analizi 
 

Araştırmada, veriler nitel yöntemle toplandığı için veri analizinde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde 
incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001. Akt.: Sert vd., 
2012). 
 

MEB yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabında, 8 tema bulunmakta ve her temada 5 metin 
olmak üzere (biri serbest okuma metni) toplam 40 metin yer almaktadır. Bu metinlerden 32’si 
incelenmiş, ‘karikatür’ adlı metin görsellerden oluştuğu için inceleme dışı bırakılmıştır. Video 
formatında olan 8 metnin yazılı bir dökümü olmadığı için toplam sözcük sayıları 
belirlenememiştir. Kelimelerin metin içi kullanım sıklığı da kelimenin önünde yay ayraç içinde 
belirtilmiştir. 
 

Metinler bilgisayar ortamına aktarılarak Microsoft Word programıyla metinlerin 
içerdiği toplam kelime sayıları belirlenmiş, metin içi soyut kelimeler ise metinler incelenerek 
elde edilmiştir. Sözcük sayıları tema ve metin isimlerine göre tablolar hâlinde bulgular 
kısmında verilmiştir. Metinlerdeki toplam kelime sayısı ise Akyol’a (2008) göre öğrencilerin 
sınıf seviyesine göre metinlerdeki kelime sayıları ölçütüne göre karşılaştırılmıştır. Soyut 
kelimelerin tüm kelime sayısına oranı (soyut kelimeX100/toplam kelime) şeklinde 
hesaplanmıştır. 
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Bulgular 
Tablo 1 
1. Tema/ Çocuk Dünyası 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/
Soyut 
Kelime 
Oranı% 

 
Oyuncak  

Hoş(2)        Garip             Sevgi(2)      Sevinç        
Utanç          Özen             Güzel(2)      Acıma  
Ağrı            Gerçek          Hak             Dalgınlık     
Unutkanlık  

16 579 2,76 

Çocukluk Güzel  1 48 2,00 
Ben Bir Çınar 
Ağacıydım 

Can         Sevinç (4)     Sıkıcılık          Sıkıntı      
Acı (2)    Ölüm(5)        Sevgi              Güzel       
Yorgunluk  

17 517 3,28 

Güneşin Uyuduğu 
Yer(Serbest 
Okuma Metni) 

Düşünce         Hak(2)    Sevgi (6)       Sevinç       
Şaşkınlık(6)   Ölüm   

17 333 5,10 

 
 

Tablo 1 incelendiğinde veriler, ‘Oyuncak, Ben Bir Çınar Ağacıydım ve Güneşin 
Uyuduğu Yer’ adlı metinlerin içerdiği toplam kelime sayıları, Akyol’un (2008) ders kitabına 
alınacak metinlerdeki kelime sayılarıyla ilgili belirlediği  “Beşinci sınıflar, 200-300 kelime 
arasında olmalıdır.” ölçütüne uymadığını göstermektedir. Uzun metinler çocukların konu 
bütünlüğünü bozmadan metni algılamasını, kavramasını güçleştirebilir. Metin içi soyut 
kelimelerin sayısı ise somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş evresinde 
bulunan 5. Sınıf öğrencilerinin bilişsel düzeylerine uygun olduğu görülmektedir. Somut 
kelimelerin fazlalığı 5. Sınıf öğrencisinin metni anlamlandırması, kavraması ve metnin akılda 
kalıcı olması bakımından önem arz etmektedir. Metinlerde belirli oranlarda soyut kelimelerin 
yer alması ise onların soyut işlemler dönemine ait edinimlerine önayak olmaktadır. 1. Temadaki 
metinlerde en çok kullanılan soyut kelime ‘sevgi(8)’dir. Bu kelimenin tema içi kullanım sıklığı 
öğrencilerin kendine, yaşadığı topluma, doğaya vb. sevgi beslemesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.   
 
 
Tablo 2  
2. Tema/ Milli Mücadele ve Atatürk 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/  
Soyut 
Kelime 
Oranı% 

 
 
Bilmeyen Var Mı? 

Hayır(2)     Can(2)       Dert             Sıkıntı              
Zihin          Ezel(2)       Düşünce      Hak(3)          
İman(2)      Hayâ          Vaat            Sabır             

28 609 4,59 
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 Hüda         İstiklal       Cennet(2)   Medeniyet    
Hürriyet(2)   Şaşkınlık(2) 

Mustafa Kemal’in 
Kağnısı 

Üzgün           Ulu              Evvel             Acı               
Ün                 Nazar          Düşünce        Ölüm  

8 207 3,86 

 
15 Temmuz 
 

Mücadele    Özgürlük(2)    Barış         Bereket  
Umut(2)      Hayal              İstiklal       Ruh  
İstikbal        Mağrur           Şehadet      Ölüm           
İnanç 

15 258 5,81 

 Küçük Ağa 
(Serbest Okuma 
Metni) 

Ölüm (3)   Zulüm     Üzüntü       Korkunç 
Hüzün       İrade         Hırs(2)      Heyecan 
Şaşkınlık    Ömür      Günah        Buhran 
Gurur         Mutluluk   Sevap      Panik 
Telaş          Akıl         Rahmet     Öfke       
Hakk          Mukadderat 

25 1028 2,43 

 
 

Tablo 2’deki verilere bakıldığında en çok soyut kelime ‘Bilmeyen Var Mı? ve Küçük 
Ağa’ metinlerinde kullanılmıştır. Bu tablodaki verilere bakıldığında tema gereği bütün 
metinlerde bağımsızlık, özgürlük, şehitlik vb. gibi milli ve manevi duygularla ilgili soyut 
kelimelere yer verilmiştir. Soyut kelimelerin oranı metindeki toplam kelime sayısına 
oranlandığında en fazla ‘15 Temmuz (5,81)’ adlı metinde olduğu görülmektedir. Tema içindeki 
metinlerin içerdiği somut kelimelerin fazla oluşu millî ve manevi değerlerle ilgili soyut 
kelimelerin somutlaştırılarak anlatıldığını göstermektedir. Ayrıca somut kelimelerin fazla oluşu 
metinlerin 5. Sınıf öğrencileri tarafından daha kolay kavranmasını sağlayacaktır. Akyol’un 
(2008) metinlerde bulunması gereken toplam kelime sayısı ölçütüne göre bakıldığında ise 
‘Bilmeyen Var Mı? Ve Küçük Ağa’ adlı metinlerde kelime sayılarının oldukça fazla olduğu 
görülmektedir. Her ne kadar soyut kelime sayısı az olsa da uzun metinler 5. Sınıf öğrencilerinin 
konu bütünlüğünü sağlama ve metni kavramada zorlanmasına neden olacaktır. 
 
Tablo 3  
3. Tema/ Erdemler 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/  
Soyut 
Kelime 
Oranı% 

 
Güvercin 
 

Sevimsiz(2)    Şüphe      Çirkin          Düşünce(2) 
Sevinç(3)       Korku        Heyecan      Kötü 
Üzüntü           İnanç         Akıl 

15 516 2,90 

Karagöz ile 
Hacivat- 
İncelik  

Neşe                Mutluluk      Selam            İncelik  
Güzel               Sevinç(5)     Merak 

11 693 1,58 

Püf Noktası Zekâ                Saygı            Bilgi              Kuşku 4 295 1,35 
 Vakit Varken 
(Serbest Okuma 
Metni) 

Ebediyet         Zaman           Sevgi           Düşünce 
Vakit(2)         Amansız        Sevecen 
 

8 112 7,14 

 
 



 
 

 1014 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Erdemler başlığı taşıyan bu temada insani değerlerin kazandırılmasına yönelik, 
metinlerde insani vasıflarla ilgili soyut kavramların fazla olduğu görülmektedir. Bu temadaki 
metinlerde en fazla tekrar edilen soyut kelime ‘sevinç(8)’tir. 21. yüzyıl toplumunda çocuklara 
sahip olduklarıyla mutlu olabilme, yetinme, sevinme duygusunu kazandırmak bakımından bu 
kelimenin sık kullanılması anlamlıdır. Akyol’un (2008) metinlerde bulunması gereken toplam 
kelime sayısı ölçütüne göre bakıldığında ise ‘Güvercin ve Karagöz ile Hacivat- İncelik’ adlı 
metinlerdeki kelime sayılarının fazla, şiir türündeki metinlerde ise az olduğu görülmektedir. 
Tablo 3’teki verilere göre metinlerdeki kelime sayılarının dağılımı metinlerin öğrencilerin 
bilişsel seviyesine uygun olmadığını göstermektedir. 
 
Tablo 4  
4. Tema/Bilim ve Teknoloji 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/ 
Soyut 
Kelime 
Oranı% 

Uzayda Bir 
Gün  

Yardım 1 526 0,19 

Sarımsak Soslu 
Makarna 

Güzel            Hoş             Zevk             Duygu 4 407 0,98 

Bir Dâhiyle 
Konuşmak 

Müjde        Kuram         Gurur             Gelenek 
Ün              Şöhret         Düşünmek      İlginç 
Yardım       Tevazu       Muazzam        Keyif 

12 451 2,66 

 Jules 
Verne’den 
Geleceğe Dair 
(Serbest Okuma 
Metni) 

Hayal         Gerçek          Başarı            Düşünce 
 

4 320 1,25 

 
Tablo 4’e bakıldığında soyut kelime sayısının en fazla ‘Bir Dâhiyle Konuşmak’ adlı 

metinde olduğu görülmektedir. Temadaki tüm metinler değerlendirildiğinde ise soyut kelime 
sayısının bütün metinlerde düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, temada yer alan metinlerin 
5. Sınıf öğrencileri tarafından kavranmasında ve soyut durumları somutlaştırarak 
anlamlandırmasında kolaylık sağlamaktadır. Metinlerdeki toplam kelime sayısı ise genel 
itibariyle Akyol’un (2008) ölçütüne göre (5. Sınıflar 200-300 kelime) fazladır. Bu durum her 
ne kadar öğrencinin farklı kelimelerle karşılaşma ihtimalini artırsa da konu bütünlüğünü 
sağlamasını zorlaştırmaktadır. Metinlerin içerdiği kelime sayıları öğrencilerin sıkılmadan, 
dikkati dağılmadan okuyabileceği seviyede olması gerekmektedir. 
 
Tablo 5  
5. Tema/ Millî Kültürümüz 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/  
Soyut 
Kelime 
Oranı% 
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Anadolu Sevgisi Sevgi          Gönül  2 106 1,88 
 
Forsa 
 

Rüya(4)     Gerçek      Sevinç(3)      Hayret 
Hâl             Üzüntü      Heyecan      Ün 
Şaşkınlık     Hasret 

15 411 3,64 

Tamburi Cemil 
Bey Enstrüman-
ları Anlatıyor 

Din  1 262 0,38 

Çocuk Doğru 
Söyledi (Serbest 
Okuma Metni) 

Hoş          Ölüm         Düşünce(2)     Merak     
Güzel(3)  Sevinç(3)    Düş (2)          Övünç                    
Gülünç      Saygı 

16 834 1,91 

 
Tablo 5’de temaya uygun olarak milli kültürümüzle ilgili değerleri kazandırmayı 

amaçlayan metinlere ait bulgular yer almaktadır. ‘Anadolu Sevgisi, Forsa’ adlı metinlerin 
vatanseverlik duygularını, ‘Dede Korkut-Boğaç Han ve Çocuk Doğru Söyledi’ adlı metinlerin 
öz kültürel değerleri, ‘Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor’ metninin ise sanatla ilgili 
kültürel değerleri kazandırmaya yönelik olduğu görülmektedir. Metindeki toplam sözcük 
sayısına göre soyut kelimelerin varlığının düşük seviyede olduğu, millî kültürle ilgili soyut 
durumların somutlaştırılarak 5. Sınıf öğrencilerine kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Bu durum somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine geçiş evresinde bulunan 5. Sınıf 
öğrencilerinin Türkçe öğretimim programının hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. 
Metinlerin toplam kelime sayılarına bakıldığında ise iki metin (Forsa ve Çocuk Doğru Söyledi) 
Akyol’un (2008) ölçütüne göre uzun metinler olarak değerlendirilebilir.  
 
Tablo 6  
6. Tema/Okuma Kültürü 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/ 
Soyut 
Kelime 
Oranı% 

 
Okuma 
Kitaplarım 

Sevgi(2)      Talih        Zaman(2)       Müjde 
Hayal(3)      Kötülük       Güzel(2)    İyilik(2) 
Düşünce(4)    

18 305 5,90 

Kitabın Serüveni Sevgi               Sıkıntı 2 55 3,63 
Karikatür Metin içermiyor. ------ ----- ------- 
Keramet Kavukta 
Mı? (Serbest 
Okuma Metni) 

Şaşırmak      Akıl            Düşünce       Utanç 
Keramet       Sıkılganlık 

6 118 5,08 

 
Tablo 6’da ‘Okuma Kültürü’ temasına ait metinler yer almaktadır. Toplam kelime 

sayılarına bakıldığında metinlerin içerdiği kelime sayılarının Akyol’un (2008) ölçütüne uyduğu 
görülmektedir. Soyut kelime sayısının toplam kelime sayısına olan oranına bakıldığında, bu 
oranların çok yüksek olmadığı söylenebilir. Buradan hareketle metinlerin öğrencilerin bilişsel 
hazırbulunuşluk seviyelerine uygun olduğu söylenebilmektedir. 
 
 
Tablo 7 
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7. Tema/ Sağlık ve Spor 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/  
Soyut 
Kelime 
Oranı% 

Anadolu’nun Cirit 
Oyunları 

Gelenek(2)  Yiğitlik     Hüner(3)     Cesurluk 
 

7 578 1,21 

 
Sağlıklı 
Yaşıyorum 

Görev           Başarı          Akıl         İhmal 
Yoksulluk     Kıtlık        Güzel         Düşünce 
Saygı             İyi 

10 759 1,31 

Cazgır Ömür            Bereket        Hatıra      Emir    
Mübarek        Vakit                

5 127 3,93 

Hasta  (Serbest 
Okuma Metni) 

Hatır             Sevgi          Şaşırmak(2)     Ağrı 
Uhunet          Güzel         Sevimli             Naz 
Gayret            Doğru 

11 617 1,78 

 
Tablo 7’ye bakıldığında metinlerin içerdiği toplam kelime sayısına göre içerdiği soyut 

kelime miktarının az olduğu görülmektedir. Bu verilere göre 5. Sınıf öğrencilerinin bilişsel 
düzeyinin göz önüne alınarak pedagojik açıdan uygun metinlerin seçildiğini söylemek 
mümkündür. Metinlerin toplam kelime sayılarının ise “Cazgır” metni hariç Akyol’un (2008) 
ölçütüne göre (200-300 kelime) fazla olduğu görülmektedir. Metinlerin uzun olması 5. sınıf 
öğrencilerinin okuma esnasında metinden kopmasına, sıkılmasına, metne olan ilgisini 
kaybetmesine sebep olabilmektedir. Bundan dolayı, metinlerin sözcük sayılarının seviyelerine 
göre uygun olması öğrencilerin okuma isteklerinin artmasında ve okuduklarını 
anlamlandırmalarında ve Türkçe Öğretim Programı’nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir 
role sahip olmaktadır.  
 
Tablo 8  
8. Tema/Doğa ve Evren 
 
METİNLER 

 

Metinlerde Yer Alan Soyut Kelimeler 

 

Soyut 
Kelime 
Sayısı 

 

Toplam 
Kelime 
Sayısı  

Toplam/ 
Soyut 
Kelime 
Oranı % 

Yüksek Evde 
Oturanın 
Türküsü 

Dostluk        Us 
 

2 43 4,65 

Reçete  Zahmet        Karabasan     Şifa            Dua 
Şükür           Biat               Heyecan    Allah      
Maneviyat   

9 369 2,43 

Kar Tanesinin 
Serüveni 

Düşünce(2)   Mutluluk      Neşe         Üzüntü 
Korku           Sevinç          Merak 

8 826 0,96 

Eyvah! Ormanda 
Kayboldum 
(Serbest Okuma 
Metni) 

Merak         Heyecan      Kaygı        Düşünce 
Güven         Şans 
 

6 644 0,93 
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Tablo 8’ e bakıldığında ‘Doğa ve Evren’ teması içerisindeki metinler, çocuğun küçük 

yaşlardan itibaren içinde yaşadığı doğa ve evreni tanıması, anlaması ve korumaya duyarlı 
olmasını sağlamak amaçlarına yöneliktir. Metinlerdeki toplam kelime sayısına göre soyut 
kelime miktarının az olduğu görülmektedir. Bu veriye göre metinlerin somut işlemler 
döneminden soyut işlemler dönemine geçiş evresinde bulunan 5. sınıf öğrencileri tarafından 
okunduğunda anlaşılabileceğini söylemek mümkündür. Akyol’un (2008) 5. sınıf Türkçe 
metinlerinde yer alacak kelime sayısı (200-300 kelime) ölçütüne göre metinlerdeki kelime 
sayıları ise ‘Yüksek Evde Oturanın Türküsü’ adlı şiir metni hariç yüksektir. “Zihinsel gelişim 
açısından ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıflardaki çocukların ilgileri ve öğrenme 
becerilerine bakıldığında, çocukların aynı zamanda konsantrasyon gücü, çalışma yetenekleri, 
dikkat becerileri, analitik bir şekilde ezberleme ve eleştirel bir biçimde derlemeleri, bu dönemde 
geliştiği görülmektedir (Doğan,2007).” 5.sınıf öğrencilerinin dikkat düzeylerinin gelişme 
düzeyinde olduğu göz önüne alındığında, söz konusu öğrencilerin bu kadar uzun metinlerde 
konuya odaklanmaları zorlaşacaktır.  
 
Tablo 9  
Temalarda yer alan metinlerdeki toplam kelime sayısı ve soyut/toplam kelime oranı  
 
 
Temalar  

Soyut Kelime 
Sayısı (32 
metin) 

Toplam Kelime 
Sayısı(32 metin) 

Soyut 
Kelime/Toplam 
Kelime Oranı % 

1. Tema/Çocuk Dünyası 51 1.447 3,52 
2.Tema/Millî Mücadele ve Atatürk  76 2.102 3,61 
3. Tema/Erdemler 38 1.616 2,35 
4. Tema/Bilim ve Teknoloji 21 1.704 1,23 
5. Tema/Millî Kültürümüz 34 1.613 2,10 
6. Tema/Okuma Kültürü 26 478 5,43 
7. Tema/Sağlık ve Spor 33 2.081 1,58 
8. Tema/Doğa ve Evren 25 1.882 1,32 
Toplam  
 

304 12.923 2,35 

   
Tablo 9’a bakıldığında bütün temalarda -video formatındaki 8 metindeki sözcük sayısı 

hariç- 32 metindeki toplam kelime sayısının 12.923 olduğu görülmektedir. Toplam soyut 
kelime sayısı ise 304 olarak hesaplanmıştır. Soyut kelimelerin toplam kelimeye oranı ise 
2,35’tir. Bu verilerden hareketle soyut kelimelerin MEB yayınları 5. Sınıf Türkçe ders 
kitaplarında toplam kelime sayısına oranla az miktarda yer aldığını söylenebilir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programına göre ders kitaplarına alınacak metinlerin 

nitelikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendiği şekliyle bu çalışmanın “Giriş” 
bölümünde verilmiştir. MEB’in belirlediği kriterleri 5. sınıf MEB yayınları Türkçe ders 
kitabındaki metinlerin karşıladığı görülmektedir. Temalardaki metinler yazar ve şairlerin 
eserlerinden doğrudan alındığı için metinlerin içerdiği kelime sayısı Akyol (2008)’un ölçütüne 
göre yüksektir. Her temada iki metin sözcük sayısı bakımından uzun, iki metin sözcük sayısı 
bakımından kısadır. Kısa metinlerde şiir türünde olması sonuçların bu şekilde çıkmasında etkili 
olmuştur. 5. Sınıf öğrencilerinin bilişsel hazırbulunuşlukları göz önüne alındığında metinlerin 
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içerdiği somut kelime sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Soyut kelimelere ise her temada 
yer verilmiş ve bu yolla da soyut işlemler dönemine bir ön hazırlık oluşturulmaya çalışılmıştır.  
 

Metinlerde yer alan toplam kelime sayısının fazlalığı, öğrencilerin daha çok kelimeyle 
karşılaşmasını ve dolayısıyla yeni kelimeler edinmelerini sağladığı fakat okunan metnin uzun 
olması metnin öğrenciler tarafından dikkatle okunmasını, konu bütünlüğü sağlamasını, metni 
zihinde yapılandırmasını zorlaştırdığı düşünülmektedir. Tabloya göre en çok kelime 2. 
Tema/Millî Mücadele ve Atatürk (2.102)’te yer almaktadır. En az kelime ise 6. Tema/Okuma 
Kültürü (478)’nde yer almaktadır. Okuma kültürünün kazandırılmaya çalışıldığı 5. sınıf 
öğrencilerinin Türkçe ders kitabındaki 6. Tema metinlerinde kullanılan kelime sayısının azlığı 
dikkat çekicidir. 
 

Araştırmamızın konusu olan 5. sınıf MEB yayınları Türkçe ders kitabı temalarında 
seçilen metinler incelendiğinde toplam kelime sayılarının Akyol (2008)’un 5. sınıf metinlerinde 
bulunması gereken kelime sayılarına göre fazla olduğu görülmüştür. 5. sınıf öğrencilerinin 
Piaget’in bilişsel sınıflandırmasına göre somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine 
geçiş evresinde bulunduğu göz önüne alındığında metinlerin uzunluğu öğrencilerin seviyesine 
göre seçilmelidir. Dinleme/izleme metinlerinin yazılı bir metin hâlinde erişiminin 
bulunamaması araştırmaya sınırlama getirmiştir. Ayrıca Türkiye geneli eğitim kurumları 
düşünüldüğünde internet erişimi olmayan okullarda dinleme/izleme metinlerinin işlenmesi ve 
kazanımlarının gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır. Bu MEB’in Türkçe öğretim 
programlarında belirlediği hedeflere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla metinlerin yazılı 
metin olarak erişiminin sağlanması öğretmenlere ve öğrencilere kolaylık sağlayacaktır.  
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1998 ve 2018 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA 

YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYI GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Dr. Nur ÜTKÜR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, nur.utkur@istanbul.edu.tr 
 

 
ÖZET 

 
Bu çalışmada İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesinde sınıf eğitimi anabilim dalı üçüncü sınıfta 

öğrenim görmekte olan 62 öğretmen adayının hayat bilgisi dersi öğretim programlarına yönelik görüşlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının 1998 programı ve 2018 programlarına 
yönelik olarak görüşleri alınmıştır. Çalışma nitel araştırma özelliği taşımakta olup, veri toplama aracı olarak açık 
uçlu anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Bu verilere göre, öğretmen 
adaylarının çoğunluğu 2018 programını, yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu ve teknolojinin gelişimi ve 
değişimlerin takip edilmesi gerekçesiyle 1998 programına göre daha çok tercih etmişlerdir. 1998 programını 
derslerinde kullanmak üzere tercih eden öğretmen adayı bulunmamaktadır. Ancak öğretmen adaylarının bir kısmı 
ise, 1998 ve 2018 programlarındaki davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşımların bir arada kullanılmasının önemli 
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca hayat bilgisi öğretim programına eklemek istedikleri veya programla ilgili 
değiştirmek istedikleri sorulduğunda, öğretmen adaylarının “program, etkinlikler, metinler ve sorular” başlıkları 
altında görüşlerde bulundukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu program başlığı altında, 
günlük yaşamla daha çok ilişki kurulmasını önemsediklerini belirtmiştir. Etkinliklerle ilgili olarak ise, çoklu zeka 
ve bireysel farklılıklara önem veren etkinliklerin programda daha fazla yer almasını önemsediklerini 
belirtmişlerdir. Metinler başlığı altında, didaktik yerine düşündürücü metinler kullanılmasını tercih ettikleri 
görülmüştür. Son olarak sorular başlığı altında ise, empatik, ahlaki ve düşünsel sorular gibi farklı soru tiplerine 
yer vermenin öneminden bahsetmişlerdir. Elde edilen bulgular neticesinde, sınıf öğretmeni adaylarının genel 
olarak 2018 hayat bilgisi öğretim programını beğendikleri, derslerinde kullanırken tercih etmek istedikleri ve 
öğrenciler için yeterli buldukları; ancak geliştirilmeye açık yönlerinin de olduğunu ifade ettikleri görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi dersi, 1998 programı, 2018 programı, sınıf öğretmeni adayları.  
 
 

INVESTIGATION OF THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHER 
CANDIDATES FOR 1998 AND 2018 LIFE STUDIES EDUCATION 

PROGRAMS 
 
ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine the opinions of 62 teacher candidates who are studying in the third 
year of class education at a state university in Istanbul province about life studies course curriculum. For this 
purpose, teacher candidates’ opinions about 1998 program and 2018 program were taken. The study was of 
qualitative research and open-ended questionnaire was used as a data collection tool. The data were analyzed by 
content analysis. According to these data, the majority of teacher candidates preferred the 2018 program more 
than the 1998 program because it was suitable for the constructivist approach and the development of technology 
and monitoring the changes. There were no teacher candidates who prefer to use the 1998 program in their 
courses. However, some of the teacher candidates stated that it was important to use behavioral and constructivist 
approaches together in 1998 and 2018 programs. In addition, when asked whether they want to add to the life 
studies curriculum or to change the curriculum, it was seen that teacher candidates gave opinions under the 
headings “program, activities, texts and questions”. The majority of the teacher candidates stated that under the 
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title of the program, they attached importance to building more relationships with daily life. Regarding the 
activities, they stated that they attach importance to the inclusion of more intelligence and individual differences 
activities in the program. Under the title of texts, it was seen that they preferred to use thought-provoking texts 
instead of didactics. Finally, under the title of questions, they talked about the importance of including different 
types of questions such as empathic, moral and intellectual questions. As a result of the findings, teacher 
candidates generally liked the 2018 life studies curriculum, preferred to use it in their courses and found it 
sufficient for the students; however, they also stated that there are aspects open to improvement. 
 
Key Words: Life studies course, 1998 program, 2018 program classroom teacher candidates. 

 
 

Giriş 
İlkokul döneminde bireyin her açıdan gelişiminde etkili olan derslerden biri de hayat 

bilgisi dersidir. Öğrenciler hayat bilgisi derslerinde gerçek yaşamdan unsur ve problemlerle 
karşı karşıya gelebilmektedir. Bu sorunlara çözüm yolları ararken, akranlarıyla iş birliği ve 
iletişim halinde olarak etkinlikler yapabilmektedirler. Bu nedenle bu dersteki sınıf ortamında 
kullanılması öngörülen etkinliklerin ve programların niteliği önem taşımaktadır.  

Zaman içerisinde her öğretim programında olduğu gibi hayat bilgisi öğretim 
programlarında da birçok değişim olmuştur. Cumhuriyet döneminde ilk müfredat programı 
1924 yılında hazırlanmıştır. Tarihimizde 1924’ten bu yana çeşitli öğretim programlarında 
(1926, 1948, 1968 ve 1998 programları) yer alan Hayat Bilgisi dersinde 2005 programında 
köklü bir değişim yapılmıştır (Şahin, 2009). Bu değişimle birlikte bu ders, yapılandırmacı 
yaklaşımı bünyesinde barındırmaya başlamıştır. Böylece 1998 programındaki davranışçılığı 
esas alan yaklaşım ortadan kalkmış, kendi bilgisini kendisi yapılandıran bireylerin yetiştirilmesi 
amaçlanmıştır. Ardından 2009, 2012, 2017 ve nihayet 2018 öğretim programları hazırlanmıştır 
(Milli Eğitim Bakanlığı, 2009; 2012; 2017; 2018).  

Sınıf öğretmeni adaylarının bu gelişim ve değişime yönelik görüşlerinin ele alınması 
önem taşımaktadır. Çünkü eğitim fakültelerinde hayat bilgisi öğretim programıyla ilgili 
öğrendiklerinin, öğretmen olduklarındaki yansımalarıyla ilgili görüşlerinin incelenmesi 
önemlidir. Programlara yönelik görüşlerin incelendiği benzer çalışmalar bulunmaktadır 
(Akdoğdu & Uşun, 2017; Aykaç & Ulubey, 2012; Çoban, 2011; Değirmenci, 2007; Gülcan, 
2007; Süral, 2015; Şahin & Kartal, 2013; Tüysüz & Balıkçı, 2016). Ancak bu çalışma, yaklaşım 
açısından birbirinden farklılık taşıyan (davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşım) iki farklı 
programa yönelik görüşlerinin ele alınması açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi dersi öğretim programlarına 
yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının 
1998 programı ve 2018 programlarına yönelik olarak görüşleri alınmıştır. Araştırmada cevap 
aranan araştırma soruları şu şekildedir:  

1. Öğretmen adayları 1998 ve 2018 öğretim programlarından hangisini tercih 
etmektedirler? 

2. Öğretmen adaylarının 1998 ve 2018 öğretim programlarını tercih etme nedenleri 
nelerdir? 

3. Hayat bilgisi öğretim programına öğretmen adaylarının eklemek istedikleri nasıl 
değişmektedir?  

Yöntem 
Araştırma deseni 
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Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel 
çalışma desenlerinden olan durum çalışması, özellikle değerlendirme süreçleri gibi birçok 
alanda kullanılan, araştırmacının bir durumu, sıklıkla da bir programı, olayı eylemi süreci ya da 
bir veya daha fazla bireyi derinlemesine analiz ettiği bir araştırma desenidir (Creswell, 2013). 
Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretim programlarına yönelik görüşleri 
ayrıntılı olarak incelendiğinden, bu araştırma desenine uygundur. 

Çalışma grubu 
Bu çalışmada, çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sınıf eğitimi anabilim 

dalı üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 62 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen 
adaylarının 34’ü kız, 28’i erkektir. Çalışmada veriler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz 
dönemi sonunda öğretmen adayları hayat bilgisi öğretimi dersini aldıktan sonra toplanmıştır.  

Veri toplama aracı 
Çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket kullanılmıştır. Açık uçlu ankette 

yer alan sorular öğretmen adaylarının 1998 ve 2018 öğretim programlarını karşılaştırmalarına, 
öğretmen olduklarında hangisini ya da hangilerini tercih edeceklerine ve bunların nedenlerine, 
öğretmen adaylarının öğretim programlarına eklemek istediklerine yöneliktir. Bu ankette yer 
alan soruların amaca hizmet edip etmediğine yönelik olarak, alanda uzman üç öğretim 
elemanında uzman görüşü alınmıştır.  

Veri analizi 
Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin araştırmacı 

tarafından kod ve kategorilerle analizinden sonra, kodlayıcı güvenirliği için ikincil bir 
araştırmacıdan yardım alınmıştır. Bu araştırmacının da verileri analiz etmesiyle güvenirlik 
sağlanmaya çalışılmış ve temaların son haline karar verilmiştir. Her iki kodlama birbirleriyle 
karşılaştırılmış ve Miles ve Huberman’ın (1994) kodlayıcı güvenirlik formülü kullanılmıştır. 
Araştırmacı ve uzman arasındaki analizin uyum, “Güvenirlik=Uzlaşma Sayısı/Uzlaşma Sayısı 
+ Uzlaşmama Sayısı” formülüne göre hesaplanmıştır. Miles ve Huberman’a (1994) göre bu 
değer 0.80’in üzerinde bulunduğunda analiz, güvenilir sayılmaktadır (s.64). Buna göre bu 
çalışmada kullanılan veri toplama aracının analizi, 0.93 bulunmuş ve 0.80’in üzerinde 
olduğundan ötürü, veri toplama aracının güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

 
Bulgular 

Öğretmen adaylarının tercih ettikleri öğretim programları 
Sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan açık uçlu anketten elde edilen verilere göre, 

öğretmen adaylarının 1998 ve 2018 öğretim programlarından hangisini tercih ettiklerine 
ulaşılmıştır. Bununla ilgili verilere Tablo 1’de yer verilmektedir.  

 
 

 
 

Tablo 1 
Hayat Bilgisi Öğretim Programları 
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Programlar Sayı (f) 
1998 Programı (Davranışçı) - 
2018 Programı (Yapılandırmacı)  47 
Hem 1998 hem 2018 programı   15 
Toplam 62 

 
Tablo 1’e göre Hayat bilgisi öğretim programlarından 1998 öğretim programını seçen 

öğretmen adayının hiç olmadığı, 2018 programını seçen öğretmen adaylarının büyük 
çoğunlukta olduğu (n=47) ve hem 1998 hem 2018 öğretim programını seçen öğretmen 
adaylarının 15 kişi olduğu görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının öğretim programlarını tercih etme nedenleri  
Öğretmen adaylarının seçtikleri programların nedenleri sorulduğunda, 2018 programını 

seçen 47 öğretmen adayının toplam 121 görüşünün olduğu görülmüştür. Bu görüşlere Tablo 
2’de yer verilmektedir.  

Tablo 2 
2018 Programını Seçenlerin Nedenleri  
Görüşler Sayı (f) 
Teknolojinin gelişimi ve değişimlerin takip edilmesi 45 
Teorik yerine uygulamalı eğitimin önemi 30 
Yaparak ve yaşayarak öğrenme modelinin önemi 24 
Güncel konuların öğretilmesinin önemi 12 
Sorgulayarak öğrenmenin önemi 10 
Toplam 121 

 
Tablo 2’ye göre, 45 öğretmen adayının teknolojinin gelişimi ve değişimlerin takip 

edilmesinden ötürü 2018 programını tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca 30 öğretmen adayı, 
teorik yerine uygulamalı eğitimin önemli olduğunu ifade etmiş ve 24 öğretmen adayı da 
yaparak ve yaşayarak öğrenme modelinin öneminden ötürü 2018 programını seçmiştir. Ayrıca 
öğretmen adaylarından 12’si güncel konuların öğretilmesinin önemi ve 10’u sorgulayarak 
öğrenmenin öneminden ötürü 2018 programını tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

Hem 1998 hem de 2018 programını derslerinde uygulamak istediklerini belirten 
öğretmen adaylarının görüşlerine Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3 
Her İki Programı Seçenlerin Nedenleri  
Görüşler Sayı (f) 
Konuların yapılandırmacı ve davranışçı kuramla anlatılmasının gerekliliği 8 
Programların temel noktalarının benzer olması 7 
Toplam 15 

 
Tablo 3’e göre, öğretmen adaylarının her iki programı da seçme nedenlerine yer 

verilmiştir. Öğretmen adaylarından 8’i bazı konuların yapılandırmacı ve bazı konuların da 
davranışçı kuramla anlatılmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Ayrıca her iki programı seçen 
öğretmen adaylarından 7 kişi de, bu programların temel noktalarının benzer olduğunu, bu 
nedenle hangi programı seçtiklerinin çok önemli olmadığını ifade etmişlerdir.  
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Öğretmen adaylarının hayat bilgisi öğretim programına eklemek istedikleri  
Sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan açık uçlu anketten elde edilen verilere göre, 

öğretmen adaylarının seçtikleri bir hayat bilgisi öğretim programına eklemek istediklerinin 
neler olduğuna yönelik verilere Tablo 4’te yer verilmektedir.  
 
Tablo 4 
Öğretmen Adaylarının Hayat Bilgisi Öğretim Programına Eklemek İstedikleri 

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 
 
 
 
 

Programla 
ilgili 

Günlük yaşamla daha çok ilişki kurmak 10 
Yakından uzağa ilkesini göz önüne almak 6 
Çocuğa görelik ilkesini göz önüne almak  4 
Kazanımların sayısını azaltmak 4 
Ders kitaplarını renkli ve ilgi çekici hale getirmek 3 
Programa aileleri dahil etmek 1 
Programa zorunlu müze gezilerini eklemek 1 
Hazır bulunuşluk düzeyine göre sınıf oluşturmak  1 
Ünite sayısını arttırmak ve kapsamlı hale getirmek 1 
Sınav sistemini ve algısını değiştirmek 1 

 
 
 
 

Etkinliklerle 
ilgili 

Çoklu zeka ve bireysel farklılıklara önem veren etkinlikler 7 
Drama, canlandırma, oyun ve müziğin olduğu etkinlikler 6 
Doğa ve toplumla iç içe olunacak etkinlikler 6 
Uygulama ve deney yaptırılacak etkinlikleri arttırmak 5 
Öğrencilerin aktif olduğu etkinlikler  5 
Beyin fırtınası, tartışma ve kavram haritası etkinlikleri 4 
Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirici etkinlikler 4 
Anlama ve yorumlamaya yardımcı etkinlikler 3 
Değerleri kazandırmaya yönelik etkinlikler 2 
İyi-kötü, güzel-çirkin çatışmalarını yansıtacak etkinlikler 2 

 
Metinlerle 

ilgili 

Didaktik yerine düşündürücü metinler kullanmak 6 
Örtük mesajlar veren nitelikli metinler kullanmak 5 
Metinleri kısaltmak 3 

 
Sorularla 

ilgili 

Empatik, ahlaki ve düşünsel sorulara yer vermek 6 
Analiz sorularına yer vermek 5 
Merak uyandıran ve güdüleyici sorulara yer vermek 3 

 
Elde edilen veriler incelendiğinde, öğretmen adaylarının hayat bilgisi öğretim 

programına eklemek istediklerinin genel olarak dört farklı ana tema altında yer aldığı 
görülmektedir. Bunlar program, etkinlik, metinler ve sorular şeklindedir. Bunlara göre, 
öğretmen adaylarının daha çok program ve etkinliklerle ilgili görüş belirttikleri görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının programla ilgili olarak, çoğunlukla belirttikleri görüşlere bakıldığında 
ise, ‘günlük yaşamla daha çok ilişki kurmak ve yakından uzağa ilkesini göz önüne almak’ alt 
temalarının yer aldığı görülmektedir. Etkinliklerle ilgili belirttikleri görüşler, ‘çoklu zeka ve 
bireysel farklılıklara önem veren etkinlikler, drama, canlandırma, oyun ve müziğin olduğu 
etkinlikler ve doğa ve toplumla iç içe olunacak etkinlikler’ şeklindedir. Öğretim programına 
metinlerle ilgili en çok eklenmek istenenler, ‘didaktik yerine düşündürücü metinlerin ve örtük 
mesajlar veren nitelikli metinlerin’ kullanılmasıdır. Sorularla ilgili en çok eklenmek 
istenenlerin ise, ‘empatik, ahlaki ve düşünsel sorulara yer verilmesi, analiz sorularına yer 
verilmesi, merak uyandıran ve güdüleyici sorulara yer verilmesi’ şeklinde olduğu 
görülmektedir. 
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Öğretim programları zaman içerisindeki güncel gelişmeler sayesinde sürekli değişim 

gösteren programlardır. Eğitim fakültelerindeki programlarda gelişmelere yönelik olarak 
öğretmen adaylarının yani geleceğin öğretmenlerinin görüşlerinin alınması önem taşıyan bir 
durumdur. Bu çalışmada da sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretim programlarından 
1998 yılı ve 2018 yılı öğretim programlarına göre görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.  

Hayat bilgisi öğretim programlarından 1998 öğretim programını tercih eden öğretmen 
adayının hiç olmadığı, 2018 programını tercih eden öğretmen adaylarının büyük çoğunlukta 
olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğretmen adaylarının teknolojinin gelişimi ve değişimlerin 
takip edilmesinden ötürü 2018 programını tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca teorik yerine 
uygulamalı eğitimin önemli olduğunu ifade eden ve yaparak ve yaşayarak öğrenme modelinin 
öneminden ötürü 2018 programını seçen öğretmen adayları da çoğunluktadır. Bu bulgu Aykaç 
ve Ulubey’in (2012) çalışmasındaki yapılandırmacı yaklaşım temelli programla ilgili öğretmen 
adaylarının görüşleriyle örtüşmektedir.  

Ancak bazı öğretmen adaylarının 1998 ve 2018 öğretim programlarından her ikisini de 
seçtikleri görülmüştür. Bunun nedenlerine bakıldığında ise, bazı konuların yapılandırmacı ve 
bazı konuların da davranışçı kuramla anlatılmasının gerekliliğini ifade ettikleri belirlenmiştir. 
Her iki yaklaşımın birlikte kullanılmasının gerekliliği, öğretmen adaylarının her iki programı 
da tercih etmelerine sebep olmuştur. 

Öğretmen adaylarının programları kullanırken neler eklemek istediklerinin incelenmesi 
sonucunda programla ilgili olarak, günlük yaşamla daha çok ilişki kurmak, yakından uzağa 
ilkesini göz önüne almak ve çocuğa görelik ilkesini göz önüne almak gibi unsurların daha çok 
ifade edildiği görülmektedir. Benzer şekilde Gültekin ve Gündoğan-Çögenli’nin (2014) 
çalışmasında da hayat bilgisi dersine yönelik belirtilen metaforlar incelendiğinde, “hayatla 
ilişkili” ve “gerçek yaşam deneyimi” gibi kavramların yer aldığı görülmektedir.  

Bu çalışmada öğretmen adaylarının öğretim programına etkinliklerle ilgili en çok 
eklemek istedikleri, çoklu zeka ve bireysel farklılıklara önem veren etkinlikler, drama, 
canlandırma, oyun ve müziğin olduğu etkinlikler ve doğa ve toplumla iç içe olunacak etkinlikler 
şeklindedir. Öğretmen adaylarının genel olarak öğrenciyi sınıf ortamında aktif hale getirecek 
etkinlikleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Benzer şekilde Sünkür, Arıbaş, İlhan ve Sünkür’ün 
(2012) çalışmasında da yansıtıcı düşünme etkinliklerinin uygulanmasının, öğrencilerin derse 
aktif olarak katılmalarını ve eğitim ortamını ilgi çekici bir hale getirmesini sağladığı için daha 
olumlu sonuçlara ulaşıldığı belirtilmiştir. 

Öğretim programına metinlerle ilgili en çok eklenmek istenenler, didaktik yerine 
düşündürücü metinlerin ve örtük mesajlar veren nitelikli metinlerin kullanılmasıdır. Ayrıca 
sorularla ilgili en çok eklenmek istenenler, empatik, ahlaki ve düşünsel sorulara yer verilmesi, 
analiz sorularına yer verilmesi, merak uyandıran ve güdüleyici sorulara yer verilmesi 
şeklindedir. Ütkür, Kabapınar ve Önder’in (2019) çalışmasında da benzer şekilde, sınıf 
öğretmenlerinin hayat bilgisi dersini işlerken empatik, ahlaki ve düşünsel sorular sormasının 
öneminden bahsedilmiştir.   

Sonuç olarak hayat bilgisi dersi, öğrenciyi yaşama hazırlayan bir ders olduğundan önem 
taşımaktadır. Bu derece önemli bir dersle ilgili değişen programlara yönelik öğretmen 
adaylarının görüşlerinin alınması, ileride sınıf öğretmeni olup bu dersi okutmalarına yardımcı 
olacak bir unsur olmaktadır. Bu çalışmada öğretmen adayları 1998 ve 2018 programlarından 
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en çok 2018 programını tercih etmiş ve beğenmişlerdir. Ancak 2018 öğretim programına bazı 
eklemelerde bulunmayı uygun görmüşlerdir.  

İleriki çalışmalarda sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarıyla hayat bilgisi ve sosyal 
bilgiler derslerine yönelik programlara eklenebilecek çeşitli etkinlik örnekleri ve uygulamaları 
üzerine çalışmalar yapılabilir. Ayrıca bu çalışmada öğretmen adaylarının belirttiğine ve 
literatürdeki çalışmalarda görüldüğü üzere, hayat bilgisi derslerinde sınıf ortamında olması 
gereken öğrenci aktifliği unsuru dikkat çekmektedir. Bu nedenle ilkokullarda 2018 öğretim 
programıyla işlenen hayat bilgisi  ve sosyal bilgiler dersleri gözlemlenebilir ve böylece bu 
derslerde sınıf öğretmeni ile öğrencilerin ne derece aktif oldukları belirlenebilir. Bu çalışmalar 
sayesinde, halihazırda uygulanmakta olan programın olumlu ve olumsuz yönleri net biçimde 
ortaya konulabilir.  
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Abstract ID: BT312 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE 

DRAMAYA YÖNELİK ORTAYA KOYDUKLARI ETKİNLİK 

ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ  

Dr. Nur ÜTKÜR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, nur.utkur@istanbul.edu.tr 
 
ÖZET 

Çalışmada İstanbul ilinde Anadolu yakasındaki bir devlet okulunda görev yapmakta olan 22 sınıf 
öğretmenine hayat bilgisi dersine yönelik olarak verilen drama temelli eğitimden sonra, öğretmenlerin drama 
yönteminin hayat bilgisi derslerinde kullanımına yönelik görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlere açık 
uçlu anket uygulanarak dramanın ne demek olduğuna, oyunlar ve canlandırmalarla ilişkisine yönelik görüşleri 
alınmıştır. Ayrıca öğretmenlerin hayat bilgisi derslerinde dramayı yöntem olarak kullanmalarına yönelik etkinlik 
hazırlamaları istenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımakta olup, veri toplama araçları olarak açık 
uçlu anket ve doküman inceleme kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 
Veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunlukla dramanın çocukların 
yaratıcılık ve özgüvenini geliştiren, konuyu daha iyi kavramalarına yardımcı olan bir yöntem olduğunu ifade 
ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler, dramanın kökenini oyunların oluşturduğunu belirtirken; 
canlandırmaların drama süreci boyunca amaç haline getirilmeyip araç olarak kullanılması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Öğretmenlerin hazırladıkları etkinlik örneklerine bakıldığında, hayat bilgisi dersine yönelik olarak 
daha çok seçtikleri konuların “meslekler, arkadaşımı tanıyorum ve duygular” olduğu tespit edilmiştir. 
Öğretmenler bu etkinlikleri hazırlarken dramanın aşamalarına uygun olarak; ısınma/hazırlık için çeşitli oyunlar, 
canlandırma için doğaçlamalar ve değerlendirme için tartışma yöntemlerini kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda, sınıf öğretmenlerine hayat bilgisi dersine yönelik olarak verilen drama temelli eğitimin olumlu 
etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin oluşturduğu etkinliklerden dramanın aşamalarını öğrendikleri 
ve dramayı yöntem olarak hayat bilgisi derslerinde kullanabilecek düzeyde oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Drama, hayat bilgisi dersi, sınıf öğretmenleri, etkinlikler. 

 

INVESTIGATION OF ACTIVITY SAMPLES OF CLASSROOM 
TEACHERS RELATED TO DRAMA IN LIFE STUDIES COURSES 

ABSTRACT 
In this study, after the drama based education given to 22 classroom teachers working in a public school 

on the Anatolian side of Istanbul, the opinions of the teachers about the use of drama method in life studies courses 
were taken. In this direction, open-ended questionnaire was applied to the teachers and their opinions about the 
meaning of drama and their relationship with children's plays and animations were obtained. In addition, teachers 
were asked to prepare activities for using drama as a method in life studies course. The study has a qualitative 
research feature and open-ended questionnaire and document analysis were used as data collection tools. The 
data obtained were analyzed by content analysis method. When the results reached in the light of the data were 
examined, it was found that teachers mostly stated that drama is a method that improves children's creativity and 
self-confidence and helps them to understand the subject better. In addition, teachers stated that the origins of 
drama are children's games; also they stated that the animations should not be used as a tool during the drama 
process. When the examples of the activities prepared by the teachers were examined, it was found that the subjects 
they chose for the life studies course were “occupations, I know my friend and emotions”. In preparing these 
activities, teachers used various games for warm-up / preparation, improvisations for animation and discussion 
methods for evaluation in accordance with the stages of drama. According to the results, it was found that drama 
based education given to classroom teachers about life studies course had positive effects. It was determined that 
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they learned the stages of drama from the activities formed by the teachers and were able to use drama as a method 
in life studies classes. 

Key Words: Drama, life studies course, classroom teachers, activities.  

Giriş 
Gelişen dünya, teknoloji ve sanal ortama hakimiyetin küçük yaşlarda başlamasından 

ötürü, sınıf ortamında, doğada, müzede, kısacası bir grup ve bir liderin olduğu her yerde 
dramanın kullanılması önem taşıyan bir durumdur. Drama, yaşamın her alanında kullanılabilen 
bir öğretim yöntemi olmasının yanı sıra, özellikle ilkokul dönemindeki çocukların eğitiminde 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Küçük çocukların eğitiminde soyut konuların pekiştirilmesinde, derslerin sıkıcılığının 
giderilmesinde ve öğrencilerin yaratıcılıklarının arttırılmasında yapılandırmacı yaklaşım 
temelli olan drama yönteminin kullanılması, öğrenciler için oldukça yararlı olmaktadır. 
Dramanın, aktif öğrenmeyi ve öğrenci merkezliliği eğitim sistemine yansıtabilmesi açısından 
geleneksel yöntemlere göre oldukça avantajlı olduğunu söyleyen San (1990), bireyin drama 
sayesinde ezbere ve bilgi yığmacasına dayalı bir eğitim sisteminden kurtulduğunu, elde ettiği 
bilgiyi organize edip sunduğunu, etrafındakilerle paylaşarak değişik biçimde ifade ettiğini 
belirtmektedir. Dramanın kullanıldığı bir derste, öğrenciler bilgiyi pasif olarak öğretmenden 
almak yerine, bilişsel süreçlerinin farkında olarak kendileri yapılandırırlar. Bu şekilde 
öğrenciler ders ortamında aktif hale gelirler ve bu da yapılandırmacı yaklaşımın etkin olarak 
kullanılmasını sağlar (Duatepe ve Akkuş, 2006). 

 Bunların yanı sıra; ilkokuldaki derslere bakıldığında hayat bilgisi ve devamında yer 
alan sosyal bilgiler derslerinin, bireylerin içinde bulundukları doğal ve toplumsal çevreyi 
incelemelerini sağlayarak, onları yaşama ve bir üst öğrenime hazırlanmaları açısından oldukça 
önemli bir görev üstlendiği görülmektedir (Öztürk ve Dilek, 2002). Hayat bilgisi dersi bireyi 
yaşama hazırlayan ders olma rolünü üstlenen bir ders olduğundan bu dersle dramanın 
birleştirilerek gerçek yaşam senaryolarının kullanılarak eğitimin sağlanması önemli bir 
durumdur.  

Küçükkaragöz ve Av-Hartuç’un (2015) çalışmasına göre öğretmenler, çocukların somut 
işlemler döneminde olmaları nedeniyle hayat bilgisi ders programında yer alan bazı soyut 
kavramların somutlaştırılması için işitsel ve görsel öğelerle zenginleştirilmesini istemişlerdir. 
Bun için de, ilkokulda öğrencilere somut düşünce varlığını çeşitli duyu organlarını harekete 
geçirecek yöntem ve tekniklerden dramayı kullanarak oluşturduklarını vurgulamışlardır. Bu 
görüşler dramanın, öğrencinin tüm duyularını harekete geçiren bir yöntem ve hayat bilgisi 
dersinde kullanılması açısından uygun olduğunu destekler niteliktedir.  

Literatür incelendiğinde, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin yanı sıra birçok 
derste dramanın yöntem olarak kullanılmasının akademik başarı, tutum ve çeşitli becerilerin 
etkisinin ele alındığı ya da öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerinin ele alındığı çalışmaların 
olduğu görülmektedir (Karadağ ve Çalışkan, 2006; Karadağ, Korkmaz ve Çalışkan, 2006; 
Küçükkaragöz ve Av-Hartuç, 2015; Maden, 2010; Okvuran, 2003; Ormancı ve Şaşmaz-Ören, 
2010; Özer, İlhan ve Taşkaya, 2017; Sağırlı ve Gürdal, 2002; Selanik-Ay, 2005; Ulubey ve 
Toraman, 2015; Ütkür, 2016; Ütkür ve Açıkalın, 2018; Zayimoğlu, 2006). Ancak bu çalışmada 
sınıf öğretmenlerine verilen eğitimin, öğretmenlerin hem drama hakkında genel bir fikre sahip 
olmaları hem de dramanın hayat bilgisi derslerinde yöntem olarak kullanılmasına yönelik 
becerilerini arttırmak amaçlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın literatüre önemli bir katkısının 
olacağı düşünülmektedir.  
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Bu çalışmanın amacı hayat bilgisi dersine yönelik olarak verilen drama temelli 
eğitimden sonra, öğretmenlerin drama yönteminin hayat bilgisi derslerinde kullanımına yönelik 
görüşleri alınması ve hazırlanan etkinliklerin özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır. 

1. Dramanın tanımı ve oyunla ilişkisine yönelik öğretmen görüşleri nasıl 
farklılaşmaktadır?  

2. Dramanın aşamalarından canlandırmanın önemine yönelik öğretmen görüşleri nasıl 
farklılaşmaktadır? 

3. Öğretmenlerin hazırladıkları etkinliklerde seçtikleri hayat bilgisi dersi konuları 
nelerdir? 

4. Öğretmenlerin hazırladıkları etkinliklerde dramanın aşamaları nasıl farklılaşmıştır? 

 
Yöntem 

Araştırma deseni 
Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırması kullanılmıştır. Nitel 

çalışma desenlerinden olan durum çalışması, özellikle değerlendirme süreçleri gibi birçok 
alanda kullanılan, araştırmacının bir durumu, sıklıkla da bir programı, olayı eylemi süreci ya da 
bir veya daha fazla bireyi derinlemesine analiz ettiği bir araştırma desenidir (Creswell, 2013). 
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerine verilen eğitimin sonrasında elde edilen etkinliklerin ve 
öğretmen görüşlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerçekleştiğinden bu araştırma desenine 
uygundur. 

Çalışma grubu 
Bu araştırmada çalışma grubunu İstanbul ilinde Anadolu yakasındaki bir devlet 

okulunda görev yapmakta olan 22 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu özelliklerine 
Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1.  
Sınıf öğretmenlerinin demografik özellikleri   

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 
 

Okutulan sınıf 
1. sınıf 8 

2. sınıf 7 
3. sınıf 7 

 
Sınıf mevcudu 

0-15 5 
15-20 5 
20-30 12 

 
Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin okuttukları sınıfların 

ilkokul 1, 2. ve 3. sınıflar şeklinde dengeli olarak dağılmış olduğu; ayrıca sınıf mevcutlarının 
da daha çok 20-30 aralığında yer aldığı tespit edilmiştir.  

Veri toplama aracı 

Açık uçlu anket 
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Çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket kullanılmıştır. Bu veri toplama 
aracındaki soruların oluşturulmasında alanda uzman altı öğretim üyesinden uzman görüşü 
alınmıştır. Elde edilen dönütler doğrultusunda ulaşılan sorular genel olarak, “dramanın 
tanımına ve oyunla ilişkisinin ne olduğuna, dramanın aşamalarından canlandırmanın önemine 
ve dramanın aşamalarına” yöneliktir. Öğretmenlerin verilen drama temelli eğitime yönelik 
olarak edindiklerinin genel olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Doküman inceleme 
Çalışmada veri toplama aracı olarak döküman inceleme kullanılmıştır. Öğretmenlerin 

drama temelli eğitim sonrasında ortaya koydukları drama etkinliklerinin incelenmesi doküman 
inceleme yöntemiyle yapılmıştır. Doküman incelemede dikkat edilen kriterler, etkinliklerin 
drama aşamalarından ısınma/hazırlık, canlandırma, değerlendirme aşamalarına uygun biçimde 
hazırlanıp hazırlanmadıklarıdır. Buna yönelik olarak öğretmenlerin hazırladıkları tüm 
etkinlikler incelenmiştir. 

Prosedür  
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerine 10 saatten oluşan drama temelli eğitimin 

verilmesinden sonra öğretmenlerin drama ile ilgili görüşlerinin alınması ve hayat bilgisi dersine 
yönelik drama atölyeleri tasarlamaları amaçlanmıştır. Dramanın aşamaları ısınma/hazırlık, 
canlandırma, değerlendirme şeklindedir. Bu aşamalarla bir yaratıcı drama atölyesi yapılandırılır 
(Adıgüzel, 2010). Bu çalışmada da öğretmenlere verilen eğitimde bu aşamalara dikkat 
edilmiştir.  

Verilen eğitimde ‘dramanın tanımı, ne olup ne olmadığı, dramanın ısınma/hazırlık, 
canlandırma, değerlendirme aşamalarında yapılabilecek etkinliklere örnekler, doğaçlamalar, 
dramatik durumun ne olduğu, çatışmanın neden önemli olduğu, hayat bilgisi dersine dramanın 
nasıl entegre edilebileceği’ ile ilgili çalışmalar yer almaktadır.  

Veri analizi 
Çalışmada verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan verilerin 

araştırmacı tarafından kod ve kategoriler kullanılarak ana tema ve alt temalar şeklindeki 
analizinden sonra, kodlayıcı güvenirliği için alanda uzman ikincil bir araştırmacıya 
başvurulmuştur. Bu araştırmacının da verileri analiz etmesiyle temaların son haline karar 
verilmiştir. Her iki kodlama birbirleriyle karşılaştırılmış ve Miles ve Huberman’ın (1994) 
kodlayıcı güvenirlik formülü kullanılmıştır. Araştırmacı ve uzman arasındaki analizin uyum 
hesaplanmıştır. Miles ve Huberman’a (1994) göre, bu değer 0.80’in üzerinde bulunduğunda 
analiz, güvenilir sayılmaktadır (s.64). Bu çalışmada kullanılan açık uçlu anketten elde edilen 
verilerin güvenirlik katsayısı 0.89 ve doküman incelemeden elde edilen verilerin güvenirlik 
katsayısı ise 0.96 bulunmuştur. Bu değerler 0.80’in üzerinde olduğundan ötürü, veri toplama 
araçlarının güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

Bulgular 

Dramanın tanımına ve oyunla ilişkisine yönelik öğretmen görüşleri  
Drama temelli eğitim sonrasında sınıf öğretmenlerinin dramanın tanımına ve oyunla 

ilişkisine yönelik görüşlerine açık uçlu anket verilerinden ulaşıldıktan sonra, bu verilere yönelik 
bulgulara Tablo 2 ve 3’te yer verilmiştir.  

Tablo 2.  
Dramanın tanımına yönelik görüşler 



 
 

 1032 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Görüşler Sayı (f) 
Yaratıcılık ve özgüveni geliştiren yöntem 15 
Konunun daha iyi kavranmasını sağlayan yöntem 14 
Canlandırma ve tiyatro etkinlikleri  10 
Taklit ve mimikle hayatın çeşitli yönlerinin yansıtılması 5 
Konunun gündelik hayata uyarlanması 5 
Oyunlaştırma yapılması 4 
Hayatın taklit edilmesi  2 
Kalıcı ve hızlı öğrenmeyi sağlayan yöntem 3 
Öğrencinin aktif olduğu yöntem 3 
Bilinç altındaki bilginin açığa çıkması için araç  1 
Toplam 62 

 
Sınıf öğretmenlerinin dramanın tanımına yönelik görüşleri incelendiğinde, en fazla 

ifade edilen görüşlerin, ‘yaratıcılık ve özgüveni geliştiren ve konunun daha iyi kavranmasını 
sağlayan bir yöntem olduğu, aynı zamanda canlandırma/ tiyatro etkinlikleri’ şeklinde olduğu 
görülmektedir. Genelde öğretmenlerin görüşleri tiyatro ve oyunlaştırmaya, konuların 
öğrencilere daha iyi aktarabilmesine yöneliktir. Ayrıca bir öğretmen dramayı, bilinç altındaki 
bilginin açığa çıkması için araç olarak da gördüğünü ifade etmiştir. Sınıf öğretmenlerinin 
dramanın oyunla ilişkisine yönelik görüşlerine ait verilere Tablo 3’ten ulaşılabilmektedir.  

Tablo 3.  
Dramanın oyunla ilişkisine yönelik görüşler  

Ana temalar Alt temalar  Sayı (f) 

İlişkili olduğu 
durumlar 

Dramanın kökeninin oyun olması  14 
Dramayı günlük hayata uyarlamada oyun kullanılması 10 
Her ikisinin de konunun içeriğini kavratmada kullanılmaları 8 
Oyunların dramaya hazırlık olması 6 
Oyunlar ve dramanın birleşmesiyle hedefe ulaşılması 3 
Her ikisinin de yaratıcılığın arttırılmasını sağlamaları 2 
Her ikisinin de eğlenceli aktiviteler olması 2 
Her ikisinin de motivasyonu sağlamaları 2 
Her ikisinin de problem çözmeyi kolaylaştırmaları 1 

İlişkisiz 
olduğu 

durumlar 

Dramanın spontane oyunların disiplinli ve kalıplaşmış olması 2 

Oyunun kuralsız dramanın kurallı olması 2 

Dramanın oyunlarla ilişkisine yönelik öğretmen görüşlerine Tablo 3’te yer verilmiştir. 
Buna göre, öğretmenlerin drama ile oyunun ilişkili ve ilişkisiz olduğu durumlara yönelik 
görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. İlişkili olduğu durumlarda, en fazla ifade edilen görüşlerin, 
‘dramanın kökeninin oyun olması ve  dramayı günlük hayata uyarlamada oyun kullanılması’ 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin drama ile oyunun ilişkisiz olduğu durumlara 
yönelik görüşleri incelediğinde, dramanın spontane iken oyunların disiplinli ve kalıplaşmış 
olduğu ile oyunun kuralsız iken dramanın kurallı olduğu yönünde ikişer görüşün olduğu 
belirlenmiştir.  
Dramanın aşamalarından canlandırmanın önemine yönelik öğretmen görüşleri  
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Dramanın aşamalarından biri olan canlandırmanın önemine yönelik öğretmen 
görüşlerine ait verilere Tablo 4’te yer verilmiştir.  

 
Tablo 4.  

Canlandırmanın önemine yönelik görüşler  

Görüşler  Sayı (f) 
Canlandırmaların amaç haline getirilmeden yapılmasının önemi 13 
Ezbere olmayan öğrenme sağlanması 10 
Bilginin kalıcı hale gelmesini sağlanması 8 
Yaparak-yaşayarak öğrenme sağlanması 4 
Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin sağlanması 4 
Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerinin sağlanması 4 
Öğrencilerin özgüven gelişimlerinin sağlanması 2 
Toplam 45 

 
Tablo 4’ten elde edilen veriler incelendiğinde canlandırmaların amaç haline 

getirilmeden yapılmasının önemine yönelik görüşlerin en fazla ifade edildiği görülmüştür. 
Ayrıca öğretmenler çoğunlukla canlandırmanın öğrencilerin eğitim ve öğretimine sağladığı 
faydalarla ilgili görüş belirtmişlerdir. Bunlar arasında en fazla sayıda, ezbere olmayan 
öğrenmenin ve bilginin kalıcı hale gelmesini sağlanması yer almaktadır.  

Öğretmenlerin hazırladıkları etkinliklerde yer alan hayat bilgisi dersi konuları  
Sınıf öğretmenleri drama temelli eğitim sonrasında hayat bilgisi derslerinde 

işlenebilecek konulara yönelik olarak etkinlikler hazırlamıştır. Bu etkinliklerde yer alan hayat 
bilgisi konularının neler olduğuna Tablo 5’ten ulaşılabilmektedir.  

Tablo 5.  
Drama ile ilgili hazırlanan etkinlik örnekleri için seçilen hayat bilgisi konuları 

Konular  Sayı (f) 
Meslekler  8 
Arkadaşımı tanıyorum 5 
Duyguları biliyorum  4 
Ben kimim? 2 
Ülkemi tanıyorum  1 
Trafik kuralları  1 
Yardımlaşma 1 
Toplam 22 

 
Tablo 5’te yer alan veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin birer hayat bilgisi dersi 

konusu seçerek bu konuyla ilgili bir drama etkinliği hazırladığı görülmektedir. Buna göre, sınıf 
öğretmenlerinin en fazla seçtikleri konuların ‘meslekler, arkadaşımı tanıyorum, duygularımı 
biliyorum’ konuları olduğu görülmektedir. En az seçilen konular ise, ‘ülkemi tanıyorum, trafik 
kuralları ve yardımlaşma’ konularıdır. Öğretmenlerin genellikle doğaçlamaların rahatlıkla 
yapılabileceğini düşündükleri konuları seçtikleri belirlenmiştir.  
Öğretmenlerin hazırladıkları etkinliklerde yer alan dramanın aşamaları  
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Sınıf öğretmenleri hayat bilgisi dersinden seçtikleri konulara yönelik hazırladıkları 
etkinliklerde eğitimde öğrendikleri drama aşamalarını kullanmaya dikkat etmişlerdir. Buna 
yönelik olarak elde edilen verilere Tablo 6’da yer verilmiştir.  
Tablo 6.  

Drama yöntemiyle hazırlanan etkinliklerde yer alan aşamalar  

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 

Isınma/hazırlık Isınma hareketleri 15 
Çeşitli oyunlar  10 

Canlandırma Metinler üzerinden canlandırma 12 
Dramatik durumlarla canlandırma 5 

Değerlendirme  Tartışmaya yönelik 12 
Ürün oluşturmaya yönelik 5 

 
Tablo 6’da yer alan etkinliklere yönelik veriler incelendiğinde,  öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun dramanın  aşamalarına dikkat ettiği görülmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında, 
‘ısınma/hazırlık, canlandırma ve değerlendirme’ aşamalarında çeşitli etkinlikler yaptırıldığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin ısınma/hazırlık aşamasında ‘ısınma hareketleri yaptırmaya ve 
çeşitli oyunlar oynatmaya’ yönelik, canlandırma aşamasında ‘metinler üzerinden ve dramatik 
durumlar kullanarak canlandırma yaptırmaya’ yönelik, değerlendirme aşamasında ise 
‘tartışmaya ve ürün oluşturmaya’ yönelik etkinlikler hazırladıkları belirlenmiştir.   

Isınma/ hazırlık aşamasındaki etkinlikler arasında en fazla sayıda, mekanda karışık 
halde yürüme, kart eşleştirme oyunu, tabu oyunu, tombala oyunu oynatma yer almaktadır. 
Canlandırma aşamasında, metin üzerinden devamını getirme, başını tamamlatma gibi 
etkinliklerle, verilen dramatik durum örnekleriyle canlandırma yaptırma etkinlikleri yer 
almaktadır. Değerlendirme aşamasında ise, tartışma yaptırarak ve iletişim ağı kullanarak 
sonuca ulaşma ile mektup yazdırma, afiş hazırlatma, kimlik kartı oluşturma gibi ürün 
oluşturmaya yönelik süreci değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerine verilen eğitim sonrasında öğretmenlerin drama 

yöntemini sınıf eğitimi ana derslerinden hayat bilgisi dersinde kullanımına yönelik 
oluşturdukları etkinliklerin ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Özer, İlhan ve Taşkaya’nın (2017) çalışmasında, sınıf öğretmenleri drama yöntemini en 
iyi bildikleri yöntem olarak belirtmelerine rağmen, görüşmede verilen cevaplardan drama 
yöntemini iyi bilmedikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca Okvuran’ın (2003) drama öğretmeninin 
yeterlilikleri üzerine yaptığı çalışmada, drama liderinin birçok beceriye sahip olması gerektiğini 
ve bu becerilere sahip olmanın kolay olmadığını ifade edilmektedir. Bu nedenle sınıf 
öğretmenlerine verilen drama temelli eğitimin ne derece önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

Veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunlukla 
dramanın çocukların yaratıcılık ve özgüvenini geliştiren bir yöntem olduğunu ifade ettikleri 
tespit edilmiştir. Ormancı ve Şaşmaz-Ören’in (2010) çalışmasında da benzer nitelikte sonuçlara 
ulaşılmıştır. Öğretmen adayları, dramanın öğrencilerde pek çok kazanımı gerçekleşeceğini 
düşünmektedirler. Drama sayesinde öğrencilerin empati kurma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, 
sosyalleşme ve iletişim kurma becerilerinin gelişebileceği öngörülmektedir. Öğrenciler 



 
 

 1035 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

dramada, tüm süreç boyunca aktif olduğundan girişimcilik, kendini ifade edebilme ve özgüven 
duygusunda artma meydana geleceği belirtilmiştir. 

Ayrıca bu çalışmada sınıf öğretmenleri, dramanın kökenini oyunların oluşturduğunu ve 
dramayı günlük hayata uyarlamada oyun kullanılması ifade etmişlerdir. Bu bulguları destekler 
nitelikte Ormancı ve Şaşmaz-Ören’in (2010) çalışmasında da drama sayesinde sıkıcı sınıf 
ortamı yerine eğlenceli bir sınıf ortamı oluşacağından ilkokulda drama çalışmalarına yer 
verilmesinin faydalı olacağı ifade edilmiştir. Öğrencilerin oyun çağında okula başladıklarından 
ve dramayı oyun gibi gördüklerinden drama etkinliklerine katılmaya istekli olacakları 
belirtilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının dramayı Hayat Bilgisi dersinde kullanmayı düşünme 
sebeplerinde; günlük yaşamla ilişkili ve dramaya uygun bir ders olması ön plana çıkmaktadır.  

Yine bu çalışmada sınıf öğretmenleri canlandırmaların drama süreci boyunca amaç 
haline getirilmeyip araç olarak kullanılması gerektiğini ifade ederken; canlandırmaların ezbere 
olmayan kalıcı öğrenmeyi sağladığını belirtmişlerdir. Bununla ilgili olarak literatürde dramanın 
akademik başarıyı arttırdığı yönünde birçok çalışma bulunmaktadır. Selanik-Ay (2005) ile 
Ütkür ve Açıkalın’ın (2018) çalışmalarında hayat bilgisi dersinde dramanın kalıcı öğrenmeyi 
sağladığı ve başarıyı arttırdığı tespit edilirken; Sağırlı ve Gürdal’ın (2002) çalışmasında fen 
dersinde drama ile yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleştiğinden etkin ve kalıcı öğrenmelerin 
oluştuğu ve buna bağlı olarak başarının da arttığı belirlenmiştir. Ayrıca  Ulubey ve Toraman’ın 
(2015) meta-analiz çalışmasında ise, yaratıcı dramanın akademik başarıya olan etkisiyle ilgili 
yapılan çalışmalar birleştirilerek incelenmiştir. Araştırma sonuçları yaratıcı drama yönteminin 
akademik başarıyı arttırmada etkili olduğunu göstermektedir. Yine Karadağ, Korkmaz ve 
Çalışkan’ın (2006) çalışmasında ise, drama yönteminin uygulandığı gruptaki öğrenciler 
öğrendiklerin bilgileri kullandıkları görülürken geleneksel yöntemdeki öğrencilerin bilgilerinin 
sadece ezberlerinde kaldıkları bu bilgileri kullanamadıkları görülmektedir.  

Bu çalışmada sınıf öğretmelerinin öğretmenlerin hazırladıkları etkinlik örneklerine 
bakıldığında, hayat bilgisi dersine yönelik olarak daha çok seçtikleri konuların ‘meslekler, 
arkadaşımı tanıyorum ve duygular’ olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler bu etkinlikleri 
hazırlarken dramanın aşamalarına uygun olarak hareket edebildikleri; ‘ısınma/hazırlık için 
çeşitli oyunlar, canlandırma için doğaçlamalar ve değerlendirme’ için tartışma yöntemlerini 
kullanabildikleri belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bu çalışmada sınıf öğretmenlerine hayat bilgisi 
dersine yönelik olarak verilen drama temelli eğitimin olumlu etkilerinin olduğu tespit 
edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinin dramanın kendisi ve aşamalarıyla ilgili olarak istendik 
nitelikte olduğu, oluşturdukları etkinliklerden dramanın aşamalarını öğrendikleri ve dramayı 
yöntem olarak hayat bilgisi derslerinde kullanabilecek düzeyde oldukları belirlenmiştir. 
Bundan sonraki çalışmalarda sınıf öğretmenlerinin yanı sıra diğer branşlardaki öğretmenlere de 
drama temelli eğitim hizmet içi eğitim olarak verilebilir. Ayrıca öğretmenlerin aldıkları eğitimi 
sınıf ortamında nasıl uyguladıklarının tespit edilebilmesi için, gözlemler yapılarak drama 
temelli eğitimin öğrencilerdeki hangi becerileri geliştirdiğine bakılabilir.  
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ÖZET 
 
Yapılan bu araştırmanın amacı evli kadınlarda toplumsal cinsiyet rollerinin evlilik uyumu ve yaşam 

doyuma etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini İstanbul’da yaşayan 18 yaş üstündeki kadın bireyler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise İstanbul ilindeki 18 yaş üstü 150 katılımcıdan meydana gelmektedir. 
Araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapılacaktır. Araştırmanın örneklemi rastgele örneklem seçilerek 
yapılmıştır. Araştırmanın ölçme araçları likert tipi ölçeklerden meydana gelmektedir. Araştırmada kişisel bilgi 
formu, toplumsal cinsiyet roller tutum ölçeği, evlilik uyumu ölçeği ve yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; eşitlikçi tutum ile yaşam doyum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
vardır. Eşitlikçi tutum arttıkça yaşam doyumu artmaktadır.Eşitlikçi tutum ile evlilik uyumu arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki vardır.Eşitlikçi tutum arttıkça evlilik uyumu artmaktadır.Geleneksel tutum ile yaşam doyum 
ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Geleneksel tutum arttıkça yaşam doyumu azalmaktadır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Evlilik Uyumu, Yaşam Doyumu 
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ABSTRACT 

Aim of the this study is examine to relationship between gender roles and marital adjustment, life 
satisfaction on woman. The universe of the study consists of female individuals over 18 years of age living in 
Istanbul. The sample of the study consists of 150 participants over the age of 18 in Istanbul. The research will be 
conducted according to the relational screening model. The sample of the study was chosen by random sampling. 
The measurement tools of the research consist of Likert type scales. Personal information form, gender roles 
attitude scale, marital adjustment scale and life satisfaction scale were used in the study. According to the findings; 
There is a positive relationship between egalitarian attitude and life satisfaction. As egalitarian attitude increases, 
life satisfaction increases. There is a significant positive relationship between egalitarian attitude and marital 
adjustment. As egalitarian attitude increases, marital adjustment increases. There is a negative correlation 
between traditional attitude and life satisfaction scale. As the traditional attitude increases, life satisfaction 
decreases. 

Keywords: Gender Roles, Marital Adjustment, Life Satisfaction  
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Evlilik kavramı, toplumun en küçük yapı taşını oluşturan aile unsuru için önemli ve 
resmi bir kurumdur. Farklı çevrelerde farklı yaşam tarzlarını benimseyerek büyümüş iki farklı 
bireyin bir araya gelerek yeni bir yaşam tarzı oluşturması olarak da tanımlanmaktadır (Ateş ve 
Erdoğan, 2004).Her evlilik kurumunda eşler arasında uyuşmazlıklar ve sorunlar çıkmaktadır. 
Evlilik çatışmalarını önleyen müdahaleler evliliğin devamı ve doyumu için önemli bir 
faktördür. Bu konuda literatürde yer alan evlilik uyumu  kavramı ile ilgili yapılacak çalışmalar 
büyük önem taşımaktadır.  Evlilik uzun yıllardır süregelen, kültür, çağ gibi unsurlara bağlı 
kalmadan her kültürde ve çağda karşılaşılan evrensel bir kavramdır (Tezcan ve Coşkun, 2004). 

Evlilik uyumu, çiftlerin evlilik sürecinde karşılaştıkları farklılıklarla özdeşleşmeleri, 
temeli sağlam olumlu ve uyumlu iletişim kurabilmeleri aynı nokta etrafında birleşmeleri veya 
karşılıklı anlayışın gerçekleştiği ortak bir çözüm ağında birleştikleri ve bu birleşimin 
sonucundan doyum sağlamalarıdır (Locke, 1968). Mutlu ve temeli sağlam bir evliliğin devamı, 
kişilerin kendi rol ve fikirlerinden sapmadan bütünleşmeleri evlilik uyumundaki doyumun 
sağlanması ile mümkündür. Evlilik uyumundaki doyumun kapsama alanına giren boyutlar şu 
şekildedir;hayattaki ruhsal uyum, Uyumun kapsama alanındaki boyutlar;  Sosyal hayattaki 
uyum, Çiftlerin birbirlerine karşı tutumu ve davranışlarındaki uyum,Kişiler arası iletişimde 
uyum, Eşlerin birbirleriyle uzlaşmada ve bütünleşmede uyumdur. Evlilik uyumu, eşlerin 
birbirleri ile olan  ilerleme ve gelişmeyi kabul etmelerini ve içselleştirmelerini gerektirir. Çünkü 
eşlerin birbirlerinin kişisel ve bireysel özelliklerine olan saygısı evlilik süresi boyunca var olan 
bir süreçtir. Eşlerin birbirlerini tanıma zamanı geçmişe dayanıyor olsa bile, bireylerin 
farklılaşma olasılığı yaşam boyu devam etmektedir (İlkketenci, 2004). 

Evlilik uyumunu etkileyen birçok değişkende bulunmaktadır. Evliliği etkileyen 
değişkenler şunlardır; ‘‘Benzerlik, boş zaman, olumsuz düşünceler, çocuk, cinsellik, ilgisizlik, 
iletişimsizlik, gelir, evlilik dışı ilişki, problemler ve problem çözme yöntemleri, fiziksel ve 
sözel şiddet’’(Kocadere, 1995). Bu değişkenlerden biri olan ve evlilik doyumu üzerinde etkisi 
büyük olan kavramlardan biride toplumsal cinsiyet rolleridir. 

Cinsiyet kavramı toplumsal kavramların arasında en çarpıcı olanıdır. Birçok psikolog, 
insanların fark etmeden birbirlerini ayrıştırma eğiliminde olduğunu ifade etmektedir (Crespi, 
2003). Kişiler genelde diğer bireylere karşı, din, cinsiyet, dil, ırk vb. gibi kavramlara ilişkin 
ayrımcılık politikası yürütmektedir. Toplumdaki cinsiyet rolleri bireylerin içinde bulunduğu 
toplumun kültürüne özgü olmaktadır. Çeşitliliklerin toplum tarafından kabul görmesi, 
ayrımcılığın da onaylanması manasına gelmektedir(West, 1987).   

Kişiler ailesel, mesleki, ilişkisel rollere veya daha farklı sosyal rollere ev sahipliği 
yaparak toplumu oluşturmaktadır. Erkekler hem baba hem eş rolüne sahip olabilirken, kadınlar 
da hem anne hem de eş rolünü üstlenmektedir. Bu roller cinsiyete yönlendirilmesine rağmen 
toplumda bilinen en yaygın sosyal rollerdendir. Her kültürün cinsiyet kavramına dair 
sahiplendiği farklı sosyal roller olabilir. Mesela bazı yerlerde hangi cinsiyetin hangi mesleklere 
daha uygun olduğuna dair birtakım yakıştırmalarının bulunması bu duruma örnek gösterilebilir. 

Toplumsal cinsiyet tanımının oluşmasında gerçekleşen süreç, anlama ve yorumla 
gayreti birtakım kuramsal açıklamalar getirmiştir.Bu açıklamalar ve kuramların bazıları, 
“bilişsel gelişim kuramı”, “evrim kuramı”, “psikanalitik kuram”, “toplumsal cinsiyet gelişim 
şema kuramı”, “biyolojik kökenli yaklaşım”, “sosyal rol kuramı” ve “sosyal öğrenme kuramı” 
olarak listelenebilir. Biyolojik olarak sahip olduğumuz cinsiyet ile toplumun o cinsiyetten 
beklediği rol uyumu yüksek ise aynı oranda yaşam doyumuda artmaktadır.  

İlk defa Neugarten’in kullanmış olduğu yaşam doyumu tanımı gerçekleşmesi beklenen 
şeylerin, ihtiyaçların ve arzuların karşılanması düzeyidir. Yaşam doyumu kavramı, bireyin 
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yapmak ya da elde etmek istedikleriyle sahip olduklarını kıyaslaması sonucunda deneyimlediği 
duygulardır.Yaşam doyumunu etkileyen faktörler şöyledir: Sürekli istikrar, toplumun refahı 
için en yüksek düzeyde olan gruba dahil olmak, demokratik yapısı olan özgürlüklerin 
kısıtlanmadan yaşandığı ekonomik yönden refah olan bir ülkede hayatını devam ettirmek ve 
çoğunluğun yanında yer almak. Ayrıca fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmak, evlilik, 
düşüncelerini dışarıya bildirmek, kendini kontrol edebilme mekanizmasına sahip olmak, yakın 
çevresindeki insanlarla iyi bağlantılar içerisinde bulunmak, paraya sahip olmak, sportif 
aktivitelerde bulunmak ve etkin bir kişilik sahibi olmaktır. Yaşam doyumunun birçok tanımı 
olmasına karşın, üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Kişilerin 
hayattan farklı beklentilerinin olması ve zamanla meydana gelen değişiklikler yaşam 
doyumundaki farklı tanımlamaların temel nedenleri olarak görülmektedir (Keser, 2005). 

 
Yöntem 

Bu araştırmanın evrenini İstanbul ilinde yaşan 18 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi rastgele örneklem seçilerek yapılmış olup İstanbul ilindeki 18 yaş 
üstü 150 katılımcıdan meydana gelmektedir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre 
yapılmıştır ve ölçme araçları likert tipi ölçeklerden meydana gelmektedir.  

Veri Toplama Araçları 
} Kişisel Bilgi Formu  
} Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği 
} Evlilik Uyumu Ölçeği 

Yaşam Doyumu Ölçeği 
Veri toplama araçları ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına sayısal ifade olarak 

girilmiş ve bu veriler sosyal bilimler için istatistik paket programı (SPSS 25) kullanılarak 
istatistiksel analizleri yapılmıştır.  

Analizlere başlamadan önce veriler normal dağılım açısından incelenmiştir. Araştırma 
değişkenlerininörneklem grubunda normallik dağılımının analizi için yapılan Shapiro-Wilk 
Testinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği (S-W= .816, Sd.= 150, p=.000), Yaşam Doyum 
Ölçeğinde (S-W= .303, Sd.= 150, p= .00) ve Evlilik Uyumu Ölçekleri Anketinin (S-W= .761, 
Sd.= 150, p=.000) normal dağılım göstermediği görülmüştür.  

Uygulanan veri analizinde %95 güvenilirlik düzeyi temel alınmıştır. Niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkın analizi için Mann Whitney-U testi, ikiden fazla 
grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis-HAnalizi 
kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki İlişki Spearman 
korelasyon analizi ile test edilmiştir. Bireylerde geleneksel ve eşitlikçi tutumun yaşam doyumu 
ve evlilik uyumuna etkisini analiz etmek için regresyon analizi uyugulanmıştır.  

 

Bulgular 

Tablo 4.1. Örneklem Grubunun Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 
 

                                                               Değişken N % 
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Yaş 18-25 3 2,0 
25-30 91 60,7 
30-35 40 26,7 
35-40 10 6,7 
40 ve üzeri 6 4,0 

Toplam 150 100,0 
Çalışma Durumu Çalışıyorum 124 82,7 

Çalışmıyorum 26 17,3 

Toplam 150 100,0 
Bilinen Rahatsızlıkk Evet 31 20,7 

Hayır 119 79,3 
Toplam 150 100,0 

Dini İnanç Evet 146 97,3 
Hayır 4 2,7 
Toplam 150 100,0 

Anne Eğitim Durumu Okur-Yazar Değil 3 2,0 
Okur-Yazar 21 14,0 

İlkokul Mezunu 30 20,0 

Ortaokul Mezunu 27 18,0 

Lise Mezunu 48 32,0 

Üniversite Mezunu 21 14,0 

Toplam 150 100,0 
Baba Eğitim Okur-Yazar Değil 3 2,0 

Okur-Yazar 21 14,0 

İlkokul Mezunu 15 10,0 

Ortaokul Mezunu 44 29,3 

Lise Mezunu 31 20,7 

Üniversite Mezunu 35 23,3 

Yüksek Lisans Ve Üzeri 1 0,7 

Toplam 150 100,0 
Eğitim Durumu İlkokul Mezunu 1 0,7 

Ortaokul Mezunu 28 18,7 

Lise Mezunu 60 40,0 

Üniversite Mezunu 45 30,0 

 Yüksek Lisans Ve Üzeri 16 10,7 
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Tablo 4.12’de görüldüğü üzere,örneklem grubunun %2’si 18-25 yaş, %60.7’si 25-30 
yaş,%26.7’si 30-35 yaş,%6.7’si 35-40 yaş,%4’ü 40 ve üzeri yaş,%82.7’i çalışıyor,%17.3’ü 
çalışmıyor,%75.3’ü maddi durumundan memnun,%24.7’i maddi durumundan memnun 
değil,%20.7’inin bilinen bir rahatsızlığı var,%79.3’ünün bilinen bir rahatsızlığı yok,%97.3’ü 
bir dine inanıyor,%2.7’i bir dine inanmıyor,anne eğitim durumunun %2’i okur-yazar 
değil,%14’ü okur-yazar,%20’i ilkokul mezunu,%18’i ortaokul mezunu,%32’ lise 
mezunu,%14’ü üniversite mezunu, baba eğitim durumunun %2’i okur-yazar değil,%13’ü 
okur-yazar,%11’i ilkokul mezunu,%29.3’ü ortaokul mezunu,%20,7’i lise mezunu,%23.3’ü 
üniversite mezunu,%0.7’i yüksek lisans ve üzeri, eğitim durumunun %0.7’i  ilkokul 
mezunu,%18.7’si ortaokul mezunu,%40’ı lise mezunu,%30’u üniversite mezunu,%10.7’i 
yüksek lisans ve üzeri,medeni durumun %100’ü evli, eş eğitim durumunun,%2’i ilkokul 
mezunu,%6’ı ortaokul mezunu,%37.3’ü lise mezunu,%49.3’ü üniversite mezunu,%5.3’ü 
yüksek lisans ve üzeridir. 

Tablo 4.2. Yaşam Doyum Ölçeği, Evlilik Uyum Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Ölçeğinin ve Alt Boyutlarının Aldıkları Puanların Betimsel İstatistikleri 

 

 N X̅ Ss. 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği 150 90,5667 13,92763 
Yaşam Doyum Ölçeği 150 17,3000 5,14325 
Evlilik Uyum Ölçeği 150 29,8667 9,61728 
Eşitlikçi Tutum 150 34,9667 4,49521 
Geleneksel Tutum 150 55,6000 16,18019 

    
 
Tablo 4.2’ de görüldüğü üzere toplumsal cinsiyet rolleri ölçeğinin ortalaması 
90.56(ss=13.92),yaşam doyum ölçeğinin ortalaması 17.30(ss=5.14), evlilik uyum ölçeği 
ortalaması 29.86(ss=9.6),eşitlikçi tutum alt ölçeğinin ortalaması 34.96(ss=4.49),geleneksel 
tutum alt ölçeğinin ortalaması 55.6(ss=16.18)dir. 

Toplam 150 100,0 
Medeni Durum Evli 150 100,0 
 
 Eş Eğitim Durumu 

İlkokul Mezunu 3 2,0 
Ortaokul Mezunu 9 6,0 

Lise Mezunu 56 37,3 

Üniversite Mezunu 74 49,3 

Yüksek Lisans Ve Üzeri 8 5,3 

Toplam 150 100,0 
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Tablo 4.3 Bireylerde Yaşam Doyumu Ölçeği ve Evlilik Uyumu Ölçeği Arasındaki İlişki 
  

**p<.01,*p<.05  

Tablo 4.3’e görüldüğü üzere, yaşam doyum ölçeği ve evlilik uyumu ölçeği arasındaki ilişkiyi 
açıklamak için yapılan Spearman korelasyon analizine göre; 
Yaşam doyum ölçeği ile evlilik uyumu ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur(r=753,p<0.01).Yaşam doyumu arttıkça,evlilik uyumu artmaktadır. 

Tablo 4.4 Bireylerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Alt Ölçeklerinin ve Evlilik Uyumu 
Ölçeği ,Yaşam Doyumu Ölçeği Arasındaki İlişkisi 

**p<.01,*p<.05  

Tablo 4.4’e görüldüğü üzere, toplumsal cinsiyet rolleri ölçeği ve evlilik uyumu ölçeği ,yaşam 
doyum ölçeği arasındaki ilişkiyi açıklamak için yapılan Spearman korelasyon analizine göre; 
Eşitlikçi tutum ile yaşam doyum ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
vardır(r=515,p<0.01).Eşitlikçi tutum arttıkça yaşam doyumu artmaktadır. 
Eşitlikçi tutum ile evlilik uyumu ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
vardır(r=698,p<0.01).Eşitlikçi tutum arttıkça evlilik uyumu artmaktadır. 
Geleneksel tutum ile yaşam doyum ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır(r=-
731,p<0.01).Geleneksel tutum arttıkça yaşam doyumu azalmaktadır. 
Geleneksel tutum ile evlilik uyumu ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır(r=-
656,p<0.01).Geleneksel tutum arttıkça evlilik uyumu azalmaktadır. 
 
 
 
 
 

 

 
Yaşam Doyum 
Ölçeği 

Evlilik Uyum 
Ölçeği 

Spearman's  Yaşam 
Doyum 
Ölçeği 

r 1,000 ,753** 

p . 000 

N 150 150 

  
Eşitlikçi  
Tutum 

Yaşam 
Doyum  
Ölçeği 

Evlilik 
Uyum 
Ölçeği 

Spearman's 
rho 

Eşitlikçi  
Tutum 

r 1,000 ,515** ,698** 
p 

 
0,000 0,000 

N 150 150 150 
Geleneksel  
Tutum 

r -,502** -,731** -,656** 
p 0,000 0,000 0,000 
N 150 150 150 
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Tablo 4.5 Bireylerde Eşitlikçi Tutumun Evlilik Uyumuna Etkisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evlilik uyumu ölçeği ile Toplumsal Cinsiyet rolleri alt boyutu olan eşitlikçi tutum arasında 
anlamlı ilişkiler göstermektedir(R= .665, R²=.442,  p<.01). Adı geçen değişkenle birlikte 
eşitlikçi tutum varyansın sadece %44’ünü açıklamaktadır. 
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise Eşitlikçi 
Tutumun Evlilik uyumu üzerinde önemli(anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4.6 Bireylerde Geleneksel Tutumun Evlilik Uyumuna Etkisi 

     Bağımsız 
      Değişken B 

Standart 
Hata Beta t p 

İkili 
r 

Kısmi 
r  

1 (Sabit) 56,572 1,666 
 

33,953 0,000 
  

 
GELENEKSEL 
TUTUM 

-0,480 0,029 -
0,808 

-16,688 0,000 -
0,808 

-0,808 
 

 
R= ,808        R2=.653 
 
F =278.505     p=0.00    

 
 
Evlilik uyumu ölçeği ile Toplumsal Cinsiyet rolleri alt boyutu olan geleneksel tutum arasında 
anlamlı ilişkiler göstermektedir(R= 808, R²=.653,  p<0.01). Adı geçen değişkenle birlikte 
eşitlikçi tutum varyansın sadece %65’ini açıklamaktadırRegresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise Geleneksel Tutumun Evlilik uyumu 
üzerinde önemli(anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4.7 Bireylerde Eşitlikçi Tutumun Yaşam Doyumuna Etkisi 

 Bağımsız  
  Değişken B 

Standart 
Hata Beta T p 

İkili 
r 

Kısmi 
r 

1 (Sabit) -19,878 4,630 
 

-4,293 0,000 
  

Eşitlikçi 
Tutum 

1,423 0,131 0,665 10,831 0,000 0,665 0,665 

R= ,665         R2=.442 
 
F =117.312     p=0.00   
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Yaşam doyum ölçeği ile Toplumsal Cinsiyet rolleri alt boyutu olan eşitlikçi tutum arasında 
anlamlı ilişkiler göstermektedir(R= 551, R²=.303,  p<0.01). Adı geçen değişkenle birlikte 
eşitlikçi tutum varyansın sadece %30’unu açıklamaktadır 
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise Eşitlikçi 
Tutumun Yaşam Doyumu üzerinde önemli(anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir. 
 
 

Tablo 4.8 Bireylerde Geleneksel Tutumun Yaşam Doyumuna Etkisi 
 

  B 
Standart 
Hata Beta T p İkili r 

Kısmi 
r 

1 (Sabit) 32,172 0,817   39,365 0,000     

Geleneksel Tutum -0,267 0,014 -0,841 -18,947 0,000 -0,841 -0,841 

 

 

 
R= ,841       R2=.708 
 
F =359.000     p=0.00   

 
 

       

Yaşam doyum ölçeği ile Toplumsal Cinsiyet rolleri alt boyutu olan geleneksel tutum arasında 
anlamlı ilişkiler göstermektedir(R= 551, R²=.303,  p<0.01). Adı geçen değişkenle birlikte 
eşitlikçi tutum varyansın sadece %71’ini açıklamaktadır 
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise Geleneksel 
Tutumun Yaşam Doyumu üzerinde önemli(anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.9 Bireylerin Maddi Durum Memnuniyetine Göre Cinsiyet Rolleri Alt 
Ölçeklerinden Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-

Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları 
Maddi Durum 
Memnuniyet N S.T S.O U  W Z p 
Eşitlikçi Tutum   113 79,58 8993,00 1629,000 2332,000 -

2,047 
0,041* 

 
37 63,03 2332,00     

Bağımsız 
Değişken B 

Standart 
Hata Beta T p İkili r 

Kısmi 
r  

(Sabit) -4,725 2,768 
 

-1,707 0,090 
  

Eşitlikçi Tutum 0,630 0,079 0,551 8,023 0,000 0,551 0,551 

 

 
R= ,551        
R2=.303 
 
F =64.363     p=0.00   
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  150     
   

 
Geleneksel Tutum 

 
113 69,13 7811,50 1370,500 7811,500 -

3,177 
0,001* 

 
37 94,96 3513,50     

  150         
Tablodan da anlaşılacağı üzere,bireylerin cinsiyet rolleri alt ölçeklerinden olan eşitlikçi 
tuıtumdan almış oldukları puanların, maddi durum memnuniyeti değişkenine göre anlamlı bir 
şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan non-parametrik Mann Whitney-
U testi sonucunda, gruplar arasında maddi durumundan memnun olan grup lehine istatistiksel 
açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 
Bireylerin cinsiyet rolleri alt ölçeklerinden olan geleneksel tuıtumdan almış oldukları 
puanların, maddi durum memnuniyeti değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, 
gruplar arasında maddi durumundan memnun olmayan grup lehine istatistiksel açıdan p<0.05 
düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır 

 

Tablo 4.10 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği ve Alt Ölçeği Olan Geleneksel Tutumun  
Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
 
                                                      Yaş N S.T X2 Sd. p 
Geleneksel Tutum 18-25 3 127,00 12,755 4 0,013* 

25-30 91 70,05    
30-35 40 85,25    
35-40 10 54,20    
40 ve 
üzeri 

6 102,92 
   

Toplam 150      
Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Ölçeği 

18-25 3 132,17 10,744 4 0,030* 
25-30 91 70,14    
30-35 40 84,00    
35-40 10 60,60    
40 ve 
üzeri 

6 96,58 
   

Toplam 150      
 
Tablodan anlaşılacağı gibi, geleneksel tutum alt ölçeği sıralamalar ortalamalarının yaş 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 
Kruskal Wallis-H sonucunda yaş gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=12,755; sd=4; p<0.05). Bu işlemin ardından 
Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 
belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel 
bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U 
uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın 18-25 yaş olan 25-30 yaş olan grup arasında 
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18-25 yaş olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=35,00; z=-2,216;p<0. 05). 
Analizlerin sonucunda farklılığın 18-25 yaş olan 35-40 yaş olan grup arasında 18-25 yaş olan 
grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=57,50; z=-2,158;p<0. 05). 
Toplumsal cinsiyet rolleri ölçeği sıralamalar ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda 
yaş gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (x2=10,744; sd=4; p<0.05). Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası 
belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı 
karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği 
bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. 
Analizlerin sonucunda farklılığın 18-25 yaş olan 25-30 yaş olan grup arasında 18-25 yaş olan 
grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=29,00; z=-2,337;p<0. 05). Analizlerin sonucunda 
farklılığın 18-25 yaş olan 35-40 yaş olan grup arasında 18-25 yaş olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir (U=57,00; z=-2,216;p<0. 05). 
 

Tablo 4.11 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği ,Yaşam Doyum Ölçeği ve  Evlilik Uyum 
Ölçeğinin Puanlarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
 
                        Eğitim  
                          Durumu N S.T X2 Sd. p 
Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri 
Ölçeği 

İlkokul 
Mezunu 

1 126,00 11,058 4 0,026* 

Ortaokul 
Mezunu 

28 77,41 
   

Lise Mezunu 60 86,89    
Üniversite 
Mezunu 

45 62,68 
 

Yüksek 
Lisans ve 
Üzeri 

16 62,34 
 

Toplam 150 
 

   
Yaşam Doyum 
Ölçeği 

İlkokul 
Mezunu 

1 52,50 11,170 4 0,025* 

Ortaokul 
Mezunu 

28 60,32 
   

Lise Mezunu 60 69,53 
   

Üniversite 
Mezunu 

45 90,17 

   
Yüksek 
Lisans ve 
Üzeri 

16 84,66 

   
Toplam 150 

 
   

Evlilik Uyum 
Ölçeği 

İlkokul 
Mezunu 

1 25,00 6,977 4 0,137 

Ortaokul 
Mezunu 

28 78,55 
   

Lise Mezunu 60 66,29 
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Üniversite 
Mezunu 

45 85,11 

   
Yüksek 
Lisans ve 
Üzeri 

16 80,81 

   
Toplam 150 

 
   
 

Tablodan anlaşılacağı gibi, toplumsal cinsiyet rolleri ölçeği sıralamalar ortalamalarının eğitim 
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda eğitim durumu gruplarının sıralamalar ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=11,058; sd=4; p<0.05). Bu 
işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu 
amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen 
Mann Whitney-U uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın lise mezunu olan grupla  
üniversite mezunu olan grup arasında lise mezunu olan grup lehine gerçekleştiği 
belirlenmiştir (U=921,50; z=-2,793;p<0. 01). Analizlerin sonucunda farklılığın lise mezunu 
olan grupla yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında lise mezunu olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir (U=325,50; z=-1,987;p<0. 05). 
Yaşam doyum ölçeği sıralamalar ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda 
eğitim durumugruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (x2=11, 170; sd=4; p<0.05). Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası 
belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı 
karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği 
bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. 
Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla  üniversite mezunu olan grup 
arasında üniversite mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=375,50; z=-
2,975;p<0. 01). Analizlerin sonucunda farklılığın lise mezunu olan grupla üniversite mezunu 
olan grup arasında üniversite mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=982,00; 
z=-2,447;p<0. 05). 
Evlilik uyumu ölçeği sıralamalar ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda 
annenin eğitim düzeyi gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır. (x2=6,997; sd=4; p>0.05). 
 

Tablo 4.12 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği ve Alt Ölçeği Olan Geleneksel Tutumun 
Puanlarının Eş Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

                                                      Eş Eğitim 
                                                       Durumu N S.T X2 Sd. p 
Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Ölçeği 

İlkokul 
Mezunu 

3 114,00 13,599 4 0,009* 

Ortaokul 
Mezunu 

9 112,50 
   

Lise Mezunu 56 66,46    
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Üniversite 
Mezunu 

74 78,49 
   

Yüksek 
Lisans ve 

8 55,06 
   

 Üzeri 
  

   
Toplam 150 

 
   

Geleneksel Tutum İlkokul 
Mezunu 

3 117,33 12,095 4 0,017* 

Ortaokul 
Mezunu 

9 112,00 
   

Lise Mezunu 56 67,24 
   

Üniversite 
Mezunu 

74 76,88 

   
Yüksek 
Lisans ve 
Üzeri 

8 63,81 

   
Toplam 150      

 
Tablodan anlaşılacağı gibi, toplumsal cinsiyet rolleri ölçeği sıralamalar ortalamalarının eş 
eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda eş eğitim durumu gruplarının sıralamalar 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=13,599; sd=4; 
p<0.01). Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine 
geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda 
tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul 
mezunu olan grupla  lise mezunu olan grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir (U=109,00; z=-2,738;p<0. 01). Analizlerin sonucunda farklılığın 
ortaokul  mezunu olan grupla üniversite mezunu olan grup arasında ortaokul mezunu olan 
grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=165,50; z=-2,464;p<0. 05). Analizlerin sonucunda 
farklılığın ortaokul  mezunu olan grupla yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında ortaokul 
mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=12,00; z=-2,365;p<0. 05). 
Geleneksel tutum alt ölçeği sıralamalar ortalamalarının eş eğitim durumu değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H 
sonucunda eş eğitim durumugruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (x2=12,095; sd=4; p<0.05). Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-
H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere 
tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği 
bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. 
Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla  lise mezunu olan grup 
arasında ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=108,50; z=-
2,762;p<0. 01). Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul  mezunu olan grupla üniversite 
mezunu olan grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir 
(U=170,00; z=-2,409;p<0. 05). Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul  mezunu olan 
grupla yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir (U=12,50; z=-2,351;p<0. 05). 
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Tablo 4.13  Yaşam Doyum Ölçeği Puanlarının Eş Eğitim Durumu Değişkenine Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablodan anlaşılacağı gibi,yaşam doyum ölçeği sıralamalar ortalamalarının eş eğitim durumu 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 
Kruskal Wallis-H sonucunda eş eğitim durumugruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=9,513; sd=4; p<0.05). Bu işlemin ardından 
Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 
belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel 
bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U 
uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla  lise mezunu 
olan grup arasında lise mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=145,00; z=-
2,083;p<0. 05). Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul  mezunu olan grupla üniversite 
mezunu olan grup arasında üniversite mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir 
(U=185,50; z=-2,198;p<0. 05). Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul  mezunu olan 
grupla yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında yüksek lisans ve üzeri olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir (U=10,00; z=-2,577;p<0. 05). 

Tablo 4.14 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği Puanlarının Anne Eğitim Durumu 
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal 

Wallis-H Testi Sonuçları 
                           Anne Eğitim 
                          Durumu N S.T X2 Sd. p 

                             Eş 
Eğitim                            
                             Durumu N S.T X2 Sd. p 
Yaşam 
Doyum 
Ölçeği 

İlkokul 
Mezunu 

3 43,00 9,513 4 0,049* 

Ortaokul 
Mezunu 

9 44,28 
 

Lise 
Mezunu 

56 77,51 
 

Üniversite 
Mezunu 

74 76,41 
   

Yüksek 
Lisans ve 
Üzeri 

8 100,31 

   
Toplam 150 
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Toplumsal 
Cinsiyet 
Rolleri Ölçeği 

Okur-Yazar 
Değil 

3 135,83 16,738 5 0,005* 

Okur-Yazar 21 67,43 
İlkokul 
Mezunu 

30 81,02 
   

Ortaokul 
Mezunu 

27 94,89 
   

Lise Mezunu 48 63,20    
Üniversite 
Mezunu 

21 70,26 
   

Toplam 150 
 

   
 

Tablodan anlaşılacağı gibi,toplumsal cinsiyet rolleri ölçeği sıralamalar ortalamalarının anne 
eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda annenin eğitim düzeyi gruplarının sıralamalar 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=16,738; sd=5; 
p<0.01). Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine 
geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda 
tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul 
mezunu olan grupla  lise mezunu olan grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir (U=359,50; z=-3,207;p<0. 01).  

Tablo 4.15 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Alt Ölçeği Olan Geleneksel Tutumun  Puanlarının 
Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
                                              Anne 
Eğitim 
                                              Durumu    N S.T X2 Sd. p 
Geleneksel Tutum Okur-Yazar 

Değil 
3 131,83 13,592 5 0,018* 

Okur-Yazar 21 64,24 
İlkokul 
Mezunu 

30 81,12 
   

Ortaokul 
Mezunu 

27 91,74 
   

Lise Mezunu 48 65,76    
Üniversite 
Mezunu 

21 72,07 
   

Toplam 150      
Tablodan anlaşılacağı gibi,gelenek tutum alt ölçeği sıralamalar ortalamalarının anne eğitim 
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda annenin eğitim düzeyi gruplarının sıralamalar 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=13,592; sd=5; 
p<0.05). Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine 
geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda 
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tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul 
mezunu olan grupla  lise mezunu olan grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir (U=412,50; z=-2,642;p<0. 01).  

 
 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular literatürden faydalanılarak tartışılacaktır.  

Bireylerde Yaşam Doyumu ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişki 
Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre yaşam doyum ile evlilik uyumu pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaşam doyumu arttıkça, evlilik uyumu artmaktadır. 
Kişinin bireysel yaşantısındaki mutluluğunun ortak bir yaşantıyı da olumlu yönde etkilediği 
düşünülebilir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında kişinin yaşamdan beklentisi ve 
bu beklentilerini bireysel olarak karşılayabilidği bir hayatta partnerini daha iyi anlayabildiğini 
varsayabilir ve birbirlerini karşılıklı mutlu edebildiklerinden bahsedebiliriz.  Evliliği etkileyen 
birçok unsur söz konusudur bu unsurlardan en önemlilerinden biri yaşam doyumudur.  Kişilerin 
yaşam standartları ve yaşantılarından aldıkları doyum kişilerin gerek sosyal çevre ile olan 
ilişkisini gerekse ikili ilişkilerini etkilediğini düşünebiliriz. Evlilik bu konudaki önemli 
unsurlardan biridir. Günümüz hayat standartlarının getirdiği koşullara ayak uydurmak ve takip 
etmek her geçen gün zor bir hal almaktadır. Kişiler bu standartlara ulaşmak için daha çok çalışıp 
çabalamaktadır ve bunun sonucunda ise tükenmişlik yaşayabilirler. Günümüzün yaşam 
standartlarının oluşturduğu tükenmişlik, stres, kaygı gibi etkenler yaşam doyumunu 
etkileyebilir ve bu durum kişinin evliliğine de yansıyabilir. Yeşiltepe ve Çelik (2014) yaptıkları 
araştırmada katılımcıların evlilik uyumları ile psikolojik iyi oluş ve bazı değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre evlilik uyumunun psikolojik 
iyi olma ile ilişki olduğu görülmektedir. Psikolojik iyi oluş yaşam doyumunu etkileyen önemli 
etkenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kim ve McKenry (2002) yaptıkları çalışmada evlilik 
uyumu ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırmadan elde edilen 
bulgulara göre evlilik ilişkisinin kalitesi psikolojik iyi oluşu etkilediği sonucunu elde 
etmişlerdir. Proulx, Hlems ve Buehler (2007), evlilik uyumu ve psikolojik iyi oluş arasında 
anlamlı yönde güçlü bir ilişki olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Çelik ve Tümkaya (2012) 
yaptıkları araştırmada katılımcıların evlilik uyumu ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi 
incelemiş ve iki değişken arasında arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucunu 
elde etmişlerdir.  Yapılan bu çalışmalar bulgularımızı destekler niteliktedir.  

Bireylerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Altboyutları ve Evlilik Uyumu,Yaşam 
Doyumu Arasındaki İlişkisi 

Eşitlikçi tutum ile yaşam doyum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Eşitlikçi 
tutum arttıkça yaşam doyumu artmaktadır. Eşitlikçi tutum ile evlilik uyumu arasında pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki vardır. Eşitlikçi tutum arttıkça evlilik uyumu artmaktadır. Kişinin 
edinmiş olduğu eşitlikçi tutumun, kültürel var olan geleneksel aile yapısını ve ataerkil 
yapılanmayı aynı oranda etkilediği varsayılarak, evlilik içerisinde partnerlerin karşılıklı 
beklentilerinin doyuma ulaştığı düşünülebilir. Bu sayede ise eşitlikçi tutuma sahip bireyler, 
partnerleri ile anlayışlı ve uyumlu bir yaşam sürdürebilir.  Geleneksel tutum ile yaşam doyum 
ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Geleneksel tutum arttıkça yaşam doyumu 
azalmaktadır. Toplumlar içerisinde yer edinen geleneksel tutum ve düşünceler bireylerin 
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davranışlarını kısıtlayabilmektedir. Bu geleneksel yapılanma sebebi ile bireylerin yaşama dair 
beklenti ve arzularını kendi hüriyetleri ışığında gerçekleştirememelerinin  yaşamsal doyum elde 
etmelerini güçleştirdği düşünülebilir.  Geleneksel tutum ile evlilik uyumu arasında negatif 
yönde anlamlı bir ilişki vardır. Geleneksel tutum arttıkça evlilik uyumu azalmaktadır. 
Toplumumuzda cinsiyet rolleri kişilerin iş ve sosyal yaşantılarını etkilediği kadar evliliklerini 
de etkilediğini söyleyebiliriz. Kadının toplumdaki yeri günümüzde bile hala tartışılmaktadır. 
Kadına yüklenen rol evde çocuk bakıp yemek yapması ve ev işleriyle ilgilenmesi ile 
sınırlandırılmıştır. Ancak okuma oranlarının artması kadınlara verilen pozitif ayrımcılık hakları 
ile kadınlar gerek iş gerekse akademik alanda birçok başarıya ulaşmışlardır. Bu durum hem 
kişilerin evlilik uyumunu hem de yaşam doyumunu etkileyen önemli bir unsur olduğunu 
düşünebiliriz. Gottman ve Krokoff (1989)’ın evlilik memnuniyeti ve etkileşimi ile ilgili 
yaptıkları çalışma sonucunda, evlilikte tartışma sebeplerinin erkeklerin geleneksel ve erkek 
toplumsal cinsiyet rolleriyle hareket edip kadının görevinin kocasının söylediklerini yapmak, 
evi toparlamak gibi sebeplerden kaynaklandığını savunmaktadırlar. Leuptow ve arkadaşları 
(1989) araştırmalarında cinsiyet rolleri, evlilik statüleri ve mutluluk arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir.  Araştırma sonuçlara göre; mutlu kadınların geleneksel tutumlara sahip 
oldukları görülmektedir. Ev işleri yapan kadınların geleneksel toplumsal cinsiyet rolü dışındaki 
tutumlara sahip olan kadınların daha mutsuz oldukları görülmektedir. Çınar (2008) yaptığı 
çalışmada katılımcıların evlilik doyumları ile toplumsal cinsiyet roller arasındaki ilişkiyi 
incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; evlilik doyumu ile cinsiyet rolleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.   

Bireylerin Maddi Durum Memnuniyetine Göre Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişki 
Bireylerin cinsiyet rolleri altboyutu olan eşitlikçi tutum ile maddi durum memnuniyeti 

arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bireylerin cinsiyet rolleri alt boyutu olan geleneksel 
tutum ile maddi durum memnuniyeti arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Toplumsal 
cinsiyet rollerinin etkili olduğu bir diğer unsur ise maddi gelir ve ekonomik standartlardır. 
Geleneksel olarak toplumsal cinsiyet rolüne göre erkeğin görevi ekmek parasını kazanmak 
iken, kadının en önemli sorumluluğu çocukları büyütmek ve aile yaşamını sürdürmektir. Tu ve 
Chang yaptıkları çalışmada sosyo-ekonomik etkilerin kadınların toplumsal cinsiyet rolleri 
tutumu üzerinde etkili bir faktör olduğu görülmektedir (Tu ve Chang, 2000). Günay ve Bener 
(2011) yaptıkları çalışma sonucunda kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ile ekonomik faaliyet 
alanlarının toplumsal cinsiyet rollerinde çerçevesinde değerlendirmediklerini göstermektedir. 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Yaş Değişkenine Arasındaki Ilişki  
Geleneksel tutum ile yaş arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Analizlerin 

sonucunda farklılığın 18-25 yaş olan 25-30 ve 35-40 yaş olan gruplar arasında 18-25 yaş olan 
grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. 18-25 yaş arasındaki genç bireylerde eğitim ve eğitime 
bağlı göçler sebebi ile külütrel yapı ve geleneksel düşüncenin değişitiği düşünülebilir.  
Toplumsal cinsiyet rolleri ile yaş arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Analizlerin 
sonucunda farklılığın 18-25 yaş olan 25-30 ve 35-40 yaş olan gruplar arasında 18-25 yaş olan 
grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. 18-25 yaş grubu ergenliğin son dönemleridir. Bu 
dönemde kişiler aileleriyle bağlantısını koparmamış maddi ve manevi yönden ailelerine bir 
yaşam sürdüklerini söyleyebiliriz. Bu durumda kişiler ailelerinden toplumsal cinsiyet rollerini 
daha fazla farkında olup hissedebilirler. Erkeklerin bir an önce işe girip eve para getirmesi, 
kadınların ise yaşları geçmeden evlenmesi bu dönemde toplumumuzda beklenen cinsiyet rol 
tutumlarıdır.  



 
 

 1054 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Yaşam Doyum Ile Eğitim Durumu Değişkeni 
Arasindaki Ilişki 

Toplumsal cinsiyet rolleri ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Analizlerin sonucunda farklılığın lise mezunu olan grupla üniversite mezunu ve yüksek lisans 
olan gruplar arasında lise mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Toplumsal 
cinsiyet rolleri toplumda her yaşta ve eğitim durumunda karşılaşılabilecek durumlardan 
birisidir. Eğitim hakkının kullanılmasına yönelik toplumda çeşitli sorunlar yaşanabilmekte, 
çeşitli engellerle karşılaşılabilmektedir. Bu engellerden belki en önemlisi toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği ve/veya cinsiyetçi tutumlardır. Özaydınlık yaptığı çalışmasında kadının toplumsal 
cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitimi araştırmıştır. Araştırma sonuçları; Türkiye’de 
kız çocuklarının doğumdan itibaren erkek çocuklarına oranla daha dezavantajlı olduğu ve 
bunun eğitim başta olmak üzere pek çok yerde kendini gösterdiği görülmektedir (Özaydınlık, 
2015). 

Yaşam doyum ile eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Analizlerin 
sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla üniversite mezunu olan grup arasında 
üniversite mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Analizlerin sonucunda 
farklılığın lise mezunu olan grupla üniversite mezunu olan grup arasında üniversite mezunu 
olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Deniz ve Yılmaz (2006) tarafından yapılan 
araştırmalarda eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin yaşam doyumları, alt düzeyde eğitime 
sahip olanlarınkinden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Keser’in (2005) yaptığı 
çalışmada ise eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin yaşam doyumlarını, alt düzeyde eğitime 
sahip olanlarınkinden düşük bulmuştur. 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ile Eş Eğitim Durumu Arasındaki Ilişki 
Toplumsal cinsiyet rolleri ile eş eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla lise mezunu olan 
grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Analizlerin 
sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla üniversite mezunu olan grup arasında 
ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Analizlerin sonucunda farklılığın 
ortaokul mezunu olan grupla yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında ortaokul mezunu olan 
grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Geleneksel tutum ile eş eğitim durumu arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla lise 
mezunu olan grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. 
Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla üniversite mezunu olan grup 
arasında ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Analizlerin sonucunda 
farklılığın ortaokul mezunu olan grupla yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında ortaokul 
mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Kişilerin kendi eğitim durumları kadar 
eşlerinin eğitim durumu da toplumsal cinsiyet rolleri üzerinde önemli bir etken olduğunu 
söyleyebiliriz. Eğitim seviyesi düşük olan eşlerin toplumsal cinsiyet rollerinden diğer gruplara 
oranla daha fazla etkilendikleri görülmektedir. Çelik (2006), çalışmasında katılımcıların evlilik 
doyumları ile bazı sosyodemografik verilerle ilişkisini araştırmıştır. Araştırmadan elde edilen 
bulgulara göre, evlilik doyumunun eğitim ve eşin eğitim seviyesiyle arasında anlamlı bir 
farklılık elde edilmemiştir. Çelik ve Tümkaya’nın (2012) çalışmasında ise kişilerin eğitim 
seviyesi arttması, evlilik uyumu ve evlilik doyumu üzerindeki etkili bir faktör olduğu sonucu 
elde etmişlerdir.  

Yaşam Doyum Ölçeği Ile Eş Eğitim Durumu Arasındaki Ilişki  
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Yaşam doyum ile eş eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla lise mezunu olan grup arasında 
lise mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Analizlerin sonucunda farklılığın 
ortaokul mezunu olan grupla üniversite mezunu olan grup arasında üniversite mezunu olan grup 
lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan 
grupla yüksek lisans ve üzeri olan grup arasında yüksek lisans ve üzeri olan grup lehine 
gerçekleştiği belirlenmiştir.  

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ile Anne Eğitim Durumu Arasındaki Ilişki 
Toplumsal cinsiyet rolleri ile anne eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur Analizlerin sonucunda farklılığın ortaokul mezunu olan grupla lise mezunu olan 
grup arasında ortaokul mezunu olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Geleneksel tutum 
ile anne eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur Analizlerin sonucunda 
farklılığın ortaokul mezunu olan grupla lise mezunu olan grup arasında ortaokul mezunu olan 
grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Aylaz ve arkadaşları (2014) yaptıkları çalışmada 
katılımcıların toplumsal cinsiyet rolüni etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Araştırmadan elde 
edilen bulgulara göre, katılımcıların anne eğitim durumunun toplumsal cinsiyet rollerinde 
yordayıcı olduğu görülmektedir.  Çetinkaya‘nın yaptığı çalışmada katılımcıların anne eğitim 
durumuları arttıkça toplumsal cinsiyet rollerinde pozitif etkiler olduğu görülmektedir 
(Çetinkaya, 2013). 
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında yayınlamış olduğu 
İlkokul İngilizce Dersi yer alan 132 kazanımın 6 kurumun yayınlamış olduğu  (P21, EnGauge, ATCS, ISTE/NETS, 
EU, OECD)  21.yy becerilerine nasıl dağılım gösterdiğini belirlemektir. Araştırmada yöntem olarak doküman 
analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Betimsel analizin 
temalarını, 21. yüzyıl becerileri oluşturmaktadır. 

 
 Araştırmanın verilerinden hareketle İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı, 21 yy becerileri ortak 

temaları açısından incelendiğinde kazanımların %50’sinin İletişim, %42’sinin Eleştirel Düşünme ve Problem 
Çözme, %6’sının Sosyal ve Kültürel Beceriler; Vatandaşlık, %2’sinin Bilgi, Medya ve Teknoloji Okuryazarlığı 
becerilerine karşılık geldiği belirlenmiştir. Ancak İletişim becerisine yönelik bir kazanım tespit edilmemiştir. 
Çalışmada, 21. yüzyıl becerisi olarak en çok İletişim ve Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine yer 
verildiği, bunu Sosyal ve Kültürel Beceriler; Vatandaşlık ve Bilgi, Medya ve Teknoloji Okuryazarlığı becerisinin 
izlediği diğer beceri alanının ise ihmal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kazanımların 21. yüzyıl becerilerine 
dağılımıyla ilgili dengesizlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 
 
Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, İngilizce İlkokul Programı, İngilizce dersi kazanımları 
 

 
INVESTIGATION ON THE PRIMARY SCHOOL ENGLISH 

LANGUAGE CURRICULUM IN 21ST CENTURY SKILLS 
 
ABSTRACT 

The aim of this study is to determine to what degree 132 targets in Primary School English Lesson 
published by the Ministry of Education Board of Education in 2018 are suitable for 21st century skills published 
by 6 institutions (P21, EnGauge, ATCS, ISTE / NETS, EU, OECD). Document analysis was used as a method in 
the research. Descriptive analysis technique was used to analyze the data. The themes of descriptive analysis are 
21st century skills.  

Based on the data of the research, when Primary School English Lesson Curriculum is examined in terms 
of common themes of 21 st century skills, %50 of the targets are for communication, %42 of them are Critical 
Thinking and Problem-solving, %6 of them are Social and Cultural Skills, Citizenship, %2 of them are 
Information, Media and Digital literacy. However, there was no target of communication skills. In this study, 21st 
century skills mostly include Communication and Critical thinking and problem solving skills. It was concluded 
that Citizenship and Information, Media and Technology Literacy skills are also included. Besides, it was also 
concluded that there was an imbalance in the distribution of targets to 21st century skills. 

Keywords:  21.century skills, englısh language currıculum, englısh language syllabus 
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Giriş 
Teknolojik gelişmelerle birlikte, toplumlar değişmeye başladı ve bireylerin yaşam 

tarzları da bu değişimden etkilenmiştir. Bu değişmeler ışığında, bireyler yeni bilgilere, 
becerilere, özelliklere vs. sahip olmak zorunda kaldılar. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, salt 
bilgiye ulaşılmasından daha çok, bireyi sahip olduğu bilgiyi nasıl, nerede, neden vs. 
kullanacağına yönelmesi gereken bir çağdır.  

Teknolojik gelişmeler toplumları etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemektedir. 
Eğitimin en önemli amaçlarından birisi yaşanılan çağa her anlamda uyum sağlayabilecek 
bireyler yetiştirmektir. 21. Yüzyıl, dijital yeterliliklerin ön plana çıktığı, eleştirel düşünen, 
problem çözme yeteneği yüksek olan, iletişim becerileri üst seviyede olan bireylere ihtiyaç 
duyulan bir çağdır. Yaşanılan çağa uyum sağlayabilmek için eğitim programlarının baştan 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sayede eleştirel düşünen, karşılaştığı problemlere 
çözümler üretebilen, sosyal, uluslararası iletişim kurabilen ve bunu sürdürebilen bireyler 
yetişebilsin. Filozof Herakleitos’un da dediği gibi ‘Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.’ 
Günümüzde her şey sürekli değişmekte; bu sebeple bu değişime her anlamda uyum 
sağlayabilen, esnekliği yüksek bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Eryılmaz ve Ulusoy (2015) yaptıkları araştırmada eğitim programlarının temelinin 
okuma, yazma, matematik ve fen derslerinin oluşturduğunu ve bu eğitim programların 
öğrencileri hayata hazırlayamadığını belirtmişlerdir. Bu araştırmadan anlaşılacağı gibi, 21. 
yüzyıl bilginin tek başına işe yaramadığı bir çağdır. Öğrencilerin ‘bilgiyi’ nasıl, ne amaçla, 
hangi ortamlarda, vs. kullanacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin hayata uyum 
sağlayabilmeleri için öğrencilerin 21. Yüzyıl becerileri olarak adlandırılan becerilere sahip 
olmaları gerekmektedir.  

21. yüzyıl becerileri, yalnız başına ne beceriyi ne de bilgiyi kapsar. 21. yüzyıl becerileri; 
anlamayı ve performansı içerir. Başka bir deyişle bilgi ile becerinin harmanlandığı bir 
kavramdır (Dede, 2010: 4). 21. yüzyıl becerilerini;  farklı kurum ve kuruluşlar; ATCS 
(Assessment and Teaching of 21st Century Skills),  P21  (Partnership for 21st Century 
Learning), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), ISTE 
(International  Society for Technology in Education), NCREL (North Central Regional 
Educational Laboratory),  EU (European Union)farklı biçimlerde sınıflandırmışlardır. . 21. 
yüzyıl becerileri eğitimi şekillendirenler kurumların önemine vurgu yaptığı konulardan biridir. 
21. Yüzyıl becerileri gelecekte yetiştirmek istediğimiz insanların hangi donanımlara sahip 
olması gerektiğini şimdiden belirlememiz açısından önemlidir. 21. yüzyıl becerileri farklı 
kurumlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmış olmalarına rağmen genel çerçeve olarak 
oldukça benzer özellikler göstermektedirler. 

 
 Bu araştırma, Antonaci ve diğerlerinin (2010) makalelerinde bahsettiği bu altı kurumda 

da ortak alınan 4 beceri ele alınacaktır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. İletişim, İşbirliği, Bilgi 
ve teknoji ve görsel okuryazarlığı, Sosyal ve Kültürel beceriler; Vatandaşlık.  

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda uygulanan İngilizce 
öğretim programlarının 21. Yüzyıl becerilerine ne kadar uygun olduğu ve öğrencilerine ne 
derece hayata hazırladıklarının araştırmaktır.  

 
 
 



 
 

 1066 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Tablo1. 21. Yüzyıl Becerilerinin alan yazında sınıflandırılması 
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Tüm kurumların 
çerçeve 

programlarında yer 
alan beceriler 

Çerçeve programların 
çoğunda yer alan 

beceriler 
(P21, EnGauge, ATCS ve 

NETS/ISTE) 

Birkaç çerçeve 
programda yer alan 

beceriler 

Sadece tek 
programda yer alan 

beceriler 

• İşbirliği 
• İletişim 
• Bilgi, Medya 

Ve Teknoloji 
Okuryazarlığı 

• Sosyal Ve 
Kültürel 
Beceriler; 
Vatandaşlık 

• Yaratıcılık 
• Eleştirel 

Düşünme 
• Problem Çözme 
• Kaliteli Ürün 

Geliştirme 
/Verimlilik(Atcs 
Haric) 

 

• Öğrenmeyi 
Öğrenme 
(ATCS, EU) 

• Özyönetim 
(P21, En Gauge, 
OECD) 

• Planlama(En 
Gauge, OECD) 

• Esneklik Ve 
Adaptasyon 
(P21,Engauge) 

Çekirdek Konular: 
• Matematik; 
• Anadilde 

İletişim 
• Fen Bilimleri 

(EU,P21,ATCS) 
• Tarih Ve Sanat 

(P21 And 
ATCS) 

• Risk Alma(En 
Gauge) 

• Karmaşık 
Olayları 
Yönetim Ve 
Üstesinden 
Gelme(OECD) 

• Girişimci 
Duyarlılığı 
(EU) 

• Disiplinler 
Arası Temalar 
(P21) 

Çekirdek Konular 
• Ekonomi 
• Coğrafya 
• Hükümet Ve 

Yuttaşlık 
(P21) 

Kaynak Voogt, Roblin, 2010 s.18 
Tablo 2. 21.Yüzyıl çerçeve programları arasındaki benzerlikler ve farlılıklar 
 

Yöntem 
Bu araştırmada yöntem olarak doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Döküman 

analizi araştırılması gereken olgu ve olgular hakkında bilgiler bulunduran yazılı, basılı ve 
elektronik belgelerin incelenmesi ve analizini kapsar (Şimşek ve Yıldırım,2016). Doküman 
analizi yönteminde, ilk olarak ilgili belgelerin yüzeysel bir analizinin yapılması daha sonra 
derinlemesine incelemeden geçmesi ve inceleme sonucunda ulaşılan bulguların yorumlanması 
gerekmektedir (Bowen, 2009). Bu amaçla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 
yılında yayınlamış olduğu İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 132 kazanım 
6 kurumun yayınlamış olduğu 21. Yy. becerilerine göre çözümlenmiş ve kazanımların hangi 
21.yy becerisi kapsamına dahil olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

İlkokul İngilizce dersi kazanımları 21.Yy becerilerine göre çözümlenmeden önce 6 
kurum tarafından yayınlanılan 21. Yy becerileri incelenmiş ve hepsinde ortak olan 4 tema 
saptanmıştır. Bu tema; İletişim, İşbirliği, Bilgi, Medya ve Teknoloji okuryazarlığı, Sosyal ve 
Kültürel Beceriler; Vatandaşlık olarak belirlenmiştir ve bulgularda 21.Yy ortak becerileri 
olarak adlandırılmıştır. 

 



 
 

 1068 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı kazanımların incelenmesi şu şekilde 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, kazanımların, 21.yy becerilerinin hangi ortak tema alanlarına 
göre dağılım gösterdiği konusunda fikir geliştirebilmek amacıyla 2. Sınıf “Words” ünitesi 
kazanımları yazarlar ve bir eğitim bilimleri uzmanı tarafından çözümlenmiştir. İkinci aşamada 
ise diğer kazanımlar yazarlar arasında paylaştırılarak önceki yapılan çalışmaya göre 
çözümlemeye devam edilmiştir. En son olarak yapılan çözümlemeler içerisinden üzerinde 
tekrar kontroller yapılmıştır.  

 
Yukarıdaki analize benzer şekilde kazanımların 21.yy becerilerine göre analiz örnekleri 

şu şekilde yapılmıştır. Örneğin “E2.6.S2. Students will be able to ask and answer simple 
questions.” kazanımında “ask\answer” fiil ifadesi iletişim becerisine işaret ettiği için  kazanım 
21. Yy Becerilerinde “İletişim” temasına dahil edilmiştir. Aynı şekilde “E4.9.S1. Students will 
be able to describe their friends and other people “kazanımında “describe” fiil ifadesi eleştirel 
düşünme ve problem çözme becerisini gerektirdiğinden dolayı bu kazanım 21.Yy. Becerilerinin 
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme becerileri temasında yer almaktadır. Araştırmanın 
güvenirliği için araştırma sürecinde alan uzmanı kişilerden yardım alınmıştır ve bir alan 
uzmanından analiz sonuçlarını değerlendirmesi istenmiştir.  

 

Bulgular 
İlkokul İngilizce Öğretim Programında yer alan 132 kazanım, 6 kurumun (P21,ATCS, 

ENGAUGE, ISTE,OECD,EU) yayınlamış olduğu  21. Yüzyıl becerileri ortak boyutlarına göre 
incelenmiş, her bir kazanımın yeri 21. Yy becerileri çerçeve programlarda bahsedilen tüm 
kurumlarda ortak olan becerilere (İletişim,Sosyal ve Kültürel Beceriler; Vatandaşlık, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri,İşbirliği) göre belirlenmiştir. Grafik 1’de İlkokul İngilizce Dersi 
Kazanımlarının “Listening” (dinleme) ve “Speaking” (konuşma) alanlarına dağılımı 
gösterilmiştir. 21. Yy ortak becerilerine göre İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı 
Kazanımlarının dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir. Bu grafik öğrencilere kazandırılacak 
kazanımların 21. Yy Ortak Becerilerine ilişkin dağılımı hakkında geniş bir bilgi birikimi 
vermektedir. Ayrıca bu dağılım aynı zamanda Grafik 3-5’te belirtilen sonuçların genel bir 

derlemesidir. 
Grafik1. İlkokul İngilizce Dersi Kazanımlarının “Listening” ve “Speaking” Alanlarına 
dağılımı 
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Grafik 1’de gösterilen İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı Kazanımları’nın 

“Listening” (dinleme) ve “Speaking” (konuşma) alanlarına göre dağılımı incelendiğinde 
toplam 132 kazanımın 58’i Listening 74’ünün de Speaking alanına hizmet ettiği görülmektedir. 
2.Sınıf İngilizce Dersi Kazanımları toplam 39 adet olmakla birlikte 15’i Listening, 24’ü 
Speaking alanına dahil olmaktadır. 3. Sınıf kazanımları 22’si Listening, 24’ü Speaking olarak 
dağılım gösteren toplam 46 kazanım olarak görülmektedir.  4. Sınıf kazanımları toplam 47 
kazanım olarak 21’i Listening, 26’sı Speaking şeklinde dağılım göstermektedir. 

 
İlkokul İngilizce Dersi Programında Yer Alan Kazanımların Ve 21. Yy Ortak 

Becerileri Boyutuna İlişkin Bulgular 

 
Grafik 2. İlkokul İngilizce Dersi Kazanımlarının 21.Yy ortak becerilerine dağılımı 

 
İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı Kazanımları’nın 21.yy Ortak Becerileri 

boyutuna göre analizi Grafik 2’de verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde genel olarak 
kazanımların %50’si (66 kazanım), İletişim, %42’si (55 kazanım), Eleştirel Düşünme ve 
Problem Çözme, %6’sı ( 8 kazanım) Sosyal ve Kültürel Beceriler; Vatandaşlık, %2’si (3 
kazanım) Bilgi, Medya Ve Teknoloji Okuryazarlığı boyutlarından oluşmaktadır. Fakat 
programda tüm kurumların yayınladığı 21. Yy becerilerinde yer bulan İşbirliği becerilerine dair 
hiçbir kazanım tespit edilememiştir. 
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İlkokul İngilizce Dersi Programında Yer Alan Kazanımların, 2. Sınıf İngilizce 
Dersi Kazanımları Ve 21. Yy Ortak Becerileri Boyutuna İlişkin Bulgular 

Grafik 3. 2. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımlarının 21.Yy Ortak Becerilerine Dağılımı 
 
İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı kazanımlarının 2.Sınıf İngilizce dersi 

kazanımları ve 21.yy ortak becerileri boyutuna göre analizi Grafik 3’de verilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde genel olarak kazanımların %59’u (23 kazanım) İletişim, %36’sı  (14 kazanım) 
Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme, %5’i  (2 kazanım) Sosyal Ve Kültürel Beceriler; 
Vatandaşlık boyutlarından oluşmaktadır. Fakat programda Bilgi, Medya Ve Teknoloji 
Okuryazarlığı ve İşbirliği becerilerine dair hiçbir kazanım tespit edilememiştir. 
 

İlkokul İngilizce Dersi Programında Yer Alan Kazanımların, 3. Sınıf İngilizce 
Dersi Kazanımları Ve 21. Yy Ortak Becerileri Boyutuna İlişkin Bulgular 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grafik 4. 3. Sınıf İngilizce dersi kazanımlarının 21.Yy ortak becerilerine dağılımı 
 
 
 
 
 

Grafik 4. 3. Sınıf İngilizce dersi kazanımlarının 21.Yy ortak becerilerine dağılımı 
 
Grafik 4‘te 3. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımları’nın 21.Yy Ortak Becerileri boyutuna 

göre analizi verilmiştir. Programdaki kazanımların  %50 (23 kazanım)’si iletişim, %43 (20 
kazanım)’ü Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme, %7 (3 kazanım)’Si Bilgi, Medya Ve 
Teknoloji Okuryazarlığı becerilerinden oluşmaktadır. Grafikte de açıkça görülebildiği gibi 
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kazanımların büyük bir bölümü (%59) İletişim becerisine yöneliktir. Sosyal Ve Kültürel 
Beceriler; Vatandaşlık ve İşbirliği becerisinde hiçbir kazanım gözlenmemiştir. 

 
İlkokul İngilizce Dersi Programında Yer Alan Kazanımların, 4. Sınıf İngilizce 

Dersi Kazanımları Ve 21. Yy Ortak Becerileri Boyutuna İlişkin Bulgular 

 
Grafik 5. 4. Sınıf İngilizce dersi kazanımlarının 21.Yy ortak becerilerine dağılımı 
 
Grafik 5‘te 4. Sınıf İngilizce Dersi Kazanımlarının 21.yy becerileri boyutlarına göre 

analizi verilmiştir. Kazanımların %45 (20 kazanım)’i iletişim, %42 (21 kazanım)’si eleştirel 
düşünme ve problem çözme, %13 (6 kazanım)’ü Sosyal ve kültürel beceriler; vatandaşlık 
şeklinde dağılım göstermektedir. Grafik 5 incelendiğinde kazanımların büyük oranda iletişim 
becerileri (%45) ile Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerileri (%42) arasında dağılım 
gösterdiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte Bilgi, Medya Ve Teknoloji Okuryazarlığı ve 
İşbirliği becerilerine herhangi bir kazanımın işaret etmediği görülmektedir. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda 2.sınıf, 3. Sınıf ve 4. sınıflar için toplam 

132 kazanım yer almaktadır. Bu kazanımlardan 58 tanesi Listening (dinleme), 74 tanesi 
Speaking (konuşma) alanına yönelik olduğu belirlenmiştir ve tüm becerilerin 21. yüzyıl 
becerileriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Becerilerin %50 si iletişim,%42’si Eleştirel 
Düşünme Ve Problem Çözme ,%6’sı Sosyal Kültürel Beceriler; Vatandaşlık Ve  %2’sinin 
Bilgi, Medya Ve Teknoloji Okuryazarlığıyla bağlantılı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Kazanımların 21. yüzyıl becerilerine dağılımına bakıldığında çoğunluğunun iletişim becerileri 
ile eleştirel düşünme ve problem çözme ile becerisinde yoğunlaştığı görülmektedir. Amerikan 
Psikoloji Derneği (APA) 1990 yılında eleştirel düşünmeyi, "bireyin ne yapacağına ve neye 
inanacağına karar vermesi için çözümleyici, değerlendirmeye yönelik bilinçli yargılarda 
bulunması ve bu yargıları ifade etmesi" biçiminde tanımlanmıştır (Seferoğlu & Akbıyık, 
2006). Günümüzde eğitimin en önemli amaçlarının başında, değişik koşullara uyum 
sağlayabilecek, sorgulama yeteneği gelişmiş, eleştirel ve çok yönlü düşünebilen, insanlara, 
düşüncelere saygı ve hoşgörü ile yaklaşabilme becerilerine sahip sorumluluk sahibi 
vatandaşlar yetiştirmek gelmektedir. (Kutlu & Schreglmann, 2011). 

 Problem çözme, günlük yaşamda karşı karşıya kalınan sorunların üstesinden 
gelebilmek için çaba sarf etmek ve etkin çözümler geliştirmektir. Bu durum problem çözme 
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becerisini her kesimden bireyin sahip olması gereken temel becerilerden biri haline 
getirmektedir (Eryılmaz ve Ulusoy, 2015). Problem çözme becerisinin tüm çağlarda önemli bir 
yere sahiptir. Fakat yaşamakta olduğumuz yüzyılda problem çözme becerisi her şeyden önce 
bireyin mutluluğunu, huzurunu sağlamaya yöneliktir. O nedenle problem çözme becerisi 21. 
yüzyıl becerileri içerisinde tanımlanan ve kazandırılması gereken temel becerilerden biri olarak 
görülmektedir. Ayrıca globalleşen dünyada, dünyanın herhangi bir yerindeki problem lokal 
olmaktan çıkıp evrensel boyutlara ulaşabilmektedir. Küçük bir çevrede meydana gelen bir 
sorun kısa bir zamanda dünyanın büyük bir kısmını etkisine alacak güce ulaşabilmektedir. Bu 
yüzden problem çözme becerisi daha önemli bir hale gelmiştir (P21, 2015). 

 
 Karşılaşılan sorunların çözülebilmesinde iletişim becerileri önemli bir yer tutmaktadır. 

Başarılı iletişim kurabilen insanlar başkalarına saygılı, yüksek özgüven sahibi, paylaşımcı, 
işbirliği gerektiren görevlerde başarılı ve problemlere kayıtsız kalmayan insanlardır. Bu 
çerçeveden ele alındığında iletişim de bilgi çağında kazanılması gereken zorunlu 21. yüzyıl 
becerisidir (Eryılmaz ve Ulusoy, 2015). 

 
Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda İlkokul İngilizce dersi kazanımlarının 

iletişim, eleştirel düşünme ve problem çözme 21. Yy becerilerine yüksek oranda ilişkili olması 
öğrencilerin yaşantısına büyük bir yarar sağlayacağını göstermektedir.  .  

Bulgular incelendiğinde Bilgi, Medya Ve Teknoloji Okuryazarlığı İle Sosyal ve 
Kültürel Beceriler; Vatandaşlık 21.Yy Ortak becerilerini çok az oranda kazanımın temsil ettiği 
görülmektedir.  

 
21. Yüzyıl aynı zamanda bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu çağda 

yaşayan bireyler teknoloji ve medya bakımından zengin yaşantılarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Bilgiye erişiminin kolaylaşması, teknolojik sürekli ve hızlı değişim ve bu değişimin kişilerin 
yaşantısını aynı hızda değiştirebilme potansiyeli, bireylerin 21. yüzyıl vatandaşı olabilmeleri 
için bilgi, medya ve teknolojiyi etkin bir biçimde şekilde kullanması, analiz ederek en doğru 
şekilde değerlendirmesi mecburiyetini de beraberinde getirmiştir. (P21, 2015).  

 
Sosyal ve kültürel beceriler ise bireylerin birlikte yaşamlarını sürdürmesini 

kolaylaştıran, farklılıkların olanaklarından yararlanmasını ön gören, küresel rekabetçi ortamda 
varlık gösterebilmelerini sağlayan, değişen yaşam şartlarına uyum sağlamasını kolaylaştıran 
becerilerdir. Bu beceriler görev bilinci gelişmiş, sorumluluklarının farkında olan bireylerden 
meydana gelen toplumun temelini oluşturur. Bilgi çağının bireysel özellikleri öne çıkaran, birey 
için toplum anlayışının somut bir göstergesidir. Küreselleşen dünyada ulusal toplulukları bir 
arada tutup, parçalanmaları riskine karşı çözümü içeren becerilerdir (P21, 2015).   

 
Tüm bu bilgiler ışığında İlkokul İngilizce Dersi Kazanımlarının Bilgi, Medya Ve 

Teknoloji Okuryazarlığı ve Soysal Kültürel Beceriler bakımından oldukça eksik olduğu 
görülmektedir. 21. Yüzyılı yaşadığımız bu dönemde bu iki önemli becerinin kazanımlarda daha 
fazla yer almasının geleceğin iş gücü olan öğrencilere büyük katkı sağlayacağı düşülmektedir. 

 
 Araştırmanın bulgularında bir diğer dikkat çeken nokta ise 6 kurumun da 21. yüzyıl 

becerilerinde bulunan İşbirliği alanına hiçbir kazanımın işaret etmemesidir. İşbirliği bireylerin 
uyum içerisinde hareket ederek yapılan işten alınabilecek verimin maksimuma çıkarılmasıdır. 
Bireysel farklılıkların zenginliğinden yararlanılmasına dayanan iş birliğinde amaç bireylerin 
potansiyellerinin en üst düzeyde kullanılmasıdır. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın insanı 
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bilgiye ulaşıp, onu değerlendirmek ve yeni bilgilerin üretilmesine katkı sağlamak için 
çevresindeki bireyler ile işbirliği içerisinde çalışması bir gerekliliktir. (P21, 2015).  

 
Bu nedenle İlkokul İngilizce Dersi Kazanımlarından hiçbirisinin İşbirliği Becerisine 

işaret etmemesinin büyük bir eksiklik olduğu düşünülmektedir.     
 
Tüm bulgular göz önünde bulundurulduğunda 21. yüzyıl becerilerinin İlkokul İngilizce 

Dersi Kazanımlarına dağılımında bir eşitliğin olmadığı görülmektedir. Bu becerilerin her 
birinin kendi içinde ayrı ayrı öneme sahip olup, birbiriyle ilişki içinde ve birbirini destekler 
niteliğe sahip oldukları programın temel beceriler bölümünde açık bir şekilde ifade edilmesine 
rağmen İlkokul İngilizce Dersi Kazanımlarında bunun göz önünde bulundurulmadığı 
anlaşılmaktadır.(MEB, 2017). 

 
Araştırmanın bulgu ve sonuçlarına bakılarak şu önerilerde bulunulabilir: 
 
• İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programındaki kazanımlar 21. yüzyıl becerilerin 

kazanımlara yansımasında eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak tekrar gözden geçirilebilir.  
• Yaşadığımız yüzyıl Bilgi ve Teknoloji çağı olduğundan kazanımlar bilgi, medya 

ve teknoloji okuryazarlığı açısından daha zengin olacak şekilde düzenlenmesi gelecekte 
yetiştirilmek istenen vatandaşların 21.yy en önemli becerilerinden bilgi ve teknoloji 
okuryazarlığını erken yaşta kazandırılması açısından önemlidir.  

• Bunlara ek olarak İlkokul İngilizce Eğitim Programı kazanımları sosyal kültürel 
beceriler ve işbirliği becerileri açısından da tekrar gözden geçirilebilir. 21. Yüzyılın eğitim 
anlayışında okullarda verilen temel becerileri eğitiminin yanı sıra üst düzey yaşam becerilerine 
ağırlık verilmesi gerektiği bu sayede bireylerin değişime uyum sağlayabilecekleri, 
farklılıklarının avantajlarını kullanabilecekleri, küreselleşen dünyanın rekabet ortamında 
kendilerine yer bulabilecekleri, değişen yaşam şartlarına  
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Bildiri No: BT323 

KALEM VE KLAVYE İLE YAZMANIN TUTUM AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI: ORTAOKUL ÖRNEĞİ 

Dr.Öğr.Gör. Aslı Maden 
Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü, asli.maden@giresun.edu.tr  

 
ÖZET 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının kalem ve klavye ile / e-yazma 
açısından karşılaştırılması ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, var olan 
bir durumu ortaya koyduğundan tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi, Giresun il 
merkezindeki 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler arasından (n=200) belirlenmiştir. 
Öğrencilerin kalem ve klavye ile yazmaya yönelik tutumlarını tespit etmek için alanyazında yer alan 23 maddelik 
bir tutum ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek kalem ve klavye ile yazma tutumuna dair iki boyutlu hâle getirilerek 
kullanılmıştır. Değişiklik yapılan ölçek ile ilgili uzmanlardan (n=2) ve öğretmenlerden (n=3) görüş alınmıştır. 
Kalem ve Klavye ile Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği, araştırmacı tarafından örneklemdeki öğrencilere Türkçe 
öğretmenleri aracılığıyla elden ulaştırılmış ve toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde nicel veri analiz teknikleri 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin kalemle ve e-yazmaya yönelik tutum davranışlarını 
Çoğunlukla sergilediği belirlenmiştir. Cinsiyet, sınıf ve basılı kitap okuma süresinin hem kalemle hem de klavye 
ile yazma tutumu üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı, buna karşın kalem ile yazma ihtiyacı hissetme ve sosyal 
medya hesabı kullanmanın etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kalem ve e-yazmaya yönelik tutum 
ortalamaları arasında pozitif bir ilişkinin olması dikkat çeken sonuçlar arasındadır. 
Anahtar Sözcükler: e-Yazma, kalem, klavye, tutum, dijital okuryazarlık. 
 

COMPARISON OF WRITING ATTITUDES IN TERMS OF 
PENCIL AND KEYBOARD USING:  

SECONDARY SCHOOL SAMPLING 
 

ABSTRACT 
In this study, it is aimed to compare the attitudes of secondary school students towards writing with pencil 

and keyboard / e-writing and to evaluate them according to various variables. The study was conducted with 
relational screening model. The sample of the study was created with random sampling method from students of 
15 Temmuz Imam Hatip Secondary School in Giresun city centre (n=200). A (23-item) attitude scale was used in 
the literature to determine students' attitudes towards writing with pencil and keyboard. The scale was used for 
two areas of writing attitude with pen and keyboard. The opinions of the experts (n = 2) and teachers (n = 3) were 
obtained from the scale. The Attitude Scale for Writing with Pencil and Keyboard was delivered to the students in 
the sample by Turkish teachers and collected. Quantitative data analysis techniques were used on the obtained 
data. As a result of the research, it was determined that secondary school students mostly exhibited their attitudes 
towards writing with pencil and keyboard. It was found that gender, classroom and printed book reading time did 
not have a significant effect on writing attitude with both pencil and keyboard, whereas the need for writing with 
pencil and using social media account were effective. In addition, there is a positive relationship between students' 
average attitude towards writing with pencil and keyboard. 
Keywords: e-Writing, pencil, keyboard, attitude, digital literacy. 

 

Giriş 
Yazma belirli işaret ve sembollerle duygu ve düşüncelerin aktarılmasına dayanır. Temel 

okuryazarlık becerilerinden biri olan yazma, belirli bir eğitim sürecinden sonra edinilir ve 
yaşam boyu kullanılması gerekir. Bu becerinin kullanılma oranı bireyin ve içinde bulunduğu 
toplumun sosyal, ekonomik ve bilimsel anlamda gelişmesine de etki eder. Bu nedenle yazma 
becerisi ve yazılı iletişim toplumsal yaşamın önemli bir parçasıdır. Nitekim temel eğitimden 
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yükseköğretime kadar yazma becerisinin öğretimine ve doğru biçimde gerçekleşmesine önem 
verilir. Yazılı anlatım ya da iletişim bireyin tüm yaşamında yer bulduğu için, gelişen ve değişen 
yaşam koşullarına göre yenilenmektedir.  

21. yüzyılda teknolojik gelişmeler insanların iletişim alışkanlıklarını da dönüştürmüştür. 
Sözlü ve yazılı iletişim alışkanlıkları teknolojik araçlarla yenilenmiş, bu durum dil öğretimi 
ortamlarını da etkilemiştir. Zira teknoloji, internet ve medya okuryazarı olmak 21. yüzyıl 
insanının sahip olması gereken yeterliklerden sayılmıştır. Ülkemizde de eğitim sisteminde, 
bilgisayar ve internet teknolojileri bir öğretim aracı olarak etkin biçimde kullanılmaya 
başlanmıştır. Söz konusu elektronik araçlar üzerinde okuma ve yazma sadece okul yaşamında 
değil, tüm hayat boyunca gerekli olacak becerilerdir. Yazılı iletişim ve yazma becerisinin 
alışkanlığa dönüşmesinde, öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini sağlayacak yöntem ve araçların 
kullanılması gereklidir. Ayrıca, öğrencilerin yazmaya yönelik ilgi ve tutumlarının yükseltilmesi 
de zorunludur. Nitekim yazma becerilerinin yerleşik alışkanlıklara dönüştürülmesi temel bir 
hedeftir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için yazma becerisinin kullanıldığı gerçek yaşam 
bağlamlarının öğretim sürecinde önemsenmesi ve buna uygun etkinliklerle yazmaya ilişkin 
kural ve becerilerin kazandırılması gerekir. Günümüz yaşam koşullarında çocuk, genç ve 
yetişkin tüm insanların kalem kâğıtla beraber giderek artan bir yoğunlukla klavye ve ekranlar 
üzerinden de yazarak iletişim kurdukları görülmektedir. Bu nedenle öğrencilere yazma 
becerilerini birer alışkanlık hâlinde kazandırabilmek için elektronik araç ve ortamlarda yazma 
deneyimi kazandırmak zorunludur. Kalemin yanında klavye ile yazma deneyimi kazanmanın 
öğrencilerin yazmaya yönelik tutumları üzerinde destekleyici olacağı açıktır. 

Alanazi’e (2013’den akt. Maden ve diğ., 2018: 105) göre, “bugünün çocukları ve genliği 
dijital yerli adlandırmasını taşıyan bir kuşaktır. Zaten doğuştan elektronik araçları kullanma 
yeteneğine sahiplerdir. Facebook, Twitter gibi medya ortamlarındaki metinleri okuma, aynı 
zamanda bu ortamlar üzerinden yazılı metin paylaşımı, ödev takibi ve eğlenme ihtiyaçlarını 
gidermektedirler. Bu nedenle, çocuk ve genlerin okul ortamında eğitimlerinde motivasyonu, 
ilgilerini ve sonucunda başarıyı yükseltmek için dijital ortam ve araçlardan yararlanılması 
yerinde olacaktır.” Zira günümüzde okul öncesi, okul ve meslek yaşamında ayrıca özel yaşam 
alanlarında da dijital araç ve ortamlarda sözlü veya yazılı iletişim kurmadan yaşamı sürdürmek 
mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, elektronik araçlarla yazmak ve bu becerileri eğitim 
sürecinde kazandırmak önemlidir. Yeni kuşakların dijital araçlara ve internete olan ilgisinden 
yazma eğitimi sürecinde yararlanmak hem kalem hem de klavye ile yazmaya yönelik başarıda 
etkili olacaktır. Kırnık (2010) ve Cunningham (2008) aynı doğrultuda, öğrencilerin severek 
yazılar yazmasının akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir. Bu noktada, 
21. yüzyıldaki öğrenci kitlesinin teknolojiye ilgi gösterdiği ve Z kuşağı olarak adlandırıldığı 
hesaba katılarak yazma öğretiminde elektronik yazma uygulamalarına yer verilmelidir.  

Alanyazında yazma tutumunun belirlenmesine yönelik çeşitli çalışmalara 
rastlanabilmektedir (Susar Kırmızı, 2009; Susar Kırmızı ve Beydemir, 2012; Seban, 2012; 
Erdoğan, 2012; Uygun, Aktürkoğlu ve Dedeoğlu, 2014; Temizkan ve Sallabaş, 2009; Ünal ve 
İşeri, 2012; Zorbaz ve Kayatürk, 2015). Ancak kalem ve klavye araçlarının kullanımı 
bakımından yazmaya yönelik tutumu inceleyen bir araştırmaya rastlanamamaktadır. 
Dolayısıyla öğrencilerin yazma tutumlarının kalem / kâğıt ve klavye / ekran ile yazmaya göre 
nasıl bir değişiklik gösterdiğinin belirlenmesi ve yapılacak düzenlemelerde rehber olması önem 
arz etmektedir. Konuyla ilgili araştırmaların sınırlı oluşu da bu yönde yapılacak araştırmanın 
değerini artırmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 
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Bu gerekçeden hareketle araştırmada, ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik 
tutumlarının kalem ve klavye ile/ e-yazma açısından karşılaştırılması ve çeşitli değişkenlere 
göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır: 

1. Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e- yazmaya yönelik tutumları ne düzeydedir? 
2. Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e- yazmaya yönelik tutumları cinsiyet değişkenine 

göre farklılaşmakta mıdır? 
3. Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e- yazmaya yönelik tutumları sınıf değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 
4. Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e- yazmaya yönelik tutumları kalem ile yazma 

ihtiyacı hissetmeye göre farklılaşmakta mıdır? 
5. Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e-yazmaya yönelik tutumları günlük basılı kitap 

okuma süresine göre farklılaşmakta mıdır? 
6. Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e-yazmaya yönelik tutumları sosyal medya hesabı 

sahibi olma değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 
7. Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e-yazmaya yönelik tutumları arasında nasıl bir ilişki 

vardır? 
Yöntem 

  Araştırmada nicel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel 
tarama modeli Karasar’a (2013: 77) göre, “iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte 
değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan tarama modelidir. Bu tür bir 
düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, ayrı ayrı sembolleştirilir”. Bu doğrultuda, 
öğrencilerin kalem ve klavye ile yazmaya yönelik tutumları belirlenmiş; cinsiyet, sınıf, kalemle 
yazma ihtiyacı, basılı kitap okuma süresi, sosyal medya kullanımı açısından değerlendirilmiş 
ve öğrencilerin kalem ve klavye ile yazmaya yönelik tutumları arasında ne yönde bir ilişkinin 
olduğu ortaya konulmuştur. 
 Örneklem 

Araştırmanın örneklemi, kolay ulaşılabilirlik ve uygulanabilirlik esasına bağlı olarak 
tesadüfi örnekleme metodu ile belirlenmiştir. Örneklem Giresun il merkezindeki ortaokullar 
arasından rastgele belirlenmiş, yeterli öğrenci sayısına sahip olan 15 Temmuz İmam Hatip 
Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler arasından oluşturulmuştur. İlgili ortaokulda 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında toplam 787 öğrencinin öğrenim gördüğü -okul idaresinden temin edilen 
listeler aracılığıyla- belirlenmiştir. Bu öğrenciler arasından örnekleme tesadüfi olarak 200 
öğrenci seçilmiştir.  

Verilerin Toplanması  
Ortaokul öğrencilerinin kalem ve klavye ile yazmaya yönelik tutumlarını tespit etmek 

için alanyazında yer alan, Can ve Topçuoğlu Ünal (2017) tarafından hazırlanmış olan 23 
maddelik tutum ölçeğinden yararlanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizi Can ve Ünal (2017) 
tarafından yapılmış ve ilgili araştırmada ölçeğe ilişkin KMO değeri 0,840, Cronbach Alpha 
katsayısı ise 0,891 olarak belirlenmiştir. Ölçek kalem ve klavye ile yazma tutumuna dair iki 
boyutlu hâle getirilerek kullanılmıştır. Değişiklik yapılan ölçeğe yönelik alan uzmanlarından 
(n=2) ve Türkçe öğretmenlerinden (n=3) görüş alınmıştır. Tutum ölçeği 23 madde hâlinde tek 
boyutlu olarak 5’li likert tipte uygulanmıştır.  

Kalem ve Klavye ile Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği, araştırmacı tarafından örneklemdeki 
öğrencilere Türkçe öğretmenleri aracılığıyla elden ulaştırılmış ve toplanmıştır.  
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Veri toplanma aracında yer alan aralık değerlerini derecelendirmek için aralık 
hesaplama yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda ölçekte yer alan aralık değerlerine n-1/n aralık 
genişliği formülü uygulanmıştır. Formül ile hesaplanan aralık genişliği dikkate alınarak (her 
aralıkta 0.80 puan olacak şekilde) dört eşit parçaya bölünerek her seçeneğe karşılık gelen puan 
aralıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Tablo 1. Ölçek puan aralıkları 
Seçenekler Verilen 

Değer 
Değer Aralığı 

Hiçbir Zaman 1 1,00 - 1,80 
Nadiren 2 1,81 - 2,60 
Ara sıra 3 2,61 - 3,40 

Çoğunlukla 4 3,41 - 4.20 
Her Zaman 5 4,21 - 5,00 

 
Verilerin Analizi 
Araştırmanın verileri araştırma amacı ve alt problemleri doğrultusunda, SPSS 16.0 

programı kullanılarak çözümlenmiş; bulgular, tablolar hâlinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 
Elde edilen verilerin analizinde, kalem ve klavye ile yazmaya yönelik tutumlarına dair 
ortalamaların çözümlenmesinde aritmetik ortalama ( ) kullanılmıştır. Cinsiyet, sınıf, kalem ile 
yazma ihtiyacı hissetme, basılı kitap okuma süresi, sosyal medya hesabı kullanımı 
değişkenlerinin etkisini test etmek için Bağımsız Örneklemler t testi ve One Way ANOVA 
istatistiklerinden, kalem ve klavye ile yazmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
için ise Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 
anlamlılık düzeyi 0,05 olarak uygulanmıştır. 

BULGULAR 
 Ortaokul öğrencilerin kalemle ve klavye ile / e-yazmaya yönelik tutumlarına ilişkin 
bulgular, araştırmanın amaç ve alt problemlerine uygun biçimde tablolar hâlinde sunularak 
yorumlanmıştır.  

Ortaokul öğrencilerinin kalemle yazmaya yönelik tutumları 

Tablo 2.  
Kalemle yazma tutumlarına ilişkin bulgular 
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Tutum Maddeleri N  St. Sapma 
1. Her gün düzenli olarak yazarım.  

20
0 

2,8600 1,51720 
2. Yazmak keyifli bir uğraştır.  2,5600 1,38781 
3. Yazmak beni mutlu eder.  3,1400 1,50055 
4. Her fırsatta yazmak isterim.  2,6400 1,46325 
5. Yazma etkinliklerine isteyerek katılırım.  2,7550 1,36171 
6. Yazma ödevlerini severek yaparım.  2,8000 1,42836 
7. Yazmaya özel olarak vakit ayırmak gerekir.  3,2150 1,52657 
8. Farklı türlerde yazmaktan zevk duyarım.  3,3144 1,48655 
9. Yazma becerimi geliştirmek için çalışmalar yaparım.  3,9050 1,21795 
10. Yazmak için çaba göstermek gerekir.  3,7150 1,30856 
11. Yazmak iletişim yollarından biridir.  3,9650 1,37229 
12. Yazmak bugünü geleceğe taşımaktır.  4,1550 1,06614 
13. Yazdıklarım benim için değerlidir.  3,7200 1,38970 
14. Yazmak zor bir iştir.   3,7150 1,37960 
15. Yazma önemli bir beceridir.  4,1250 1,18592 
16. Yazdıklarım benim eserimdir.  3,6300 1,46074 
17. Yazmak düşünme becerimi geliştirir.  3,9150 1,42757 
18. Yazmak kişisel gelişimime katkı sağlar.  3,6000 1,49371 
19. Yazmak beni özgürleştirir.  3,6450 1,45588 
20. Yazmak beni rahatlatır.  3,2500 1,48273 
21. Yazmak yeni şeyler üretmektir.  3,6950 1,41846 
22. Yazarak duygularımı rahat ifade ederim.  3,7000 1,31860 
23. Yazma düşüncelerimi paylaşmamda bana kolaylık 

sağlar.  3,2900 1,45826 

Kalemle Yazma Tutum Ortalaması  3,4439 ,94228 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin kalemle yazmaya yönelik 
tutumlarının =3,4439 düzeyinde ve Çoğunlukla aralığında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için çalışma ve çaba sarf etme, yazmayı bir iletişim 
yolu olarak görme, yazmanın bugünü geleceğe taşıdığına inanma, yazdıklarına değer verme, 
yazmayı zor bir iş ve önemli bir beceri olarak görme, yazmanın düşünmeye ve kişisel gelişime 
katkıda bulunduğuna inanma, kendini özgürleştirdiğini düşünme, yazdıklarını eseri olarak 
kabul etme, yazmayı yeni şeyler üretme aracı olarak görme ve duyguları rahat ifade etme gibi 
beceriler açısından Çoğunlukla aralığında tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. 

Bunlarla birlikte öğrencilerin düzenli yazma, yazmayı keyifli bir uğraş olarak görme, 
yazmadan mutlu olma ve isteme, yazma etkinliklerine isteyerek katılma ve yazılı ödevleri 
severek yapma, yazmaya özel vakit ayırma, farklı türde yazılar yazmaktan zevk alma, yazarken 
rahatlık hissetme ve düşüncelerin yazarak paylaşılmasını kolay görme becerilerine yönelik ise 
Ara Sıra aralığında bir tutum sergiledikleri gözlenmiştir.  
 Bu bulgu, öğrencilerin klasik diğer bir ifade ile kalem kâğıt ile yazmaya yönelik 
tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Yine bu bulgudan hareketle, 
öğrencilerin kalemle yazmayı zor bir iş ve geliştirilmesi gerek bir beceri olarak görmelerinin, 
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iletişim ve aktarım aracı olarak önemsemelerinin ve insanın gelişiminde önemli bir rolünün 
olduğunu düşünmelerinin tutumları üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin klavye ile / e-yazmaya yönelik tutumları 
 
Tablo 3.  
Klavye ile/ e-yazma tutumlarına ilişkin bulgular 

Tutum Maddeleri N  St. Sapma 
1. Her gün düzenli olarak yazarım.  

20
0 

2,8350 1,51965 
2. Yazmak keyifli bir uğraştır.  4,0200 1,12066 
3. Yazmak beni mutlu eder.  4,2650 ,89374 
4. Her fırsatta yazmak isterim.  3,4150 1,31201 
5. Yazma etkinliklerine isteyerek katılırım.  4,0000 1,09819 
6. Yazma ödevlerini severek yaparım.  3,8750 1,26387 
7. Yazmaya özel olarak vakit ayırmak gerekir.  3,3900 1,46925 
8. Farklı türlerde yazmaktan zevk duyarım.  3,4200 1,36489 
9. Yazma becerimi geliştirmek için çalışmalar yaparım.  3,3850 1,41385 
10. Yazmak için çaba göstermek gerekir.  3,7150 1,27353 
11. Yazmak iletişim yollarından biridir.  3,8250 1,31263 
12. Yazmak bugünü geleceğe taşımaktır.  3,7200 1,21200 
13. Yazdıklarım benim için değerlidir.  2,4550 1,01148 
14. Yazmak zor bir iştir.   2,1950 1,07366 
15. Yazma önemli bir beceridir.  3,7300 1,27484 
16. Yazdıklarım benim eserimdir.  3,7700 1,25097 
17. Yazmak düşünme becerimi geliştirir.  3,8050 1,26291 
18. Yazmak kişisel gelişimime katkı sağlar.  3,7300 1,32888 
19. Yazmak beni özgürleştirir.  3,9250 1,16454 
20. Yazmak beni rahatlatır.  4,3500 ,91195 
21. Yazmak yeni şeyler üretmektir.  3,6150 1,34006 
22. Yazarak duygularımı rahat ifade ederim.  3,4100 1,37892 
23. Yazma düşüncelerimi paylaşmamda bana kolaylık 

sağlar.  4,0000 1,19463 

e-Yazma Tutum Ortalaması  3,6026 ,76997 
Tablo 3’te görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin klavye ile yani e-yazmaya yönelik 

tutumlarının =3,6026 düzeyinde ve Çoğunlukla aralığında olduğu tespit edilmiştir. Aynı 
şekilde öğrencilerin e-yazmayı keyifli bir uğraş olarak görme, her fırsatta yazma, yazma 
etkinliklerine katılma ve yazılı ödevleri isteyerek yapma, farklı türlerde yazmaktan zevk alma, 
yazma becerilerini geliştirmek için çaba gösterme, bir iletişim yolu ve bugünü geleceğe aktarma 
aracı olarak görme; önemli bir beceri olduğuna, düşünmeyi geliştirme, kişisel gelişimi sağlama, 
özgürleştirme ve üretme aracı olduğuna inanma; duygu ve düşünceleri rahat ve kolay ifade 
etmeyi sağlama gibi açılardan Çoğunlukla aralığında tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin klavye ile yazarken mutlu olma ve rahat hissetme açısından Her Zaman 
aralığında, yüksek düzeyde bir tutum sergilediklerine ilişkin bulgu dikkat çekmektedir. 
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Bunlarla birlikte yazmayı zor bir iş olarak görme ve yazdıklarına değer verme açısından 
öğrencilerin e-yazmaya yönelik Nadiren aralığında bir tutum sergiledikleri gözlenmiştir.  
 Bu bulgu, öğrencilerin e-yazmaya yönelik tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğunu 
göstermektedir. Yine bu bulgudan hareketle, öğrencilerin klavye ile yazarken keyifli, rahat ve 
mutlu olmalarının, duygu ve düşüncelerin paylaşımında e-yazmanın kolaylık sağlamasının 
tutum üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.  

Ortaokul öğrencilerinin kalemle ve e-yazmaya yönelik tutumlarının cinsiyete 
göre analizi 

Tablo 4.  
Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular 

 Cinsiyet N 
 

Standart 
Sapma t p 

Kalemle Yazma 
Tutumu 

Kız 121 3,3784 ,94492 
-1,219 0,214 

Erkek 79 3,5443 ,93528 

E-Yazma Tutumu 
Kız 121 3,5523 ,77937 

-1,145 0,254 
Erkek 79 3,6797 ,75371 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, ortaokul öğrencilerinin kalemle ve e-yazmaya yönelik 
tutumlarının kız ve erkekler açısından farklılık göstermediği belirlenmiştir. Elde edilen veriler 
üzerinde yapılan t testi sonucunda, kız ve erkek öğrencilerin tutumları arasında kalem veya 
klavye kullanımını açısından anlamlı farklılık bulunmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu bulgu, 
kız ve erkek öğrencilerin hem kalemle hem de klavye ile yazmaya yönelik tutumlarının 
birbirine yakın olduğu şeklinde açıklanabilir.  
 

Ortaokul öğrencilerinin kalemle ve e-yazmaya yönelik tutumlarının sınıf değişkenine 
göre analizi 

Tablo 5.  
Sınıf değişkenine ilişkin bulgular 

 Sınıf Düzeyi N 
 

Standart 
Sapma F (3,196) p 

Kalemle Yazma 
Tutumu 

5.Sınıf 46 3,3422 ,95351 

1,686 0,171 
6.Sınıf 48 3,5100 ,96755 

7.Sınıf 59 3,5844 ,93656 

8.Sınıf 47 3,2997 ,90981 

E-Yazma Tutumu 

5.Sınıf 46 3,4263 ,80508 

1,062 0,366 
6.Sınıf 48 3,6676 ,71972 

7.Sınıf 59 3,7406 ,84551 

8.Sınıf 47 3,5356 ,65995 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, ortaokul öğrencilerinin kalemle yazmaya yönelik 
tutumlarının sınıf düzeyi yükseldikçe, 5. sınıfta =3,3422, 6. sınıfta =3,5100, 7. sınıfta 
=3,5844 ve 8. sınıfta =3,2997 şeklinde, düzenli olmasa da artış gösterdiği belirlenmiştir. 
Klavye ile e-yazmaya yönelik tutumların ise 5. sınıfta =3,4263,  6. sınıfta =3,6676, 7. sınıfta 
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=3,7406 ve 8. sınıfta =3,5356 şeklinde, son sınıftaki düşüş hariç artış gösterdiği 
görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin hem kalemle hem de e-yazmaya yönelik 
tutumlarının sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu bulgudan 
hareketle, ortaokulda alınan eğitimin kalemle ya da e-yazmaya yönelik tutum geliştirmede 
etkisinin olduğu, ancak bu değişkenin 8.sınıfta sınav hazırlık süreci ve ergenlik gibi sebeplerle 
etkisini yitirdiği söylenebilir.  
Kalem ve e-yazmaya yönelik tutumun kalem ile yazma ihtiyacı hissetmeye göre analizi 

 
Tablo 7.  
Kalemle yazma ihtiyacı hissetme değişkenine ilişkin bulgular 

 Kalemle 
Yazma N 

 

Standart 
Sapma t p 

Kalemle Yazma 
Tutumu 

Hayır 58 3,3681 1,01800 
-0,727 0,468 

Evet 142 3,4849 ,91151 

E-Yazma Tutumu 
Hayır 58 3,8688 ,79001 

3,196 0,002 
Evet 142 3,4439 ,73713 

 
Tablo 7’de ortaokul öğrencilerinin çoğunun (f=142) gün içinde kalemle yazma ihtiyacı 

hissettiği, bu durumun ise kalemle yazmaya yönelik tutum üzerinde etkili olduğu, ancak e-
yazmaya yönelik tutum üzerinde aynı etkiyi göstermediği aksine kalemle yazma ihtiyacı 
hissetmeyen öğrencilerin e-yazma tutumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Elde edilen veriler üzerinde yapılan t testi sonucunda da, gün içinde kalem ile yazma 
ihtiyacı hisseden ve hissetmeyen öğrenciler arasında kalemle yazmaya yönelik tutum açısından 
anlamlı farklılık bulunmadığı (p>0,05), buna karşın e-yazmaya yönelik tutum açısından anlamlı 
bir farklılığın söz konusu olduğu görülmüştür (p<0,05). Bu bulgu, gün içinde kalemle yazma 
ihtiyacı olan öğrencilerin kalem ve kâğıda, ihtiyaç hissetmeyenlerin ise klavye ile yazmaya 
daha çok yöneldiği şeklinde açıklanabilir. Ancak bu durumun sadece e-yazmaya yönelik 
tutumlar üzerinde belirgin olduğu, kalemle yazma sürecinde ihtiyaç hissedilmese dahi 
öğrencilerin belirli düzeyde ve birbirine yakın tutuma sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Kalem ve e-yazmaya yönelik tutumun günlük basılı kitap okuma süresine göre analizi 

Tablo 8.  
Günlük basılı kitap okuma süresi değişkenine ilişkin bulgular 
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 Basılı Kitap 
Okuma Süresi N 

 

Standart 
Sapma F (4,195) p 

Kalemle 
Yazma 
Tutumu  

Hiç 5 2,6174 ,74575 

1,646 0,144 

1 Saatten Az 70 3,4342 ,90548 
1 Saat 81 3,4879 ,98969 

1-3 Saat 37 3,3760 ,92267 
3 Saatten Fazla 7 3,9814 ,72051 

E-Yazma 
Tutumu 

 

Hiç 5 3,0696 ,89030 

1,423 0,228 

1 Saatten Az 70 3,5901 ,76739 
1 Saat 81 3,5491 ,80618 

1-3 Saat 37 3,7474 ,67526 
3 Saatten Fazla 7 3,9627 ,63476 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, ortaokul öğrencilerinin kalemle ve e-yazmaya yönelik 
tutumlarının basılı kitap okuma süresine göre değiştiği, ancak anlamlı farklılık göstermediği 
belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin çoğunluğunun günde 1 saatten az ve 1 saat basılı kitap 
okuduğu; 37’sinin 1-3 saat, 7’sinin 3 saatten fazla ve sadece 5’inin hiç basılı kitap okumadığı 
tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda,  bu durumun hem kalemle hem e-yazmaya yönelik 
tutum üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı da görülmüştür (p>0,05). Ancak basılı kitap 
okuma süresi arttıkça her iki araçla yazmaya yönelik tutum düzeyinin yükselmesi dikkat 
çekmektedir. Bu bulgu, basılı kitap okumanın klavye ile klavye ile yazı yazma üzerinde etkili 
olduğu, ancak bu etkinin anlamlı düzeyde olmadığı şeklinde açıklanabilir. 

 
Kalem ve e-yazmaya yönelik tutumun sosyal medya kullanımına göre analizi 

 
Tablo 9.  
Sosyal medya hesabı kullanma değişkenine ilişkin bulgular 

 Sosyal 
Medya 
Hesabı 

N 
 

Standart 
Sapma t p 

Kalemle Yazma 
Tutumu 

Evet 170 3,3813 ,89636 
-2,259 0,025 

Hayır 30 3,7986 1,12137 

E-Yazma Tutumu 
 

Evet 170 3,6744 ,70274 
2,528 0,016 

Hayır 30 3,1957 ,99433 
 
Tablo 9 görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin 170’inin sosyal medya kullandığı 

30’unun ise kullanmadığı belirlenmiştir. Bulgulara göre sosyal medya kullanımının e-yazmaya 
yönelik tutum üzerinde olumlu etkisi varken, kalemle yazma üzerinde aynı şekilde etkisinin 
olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile, sosyal medya hesabı bulunan öğrencilerin e-
yazmaya yönelik tutumları yüksekken, kalemle yazmaya yönelik tutumları düşüktür. Yapılan 
analiz sonucunda, sosyal medya hesabı kullanmanın kalemle ve e-yazmaya yönelik tutum 
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üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu bulgudan hareketle, 
sosyal medya hesabı kullanmanın yazmaya yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, 
bu etkinin klavye ile yazma üzerinde olumlu ancak kalemle yazma sürecinde ise olumsuz 
biçimde ortaya çıktığı söylenebilir. Dolayısıyla sosyal medya kullanımı kalemden ziyade e-
yazmaya yönelik tutumu arttırmaktadır. 
 

Kalemle ve e-yazmaya yönelik tutum arasındaki ilişkiye dair korelasyon analizi 
bulguları 

Tablo 10.  
Pearson korelasyon analizi 

Tutum Kalemle Yazma E-Yazma 

Kalemle Yazma 
1 ,270** 
 ,000 

E-Yazma 
,270** 1 

,000  

Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e-yazmaya yönelik tutum ortalamaları arasında ilişki 
olup olmadığını tespit etmek için korelasyon analizine başvurulmuştur. Tablo 10’da görüldüğü 
üzere, öğrencilerin kalem ve e-yazmaya yönelik tutumları arasında, pozitif yönlü ve zayıf 
düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,270, p 0,000). Bu bulgu, kalemle yazmaya yönelik 
tutum yükseldiğinde, klavye ile gerçekleşen yazma eylemine yönelik tutumun da yükseldiğini 
göstermektedir.    
 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
Ortaokul öğrencilerinin kalemle ve e-yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli açılardan 

incelemeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
Ortaokul öğrencilerinin kalemle yazmaya yönelik tutumlarının =3,4439 ve e-yazmaya 

yönelik tutumlarının ise =3,6026 düzeyinde ve Çoğunlukla aralığında olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca kalemle yazmaya yönelik tutum üzerinde, kalemle yazmayı zor bir iş ve geliştirilmesi 
gerek bir beceri olarak görmenin, iletişim ve aktarım aracı olarak önemsemenin ve insanın 
gelişiminde önemli bir rolünün olduğunu düşünmenin etkili unsurlar arasında önde olduğu 
görülmüştür. Klavye ile yazmaya yönelik tutum üzerinde ise, yazarken keyifli, rahat ve mutlu 
olmanın, duygu ve düşüncelerin paylaşımında e-yazmanın kolaylık sağlamasının daha çok 
etkili olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin hem klasik diğer bir ifade ile kalem ile hem 
de e-yazmaya yönelik tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Zorbaz ve 
Kayatürk’ün (2015) ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumları ile ilgili araştırmasında 
da, öğrencilerin çoğunluğunun kalemle yazmaya yönelik tutumunun düşük düzeyde olması bu 
açından manidardır. Ayrıca Duran’ın (2013) kalem ve klavye ile yazmanın etkililiğine dair 
araştırmasında ise, kalem ile yazmanın klavye ile yazmaya göre daha etkili olduğu 
belirlenmiştir. Bu araştırmada, e-yazmanın tutum üzerindeki etkisi ile söz konusu araştırmadaki 
yazmada etkililiğe yönelik oluşan fark örtüşmemektedir.  

Cinsiyetin ve sınıf düzeyinin kalemle ve e-yazmaya yönelik tutum üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Akın’ın (2016) ortaokul öğrencilerinin okuma ve yazma 
tutumlarına yönelik araştırmasında bu sonucu destekler nitelikte, cinsiyetin yazmaya yönelik 
tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, buna karşın aynı araştırmada sınıf düzeyinin 
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tutum üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyi yükseldikçe tutumun da yükselmesi, 
ancak 8. sınıfta her iki araçla yazmaya yönelik tutumda da düşüşün olması dikkat çeken 
sonuçlardandır.  

Öğrencilerin 142’sinin gün içinde kalemle yazma ihtiyacı hissettiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca gün içinde kalem ile yazma ihtiyacı hissetmenin kalemle yazmaya yönelik tutum 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, buna karşın e-yazmaya yönelik tutum üzerinde -ihtiyaç 
hissetmeyen öğrenciler lehine- anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

Ortaokul öğrencilerinin basılı kitap okuma süresine bağlı olarak kalemle ve e-yazmaya 
yönelik tutumlarının yükseldiği tespit edilmiştir. Ancak basılı kitap okuma süresinin her iki 
araçla yazmaya yönelik tutumlar üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı görülmüştür. 
Benevides (2006) tarafından Kanada’da öğretmen adayları üzerinde yapılan bir araştırmada, 
okuma alışkanlığı ve yazma becerisi arasında olumlu yönde ilişkinin olduğu ve okuma 
alışkanlığı yüksek olan adayların daha iyi yazdığı belirlenmiştir (akt. Batur, Gülveren ve Bek, 
2010). Bu araştırmanın bulguları ile araştırmanın kitap okuma süresi ve tutum arasındaki 
ilişkiye dair sonuçları birbirini desteklemektedir.  

Öğrencilerin 170’inin sosyal medya kullandığı 30’unun ise kullanmadığı belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, sosyal medya hesabı kullanmanın hem kalemle hem de e-yazmaya yönelik 
tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinin kalemle yazmaya 
yönelik tutum üzerinde sosyal medya kullanmayanlar lehine, e-yazmada ise kullananlar lehine 
olması dikkat çeken sonuçlar arasındadır. Zorbaz ve Kayatürk’ün (2015) ilgili araştırmasında, 
televizyon, bilgisayar veya tablet başında 3 saatten fazla vakit geçirenlerin yazma tutumunun 
düştüğü tespit edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin çoğunluğunun sosyal medya kullandığı 
görülmektedir, bu da gün içinde çok uzun süre medya üzerinde vakit geçirdikleri şeklinde 
açıklanabilir. Kitle iletişim araçları ile medya ortamlarında çok vakit geçirmenin araştırmada, 
yazmaya yönelik tutum açısından kalemle yazmayı tercih edenler için olumsuz klavye ile 
yazmayı tercih edenler için ise olumlu bir etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Yine bu 
araştırmada, ders kitabı dışında kitap okuyan öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarının daha 
yüksek olması da araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Söz konusu araştırma ile bu 
araştırma sonucunun birbirini açıkladığı ve desteklediği söylenebilir. Bununla birlikte Maden 
ve diğerlerinin (2018) Türkçe öğretmeni adaylarının e-yazma alışkanlıkları ile ilgili 
araştırmasında da, sosyal medya kullananlarının e-yazma düzeylerinin daha yüksek olduğunun 
tespiti bu sonuçla aynı doğrultudadır. 

Ortaokul öğrencilerinin kalem ve e-yazmaya yönelik tutum ortalamaları arasında pozitif 
yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, kalemle yazmaya 
yönelik tutum yükseldiğinde klavye ile gerçekleşen yazma eylemine yönelik tutumun da 
yükseldiğini göstermektedir. Dolayısıyla kalem ve klavyenin oluşturduğu araç ve ortam 
özelliğinin yazmaya yönelik tutum açısından birbirini desteklediği ortaya konulmuştur.  

Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin kalemle ve e-yazmaya yönelik Çoğunlukla 
aralığında tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, sınıf ve basılı kitap okuma süresinin 
hem kalemle hem de klavye ile yazma tutumu üzerinde anlamlı düzeyde etkili olmadığı, buna 
karşın kalem ile yazma ihtiyacı hissetme ve sosyal medya hesabı kullanmanın tutum üzerinde 
etkili olduğu görülmüştür. Diğer taraftan öğrencilerin kalemle ve e-yazmaya yönelik tutum 
ortalamaları arasında pozitif bir ilişkinin olması araştırmanın önemli sonuçlarındandır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir: 
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Ortaokul öğrencilerinin kalem ile edindikleri yazma becerisini, 21. yüzyılın yaşam 
koşullarına uyum sağlayabilmek için elektronik ortamda geliştirebilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle, derslerde kalem ve kâğıt ile gerçekleşen öğretim çalışmaları yanında, doğuştan yatkın 
oldukları dijital ekran ve klavyelere de başvurulması faydalı olacaktır. Fakat dijital araç ve 
ortamlardan öğrencilerin nasıl ve ne şekilde etkili ve güvenli biçimde yararlanacağının 
derslerde anlatılması, ders kitaplarında bunun için örnek uygulamalara ve açıklamalara yer 
verilmesi önem taşımaktadır. Ortaokulda yazma becerilerinin bir alışkanlığa dönüştürülmesi 
hedeflenmektedir. Bu hedefe tam manasıyla ulaşabilmek için çağın gerektirdiği ve gerçek 
yaşamda gereksinim duyulan elektronik araçlar üzerinde dil becerilerinin kullanımına yönelik 
okuma yazma etkinlikleri yapılmalıdır. Bu sayede öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarında 
da iyileşmeler gerçekleşebilir. Bu kapsamda, Türkçe dersi öğretim programında önerilen blog, 
e-posta ve sosyal medya mesajları gibi elektronik araçlar çeşitlendirilebilir, bunlarla ilgili ders 
kitaplarındaki metin ve etkinliklerin sayısı arttırılabilir, ayrıca öğrencilerin elektronik 
ortamlarda okuyup yazdıklarının sınıfta ve sınıf dışında paylaşılması sağlanabilir. Bunun için 
sınıf içinde öğretim etkinlikleri, sınıf dışında ise sosyal medya grupları ve EBA gibi 
platformlardan yararlanılabilir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN E-YAZMA ALIŞKANLIKLARININ 

İNCELENMESİ 

 
Dr.Öğr.Gör. Aslı Maden 

Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü, asli.maden@giresun.edu.tr  
 

ÖZET 
Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının incelenmesi ve çeşitli değişkenlere göre 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, var olan bir durumu belirlemeyi amaçladığından tarama 
modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi, Giresun il merkezindeki 15 Temmuz İmam Hatip 
Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler arasından (n=200) belirlenmiştir. Öğrencilerin e-yazma alışkanlarını 
tespit etmek için alanyazında yer alan bir ölçek temele alınmış, birtakım değişiklikler yapılarak ortaokul 
öğrencilerine uygun bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçek ile ilgili alan uzmanlarından görüş alınmış ve bazı 
düzenlemeler yapılarak 21 madde hâlinde uygulanmıştır. e-Yazma Ölçeği araştırmacı tarafından örneklemdeki 
öğrencilere Türkçe öğretmenleri aracılığıyla elden ulaştırılmış ve toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde nicel 
veri analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin klavye ile yazma 
alışkanlıklarını çoğunlukla sergilediği, psikolojik olarak e-yazmaya hazır olduğu ortaya konulmuştur. Cinsiyet, 
sınıf ve basılı kitap okuma süresinin e-yazma alışkanlığı üzerinde etkili olmadığı, buna karşın klavye ile yazma 
süresi, kalem ile yazma ihtiyacı hissetmeme, sosyal medya hesabı sahibi olma ile mobil cihazlardan internete 
bağlanmanın e-yazma alışkanlığı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yazma, e-yazma, dijital okuryazarlık, alışkanlık. 
 
 

INVESTIGATION OF E-WRITING HABITS OF SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS 

 
ABSTRACT 

The present study aimed to determine the electronic writing habits of secondary school students. The study 
was conducted with relational screening model. The sample of the study was created with random sampling 
method from students of 15 Temmuz Imam Hatip Secondary School in Giresun city centre (n=200). A scale in the 
literature was used to determine the e-writing habits of the students. Some changes were made to secondary school 
students in the scale. Opinions were obtained from Turkish experts and teachers. Then, the scale was applied as 
21 items. The e-Writing Habits Scale was delivered to the students in the sample by Turkish teachers and collected 
by the researcher. The findings were interpreted by using quantitative data analysis techniques. As a result of the 
study, it was determined that secondary school students were psychologically writing to writing over keyboard 
and showed a usually habit in terms of daily use. However, gender, class and printed reading time have not effects 
on e-writing. But, it was found that writing time with the keyboard, having the need to write with the pen, having 
a social media account and connecting to the internet from mobile devices had an effect on the e-writing habit. 
Keywords: Writing, e-writing, digital literacy, habit. 
 

 
GİRİŞ 

Yazma insanın kendini ifade etmesinde başvurduğu yollardan biridir. İnsan kendisini 
yazıyla ifade ederken belirli işaret, sembol veya harfleri kullanır. İlkokul döneminde öğrenilen 
temel bir dil becerisi olan yazma, insan yaşamında iletişimin yanında sanat, tarih, bilimsel 
gelişmelerin kaydedilmesi gibi büyük işlevlere de sahiptir. Bu nedenle yazma becerisinin 
eğitimi dikkat ve özen gerektirir.  
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Yazma kalem ve kâğıt ile gerçekleştirilen bir ifade etme eylemi iken bugün elektronik 
araçların insan yaşamındaki yoğun kullanımı ile artık klavye ve ekranlar üzerinde de 
gerçekleşmektedir.  Bilgisayar gibi elektronik araçlar ile internet kullanımı, insanların bilgi 
edinme için internet ağı üzerinden dijital kaynakları okumasını aynı zamanda elektronik posta 
ve sosyal medya ortamları ile de yazılı paylaşımlarda bulunmasını sağlamıştır. E-posta, blog, 
viki, twitter, whatsapp gibi dijital ortamlarda yazılı iletişim kuran bireylerin kalem ve kâğıt 
kullananlara göre değişen birtakım becerileri sergiledikleri araştırmalarda ortaya konulmaktadır 
(Kress, 2003; Alvarez, 2012’den aktaran Maden ve diğ. 2018; 104). Bu gelişme ve değişme 
içinde, bulunduğumuz 21. yüzyılın insan profiline de yeni beceriler ve yeterlikler eklemiştir. 
Bunlardan biri de dil becerilerini de etkileyen bilgi ve medya okuryazarlığı, diğer bir ifade ile 
dijital okuryazarlıktır. Nitekim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2018) da 
öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken kazanacakları temel yetkinlikler arasında dijital bilgi 
edinme ve paylaşma yer bulmuştur. İlkokul ve ortaokul düzeyinde öğretim programına bağlı 
olarak, ders materyalleri çeşitlenmiş ve bugün basılı ve çizili kaynakların yanında bilgisayar ve 
internet tabanlı araçların kullanımı da yaygınlaşmıştır. Bu kaynakların etkin kullanımı ve bir 
hayat boyu öğrenme becerisine dönüştürülmesi için ilköğretim düzeyinde öğrencilere 
elektronik araç ve ortamlarda bilgi edinmek için okuma, kendini ifade edebilmek için ise yazma 
becerisinin kazandırılması zorunlu hâle gelmiştir.  

Dil öğretiminde beceriler gerçek yaşam bağlamlarında kazandırılırsa ancak kalıcı ve uzun 
süreli kullanım söz konusu olabilir. Yazma becerisi için de bu ilke geçerlidir. Dolayısıyla 
dinleme, konuşma, okumada olduğu gibi yazma becerisinin de yerleşik bir alışkanlık olarak 
kazandırılması hedeflenir. Yazma becerilerinin alışkanlığa dönüştürülmesi hedefine ancak 
gerçek yaşam bağlamlarında kazandırılması ile ulaşılabilir. Bu nedenle yazma becerilerinin 
gerçek yaşamda ne şekilde kullanıldığı önem arz etmektedir. Nitekim günlük yaşam koşulları 
düşünüldüğünde, kalem kâğıt ile birlikte artık klavye ve ekranlarla gerçekleşen bir elektronik 
iletişimin yoğun biçimde yaşandığı görülmektedir. Yazma becerilerinin tam ve doğru biçimde 
kazandırılabilmesi için elektronik araçların kullanımında gerekli yazma kurallarının ve 
elektronik yazma ortamlarının öğrencilere tanıtılması ve bunlarla ilgili uygulamalara öğretim 
sürecinde yer verilmesi gereklidir. Zira yazma becerilerinin birer alışkanlığa dönüşmesinde de 
elektronik araçlarla yazma deneyimi kazanmanın günümüz koşullarında belirleyici olduğu 
açıktır.  

Yazma becerilerinin bir alışkanlık hâlinde kazandırılmasını temele alan öğretim 
aşamasını olan ortaokul düzeyinde gerçekleşen yazma öğretimi çalışmalarında elektronik araç 
ve ortamlarda yazma fırsatı öğrencilere sunulmalıdır. Dijital okuryazarlık ve elektronik 
kaynakların kullanımı, FATİH projesi ve sonrasındaki program değişiklikleri ile öğretim 
sürecinde önemli bir yer bulmuştur. Bu noktada yaşanan sorunlar ders materyalleri ve diğer 
elektronik kaynaklardan (blog, e-posta, EBA gibi) yararlanılarak çözülmelidir.  Fakat yapılacak 
düzenlemelerde, öğrencilerin mevcut durumunun belirlenmesi ve çeşitli açılardan 
değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  

Bu gerekçeden hareketle araştırmada, ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının 
incelenmesi ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları ne düzeydedir? 
2. Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır? 
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3. Ortaokul öğrencilerinin e- yazma alışkanlıkları sınıf değişkenine göre farklılaşmakta 
mıdır? 

4. Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları günlük klavye ile yazma süresine göre 
farklılaşmakta mıdır? 

5. Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları kalem ile yazma ihtiyacı hissetmeye 
göre farklılaşmakta mıdır? 

6. Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları günlük basılı kitap okuma süresine 
göre farklılaşmakta mıdır? 

7. Ortaokul öğrencilerinin e- yazma alışkanlıkları sosyal medya hesabı sahibi olma 
değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 

8. Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları mobil cihazlardan internete bağlanma 
değişkenine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 
  Araştırmada nicel yöntemlerden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel 
tarama modeli Karasar’a (2013: 77) göre, “iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte 
değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan tarama modelidir. Bu tür bir 
düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, ayrı ayrı sembolleştirilir”. Bu doğrultuda, 
öğrencilerin e-yazma alışkanlıkları yazma psikolojisi ve günlük kullanım boyutları altında 
belirlenmiş; cinsiyet, sınıf, klavye ile yazma süresi,  kalemle yazma ihtiyacı, basılı kitap okuma 
süresi, sosyal medya hesabı ve mobil cihazlardan internete girme gibi değişkenler açısından 
değerlendirilmiştir. 
 Örneklem 

Araştırmanın örneklemi, kolay ulaşılabilirlik ve uygulanabilirlik esasına bağlı olarak 
tesadüfi örnekleme metodu ile belirlenmiştir. Örneklem Giresun il merkezindeki ortaokullar 
arasından rastgele belirlenmiş, yeterli öğrenciye sayısına sahip olan 15 Temmuz İmam Hatip 
Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler arasından oluşturulmuştur. İlgili ortaokulda 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında toplam 787 öğrencinin öğrenim gördüğü -okul idaresinden temin edilen 
listeler aracılığıyla- belirlenmiştir. Bu öğrenciler arasından örnekleme tesadüfi olarak 200 
öğrenci seçilmiştir.  

Verilerin Toplanması  
Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının tespitini ve çeşitli değişkenler 

doğrultusunda değerlendirilmesini amaçlayan araştırmanın verileri, e-Yazma Alışkanlıkları 
Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçekte, belirlenen değişkenlerle ilgili bilgi formu da yer almıştır. 

Veri toplama aracı, Maden ve diğerleri (2018) tarafından adaylara yönelik geliştirilmiş 
olan ölçekten yararlanılarak oluşturulmuştur. Ölçek üzerinde hedef kitleye göre düzenlenmeler 
yapılarak ortaokul öğrencilerine uygun bir ölçek hazırlanmıştır. Değişiklik yapılan ölçek ile 
ilgili Türkçe eğitimi uzmanlarından (n=3) ve Türkçe öğretmenlerinden (n=4) görüş alınmış ve 
bazı düzenlemeler yapılarak 21 madde hâlinde 4’lü likert tipte uygulanmıştır. e-Yazma 
Alışkanlıkları Ölçeği’nin 50 ortaokul öğrencisi üzerinde pilot uygulaması yapılmıştır. Pilot 
uygulama sonucunda, ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,82, Cronbach Alpha iç tutarlık 
katsayısı ise 0,88 olarak tespit edilmiştir. Ölçek araştırmacı tarafından öğrencilere Türkçe 
öğretmenleri aracılığıyla elden ulaştırılmış ve toplanmıştır.  

Veri toplanma aracında yer alan aralık değerlerini derecelendirmek için aralık 
hesaplama yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda ölçekte yer alan aralık değerlerine n-1/n aralık 
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genişliği formülü uygulanmıştır. Formül ile hesaplanan aralık genişliği dikkate alınarak (her 
aralıkta 0.74 puan olacak şekilde) dört eşit parçaya bölünerek her seçeneğe karşılık gelen puan 
aralıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
Tablo 1.  
Ölçek puan aralıkları 

Seçenekler Verilen 
Değer 

Değer Aralığı 

Hiçbir Zaman 1 1,00 - 1,74 
Ara sıra 2 1,75 - 2,49 

Çoğunlukla 3 2,50 - 3,24 
Her Zaman 4 3,25 - 4.00 

 
Verilerin Analizi 
Araştırmanın verileri araştırma amacı ve alt problemleri doğrultusunda, SPSS 16.0 

programı kullanılarak çözümlenmiş; bulgular, tablolar hâlinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 
Elde edilen verilerin analizinde, dijital ortamlardaki klavye ile (e-) yazma alışkanlıklarına dair 
ortalamaların çözümlenmesinde aritmetik ortalama (X) kullanılmıştır. Cinsiyet, sınıf, klavye ile 
yazma süresi, kalem ile yazma ihtiyacı hissetme, basılı kitap okuma süresi, sosyal medya hesabı 
sahip olma, mobil cihazdan internete girme değişkenlerinin etkisini test etmek için Bağımsız 
Örneklemler t testi ve One Way ANOVA istatistiklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin 
analizinde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak uygulanmıştır. 
 

BULGULAR 
 Ortaokul öğrencilerin e-yazma alışkanlıklarına ilişkin bulgular, araştırmanın amaç ve 
alt problemlerine uygun olarak tablolar hâlinde sunularak yorumlanmıştır.  
 

Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları 
Tablo 2.  
Yazma psikolojisi (ilgi, tutum) boyutuna ilişkin bulgular 
Yazma psikolojisi boyutu 

 

St.Sapma 
1. Bilgisayar, cep telefonu klavyesi ile yazı yazmaya karşı ilgili duyarım. 3,0300 ,07398 
2. Elektronik cihazlarda yazarken kendimi rahat hissederim. 2,6600 ,07747 
3. Elektronik cihazlarda yazarken endişelenirim. 2,0600 ,07656 
4. Elektronik ortamlara yazdığımda daha hızlı ve hatasız yazabilirim. 2,3600 ,07767 
5. Yazılarımı elektronik cihazlarda yazarken daha istekli olurum. 3,0250 ,06741 
7. Klavye ile elektronik ortama yazdığımda kendimi güvende hissederim. 2,7450 ,07700 
14. Klavye ile yazılar yazmayı yaşamımın vazgeçilmez bir parçası olarak 
görürüm. 2,8050 ,07425 

Toplam 2,6693 ,04588 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, yazmaya dair psikolojik unsurların ortaokul öğrencilerinin 
e-yazma sürecinde Çoğunlukla ( =2,6693) etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin 
Çoğunlukla klavye ile yazmaya ilgi duyduğu ( =3,030), istekle sürdürdüğü ( =3,0250), 
klavye ile yazarken kendini rahat ( =2,6600) ve güvende hissettiği ( =2,7450), yine e-
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yazmayı yaşamının bir parçası olarak gördüğü ( =2,8050) belirlenmiştir. Bununla birlikte 
öğrencilerin klavye ile Ara Sıra hızlı ve hatasız yazabildiği ( =2,3600) görülmüştür. Diğer 
taraftan öğrencilerin klavye ile yazarken Ara Sıra endişelenmesi ( =2,0600), e-yazma 
eylemine psikolojik olarak hazır olmaları ile açıklanabilir. 

Tablo 3.  
Günlük kullanım boyutuna ilişkin bulgular 

 Günlük kullanım boyutu 
 

St.Sapma 
6. Elektronik ortamlarda yazdığımda yazılarıma dönüt verilmesini beklerim. 3,1650 ,97598 
8.Yazılarımı gerekmedikçe elektronik araçlarla yazmam. 2,5450 1,02628 
9. Bilgisayar, cep telefonu klavyesi ile yazarken kuralların önemli olduğunu 
düşünürüm. 2,4150 ,07099 

10. Kalem kâğıt yerine klavye ile yazmayı tercih ederim. 2,6600 ,07545 
11. Klavye ile yazdıklarımı kâğıt üzerinde görmek isterim. 2,8500 1,00626 
12. Haberleşmek ve bilgi alışverişinde bulunmak için elektronik cihazları 
kullanırım. 3,0900 1,00846 
13. Eğlenmek ve keyif almak amacıyla da elektronik ortamlarda yazılar 
yazarım. 3,3200 ,93915 

15. Derslerde elektronik cihazlarla yazı yazıldığında aktif olurum. 2,9050 1,04472 
16. En çok cep telefonu ile yazışmak beni rahatlatır. 2,7450 ,99242 
17. Cep telefonu ve mobil cihazlardan yazışmalar yapmak beni elektronik 
ortamlara yöneltir. 3,3300 ,86303 

18. Klavye ile yazarken sonucu görebilmek için acele ederim. 3,3000 ,91333 
19. Klavye ile yazdığımda cihazın özelliklerinden (otomatik tamamlama, 

düzeltme) ve internet kaynaklarından (sözlük, yazım kılavuzu vb.) 
yararlanırım. 

3,3800 ,90537 

20. Elektronik ortamda yazı yazarken konuyla ilgili benzer yazıları incelerim. 2,9100 ,94145 
21. Elektronik ortamlarda yazarak başkalarıyla görüş alışverişinde bulunurum. 2,6800 1,06455 
Toplam 2,9496 ,03755 
Genel Toplam 2,8562 ,53661 

 

Tablo 3 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin gün içerisinde Çoğunlukla ( =2,9496) 
klavyelerle e-yazma yaptığı görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin gerekmedikçe klavye ile 
ekranlara yazmama ( =2,5450), elektronik ortamda yazdıklarına dönüt bekleme ( =3,165), 
kalem yerine klavye ile yazmayı tercih etme ( =2,6600), haberleşmek ve bilgi alışverişinde 
bulunmak için e-yazma yapma ( =3,0900), ekran üzerine yazdıklarını kâğıt üzerinde görmeyi 
isteme ( =2,8500), cep telefonu klavyesi ile yazarken rahat olma ( =2,7450), e-yazma 
esnasında benzer metinleri inceleme ( =2,9100), elektronik ortamlarda yazarken başkaları ile 
görüş alışverişinde bulunma ( =2,6800)  alışkanlıklarını da Çoğunlukla sergilediği tespit 
edilmiştir.  

Buna karşın eğlenmek ve keyif almak için klavye e-yazmaya başvurmayı ( =3,3200), 
mobil cihaz klavyeleri ile elektronik ortama yönelmeyi ( =3,3300), e-yazma esnasında dijital 
cihazın özelliklerinden ve elektronik kaynaklardan yararlanmayı ( =3,3800)  Her Zaman 
yaptıkları gözlenmektedir. Diğer taraftan e-yazma esnasında kuralların önemli olduğunu 
düşünmeyi ( =2,4150)  Ara Sıra sergilemeleri önemli bulgulardandır. 
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Bulgulara göre, ortaokul öğrencilerinin klavye ile e-yazma alışkanlığını -genel olarak- 
Çoğunlukla ( =2,8562) sergilediği belirlenmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin elektronik cihaz 
klavyeleri ile ekranlar üzerinde yazmaya ortalamanın üzerinde başvurduğunu göstermektedir. 

e- yazma alışkanlığının cinsiyete göre analizi 
Tablo 4.  
Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular 

 Cinsiyet N 
 

Standart 
Sapma t p 

e-yazma alışkanlığı 
Kız 121 2,8926 ,48986 

1,188 0,236 
Erkek 79 2,8005 ,60021 

 
Tablo 4’te görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlarının kız ve 

erkekler açısından farklılık göstermediği belirlenmiştir. Elde edilen veriler üzerinde yapılan t 
testi sonucunda da, kız ve erkek öğrencilerin e-yazma alışkanlıkları arasında anlamlı farklılık 
bulunmadığı görülmüştür (p>0,05). Bu bulgu, kız ve erkek öğrencilerin e-yazma alışkanlık 
ortalamalarının birbirine yakın olduğu şeklinde açıklanabilir.  

e-yazma alışkanlığının sınıf düzeyi değişkenine göre analizi 

Tablo 5.  
Sınıf değişkenine ilişkin bulgular 

 Sınıf Düzeyi N 
 

Standart 
Sapma F (3,196) p 

e-yazma alışkanlığı 

5.Sınıf 46 2,7702 ,59122 

1,329 0,266 
6.Sınıf 48 2,9276 ,61940 

7.Sınıf 59 2,7966 ,45510 

8.Sınıf 47 2,9422 ,47515 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin klavye ile e-yazma alışkanlıklarının 
sınıf düzeyi yükseldikçe; 5. sınıfta =2,7702,  6. sınıfta =2,9276, 7. sınıfta =2,7966 ve 8. 
sınıfta =2,9422 şeklinde düzenli olmasa da artış gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, 
öğrencilerin e-yazma alışkanlıklarının sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir. Bu bulgudan hareketle, ortaokulda alınan eğitimin elektronik yazmaya 
yönelmede belirgin bir etkisinin olmadığı söylenebilir.  

e- yazma alışkanlığının günlük klavye ile yazma süresine göre analizi 
Tablo 6.  
Günlük klavye ile yazma süresi değişkenine ilişkin bulgular 

 Klavye ile Yazma 
Süresi N 

 

Standart 
Sapma F (3,196) p 

e-yazma 
alışkanlığı 

0-30 dk 57 2,6817 ,44654 

7,454 0,000 
1 saat 73 2,7776 ,56706 

1-3 saat 52 3,1090 ,48711 

3 saat ve fazla 18 2,9974 ,54306 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının gün için 

klavye ile ekrana yazma süresine göre değiştiği belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin 
çoğunluğunun günde 0-30 dakika ve 1 saat klavye ile yazı yazdığı ve yapılan analiz sonucunda 
ise bu durumun e-yazma alışkanlığı üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür 
(p<0,05). Öğrencilerin klavye ile ekrana yazma süreleri arttıkça e-yazma alışkanlık ortalamaları 
yükselmektedir. Bu bulgu, klavye ile yazmaya ayrılan süre ile e-yazma alışkanlığı arasında 
olumlu yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile, klavye ile yazma süresi 
arttıkça elektronik yazma düzeyi artmaktadır.  

e- yazma alışkanlığının gün içinde kalem ile yazma ihtiyacı hissetmeye göre analizi 
Tablo 7.  
Kalemle yazma ihtiyacı hissetme değişkenine ilişkin bulgular 

 Kalemle 
Yazma N 

 

Standart 
Sapma t p 

e-yazma alışkanlığı 
Hayır 58 2,9934 ,59204 

2,337 0,020 
Evet 142 2,8001 ,50377 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlarının gün içinde 
kalemle yazma ihtiyacı hissetmeye göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen veriler 
üzerinde yapılan t testi sonucunda da, gün içinde kalem ile yazma ihtiyacı hisseden ve 
hissetmeyen öğrenciler arasında e-yazma alışkanlıkları açısından anlamlı farklılık bulunduğu 
görülmüştür (p<0,05). Bu bulgu, gün için kalemle yazma ihtiyacı olan öğrencilerin e-yazma 
alışkanlıklarının diğerlerine göre daha düşük olduğu şeklinde açıklanabilir.  

e- yazma alışkanlığının günlük basılı kitap okuma süresine göre analizi 
Tablo 8.  
Günlük basılı kitap okuma süresi değişkenine ilişkin bulgular 

 Basılı Kitap 
Okuma Süresi N 

 

Standart 
Sapma F (4,195) p 

e-yazma 
alışkanlığı 

Hiç 5 2,4952 ,35251 

1,038 0,389 

1 Saatten Az 70 2,8381 ,53171 
1 Saat 81 2,8283 ,49503 

1-3 Saat 37 2,9704 ,63018 
3 Saatten Fazla 7 2,8980 ,60574 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının basılı kitap 
okuma süresine göre değiştiği, ancak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Buna göre 
öğrencilerin çoğunluğunun günde 1 saatten az ve 1 saat basılı kitap okuduğu; 37’sinin 1-3 saat, 
7’sinin 3 saatten fazla ve sadece 5’inin hiç basılı kitap okumadığı tespit edilmiştir. Yapılan 
analiz sonucunda,  bu durumun e-yazma alışkanlığı üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı da 
görülmüştür (p>0,05). Bu bulgu, basılı kitap okumanın klavye ile ekrana yazı yazma üzerinde 
etkili olduğu, ancak okuma süresi arttıkça bu etkisinin anlamlı fark oluşturmadığı şeklinde 
açıklanabilir. 
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e- yazma alışkanlığının sosyal medya hesabına sahip olma göre analizi 
Tablo 9.  

Sosyal medya hesabı olma değişkenine ilişkin bulgular 

 Sosyal 
Medya 
Hesabı 

N 
 

Standart 
Sapma t p 

e-yazma alışkanlığı 
Var 170 2,9143 ,52683 

3,763 0,000 
Yok 30 2,5270 ,47602 

 

Tablo 9 görüldüğü gibi, ortaokul öğrencilerinin 170’inin sosyal medya hesabı varken 
30’unun yoktur. Yine sosyal medya hesabı bulunan öğrencilerin e-yazma alışkanlıklarının 
olmayanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu da görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda, 
sosyal medya hesabı sahibi olmanın e-yazma alışkanlığı üzerinde anlamlı bir farklılık 
oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu bulgudan hareketle, sosyal medya hesabı sahibi 
olmanın klavye ile yazma üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, diğer bir ifade ile sosyal medya 
üzerinde yazışma yapan, paylaşımda bulunan ve bu ortamı aktif biçimde kullanan öğrencilerin 
e-yazma alışkanlıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir. 

e- yazma alışkanlığının mobil cihazlardan internete bağlanma durumuna göre analizi 
Tablo 10.  

Mobil cihazlardan internete bağlanma değişkenine ilişkin bulgular 

 Mobil 
İnternet N 

 

Standart 
Sapma t p 

e-yazma alışkanlığı 
Evet 184 2,8804 ,53529 

2,187 0,030 
Hayır 16 2,5774 ,48402 

Tablo 10’da görüldüğü üzere, ortaokul öğrencilerinin 184’ü mobil cihazlardan internete 
bağlanmakta, 16’sı ise bağlanmamaktadır. Yine cep telefonu, tablet gibi mobil cihazlardan 
internete bağlanan öğrencilerin e-yazma alışkanlığı bağlanmayanlara göre daha yüksek 
düzeydedir. Yapılan analiz sonucunda, mobil cihazlardan internete bağlanmanın e-yazma 
alışkanlığı üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu bulgudan 
hareketle, mobil cihazlardan internete bağlanmanın klavye ile yazma üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olduğu, diğer bir ifade ile cep telefonundan veya tabletten internete bağlanmanın, bu 
şekilde internet üzerinde okuyup yazmanın, paylaşımda bulunmanın e-yazma alışkanlıklarını 
olumlu etkilediği söylenebilir. 
 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
Ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarını çeşitli açılardan incelemeyi amaçlayan 

araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
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Klavye ile yazmaya ortaokul öğrencilerinin psikolojik açıdan hazır olduğu ve 
öğrencilerin e-yazma alışkanlıklarını gün içerisinde çoğunlukla sergilediği tespit edilmiştir.  
Bununla birlikte öğrencilerin eğlenmek ve keyif almak için klavye ile e-yazmaya başvurma, 
mobil cihaz klavyeleri ile yazarken elektronik ortama yönelme, e-yazma esnasında dijital 
cihazın özelliklerinden ve elektronik kaynaklardan yararlanma alışkanlıklarını her zaman 
sergilemeleri araştırmanın dikkat çeken sonuçlarındandır. Alanazi’nin (2013) e-yazma ile ilgili 
araştırmasında, e-yazmanın motivasyon kaynağı olduğu; Kabaran Göçen ve Karademir’in 
(2017) araştırmasında ise e-yazma sürecinde adayların memnuniyet ve heyecan duyduklarının 
tespit edilmesi ulaşılan sonuçlarla örtüşmektedir. 

Cinsiyetin ve sınıf düzeyinin e-yazma alışkanlığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir. Ancak ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıklarının gün içinde klavye ile 
ekrana yazma süresine bağlı olarak anlamlı biçimde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Maden 
ve diğerlerinin (2018) adaylar üzerinde yaptığı araştırmada da cinsiyetin e-yazma alışkanlığı 
üzerinde anlamlı etkisinin olmadığının belirlenmesi bu araştırmayı desteklemektedir. Yine 
öğrencilerin önemli bir kısmının 1 saat klavye ile yazı yazdığı da ulaşılan sonuçlar arasındadır. 
Bu sonuç, klavye ile yazma süresi arttıkça e-yazma alışkanlığının da yükseldiğini 
göstermektedir. 

Klavye ile gün içinde yazma süresi ile aynı şekilde, kalem ile yazma ihtiyacının da –
hissetmeyenler lehine- e-yazma alışkanlıkları üzerinde anlamlı etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Basılı kitap okuma süresi ile e-yazma alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı da tespit 
edilmiştir. Ancak kitap okuma süresi yüksek olan öğrencilerin e-yazma alışkanlığının da 
yüksek olması öne çıkan sonuçlar arasındadır.  

Ortaokul öğrencilerinin 170’inin sosyal medya hesabının bulunduğu ve 184’ünün de 
mobil cihazlardan internete bağlandığı görülmüştür. Hem sosyal medya hesabı sahibi olmanın 
hem de mobil cihazlardan internete bağlanmanın e-yazma alışkanlığı üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  Öğrencilerin sosyal medya hesabı ve mobil internet kullanma 
durumları elektronik yazma alışkanlıklarını olumlu biçimde etkilemektedir. Mendi ve Oğuz’un 
(2018) araştırmasında da, sosyal medya kullanımının iletişim becerileri üzerinde anlamlı 
etkisinin olduğu tespiti ulaşılan sonucu desteklemektedir. Demir’in (2016) sosyal medya 
kullanımı ile aile içi iletişim üzerine yaptığı araştırmada, sosyal medya kullanımı arttıkça 
kendini ifade becerisinin de artması, e-yazma alışkanlığı açısından tespit edilen sonuçla 
örtüşmektedir. Yine Karasu ve Arıkan’ın (2016) öğretmen adayları üzerine yaptığı araştırmada, 
medya üzerindeki okuma ve yazma düzeyi ile sosyal ağları iletişim amaçlı kullanım 
davranışları arasında olumlu bir ilişkinin belirlenmesi de araştırmayı destekler niteliktedir. Bu 
sonuç, sosyal medyanın 21. yüzyıl insanının yaşamında önemli bir yer tutması, bu ortamda 
okuma yazma ile birlikte farklı amaçlarla paylaşımda bulunabilmesi ile, mobil internetin ise 
kolay ve hızlı biçimde medyaya bağlanma sağlaması ile açıklanabilir. 

Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinin klavye ile yazma alışkanlıklarını çoğunlukla 
sergilediği, psikolojik olarak e-yazmaya hazır olduğu ortaya konulmuştur. Cinsiyet, sınıf ve 
basılı kitap okuma süresinin e-yazma alışkanlığı üzerinde etkili olmadığı, buna karşın klavye 
ile yazma süresi, kalem ile yazma ihtiyacı hissetmeme, sosyal medya hesabı sahibi olma ile 
mobil cihazlardan internete bağlanmanın ortaokul öğrencilerinin e-yazma alışkanlıkları 
üzerinde olumlu etkisinin olduğu araştırmanın önemli sonuçlarındandır. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir: 
5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerinin ihtiyaç duyacakları elektronik cihaz ve 

ortamlarda ne şekilde yazma eylemi gerçekleştireceklerinin belirlenmesi, öğretim hedeflerinin 
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programda sunulması ve buna bağlı olarak yazma etkinliklerinde e-yazmaya yer verilmesi 
önemli görülmektedir. Ayrıca, sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri 
konusunda lisans dönemin teori ve pratik düzeyde eğitim almalarının sağlanması ve 
öğretmenlerin ilkokuma-yazma eğitimini kalem ve kâğıt ile gerçekleştirilmesinden sonra 
öğrencilere e-yazma beceri ve alışkanlığını destekleyecek fırsatları sunması öneriler arasında 
yer alabilir. 
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ÖZET 

 
Araştırmada 60-72 aylık çocukların bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme ve duygu düzenleme 
becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde çocukların bakış açısı 
alma, sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından da incelenmiştir. 
İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında 
İstanbul’da tesadüfi olarak belirlenen dört bağımsız anaokulu ve dört ilköğretime bağlı anasınıfına devam eden, 
araştırmaya katılmayı kabul eden 60-72 aylık 177 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada Demografik Bilgi Formu, 
Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT), Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve Duygu Düzenleme Ölçeği 
olmak üzere dört veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ÇBT’nin “Algısal Bakış Açısı Alma” alt 
boyutu ile Duygu Düzenleme Ölçeği’nin “Duygu Düzenleme” (r=,219) alt boyutu arasında ve ÇBT’nin “Bilişsel 
Bakış Açısı Alma” alt boyutu ile Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği toplam puanı (r=,177) arasında pozitif 
yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<.05). Ancak ÇBT’nin “Duygusal Bakış Açısı Alma” alt boyutu ile 
Duygu Düzenleme Ölçeği’nin “Duygu Düzenleme” (r=-,172) alt boyutu arasında negatif yönlü anlamlı ilişki 
olduğu bulunmuştur (p<.05). Araştırmada yalnızca ÇBT’nin “Algısal Bakış Açısı Alma” alt boyutunun cinsiyetine 
göre anlamlı farklılık gösterdiği ve bu farklılığın erkek çocuklar lehine olduğu bulunmuştur. Çocukların sosyal 
problem çözme becerileri ve duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
göstermediği saptanmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, Bakış açısı alma, Sosyal problem çözme, Duygu düzenleme 

 
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP AMONG SOCIAL 

PROBLEM SOLVING, EMOTION REGULATION AND PERSPECTIVE 
TAKING OF 60-72 MONTHS OLD CHILDREN 

 
 
ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the relationship among social problem solving skills, emotion regulation skills 
and perspective taking skills of 60-72-month old children. Social problem solving skills, emotion regulation skills 
and perspective taking skills of children are examined by the variable of the sex of children to assess this basic 
aim. The research was designed as a survey. Participants of the study were consisted of 177 children, all of whom 
are 60-72-month old, attending four preschools and four kindergartens in 2018-2019 academic year, in Istanbul 
and they were selected by random cluster sampling method. Four data collection tools were used in the study. 
These are; Personal Information Form, Perspective Taking Test for Children (PTC), Social Problem Solving Skills 
Scale and Emotion Regulation Checklist. The findings of the study revealed that positive correlation was found 
between Perceptual Perspective Taking Subscale scores and Emotion Regulation Subscale scores (r=,219), 
Cognitive Perspective Taking Subscale scores and Social Problem Solving Skills Scale score (r=,177). In addition, 
it has been detected negative correlation between Emotional Perspective Taking Sub-scale scores and Emotion 
Regulation Subscale scores (r=-,172). In the study, it was found that Perceptual Perspective Taking subscale 
showed significant differences according to gender and this difference was in favor of boys. It was found that 
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social problem solving skills and emotion regulation skills of children did not show significant differences 
according to gender variable. 

Keywords: Preschool period, Perspective taking, Social problem solving, Emotion regulation 

Giriş 
Bakış açısı alma, bireyin başkasının bakış açısından bir durumu anlama, diğer insanların 

düşüncelerini, duygularını ve dünyaya ilişkin sözel ve görsel bakış açılarını eş zamanlı olarak 
kavrama yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Şener, 1996). Bireyin karşısındaki kişinin duygu 
ve düşüncelerini anlamasına yardımcı olan bakış açısı alma becerisi, çocukların yaşadıkları 
sosyal dünyayı anlamaları ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmalarında önemli bir rolü olduğundan 
küçük yaşlardan itibaren desteklenmesi gerekmektedir (Tan-Niam 2003). 

Alan yazın incelendiğinde bakış açısı alma becerisinin algısal, bilişsel ve duygusal alt 
becerilerden oluştuğu görülmektedir. Algısal bakış açısı alma, diğer insanların dünyayı nasıl 
gördüğünü, ne gördüğünü anlaması olarak ifade edilmektedir. Bilişsel bakış açısı alma 
diğerlerinin bakış açısından nesnelerin nasıl tecrübe edildiğini hayal etme yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır. Bilişsel bakış açısı alma becerisi, bireylerin diğer insanların ne düşündüğünü 
anlaması, bilgisini değerlendirebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bakış açısı alma becerilerinin 
son alt becerisi olan duygusal bakış açısı alma ise diğer insanların duygularını değerlendirme 
yeteneği olarak tanımlamıştır. Kendini başkasının yerine koyma, diğer insanların ne hissettiğini 
anlama, hayal etme becerilerini ifade etmektedir (Hinnant ve O’Brien, 2007; Kurdek ve 
Rodgon, 1975; Şener, 1996; Vaish, Carpenter ve Tomasello, 2009).  

Bakış açısı almanın diğer insanların düşüncelerini sezmeyi kolaylaştırması sebebiyle 
sosyal etkileşimlerde önemli olduğu ileri sürülmektedir. Diğer insanların düşüncelerini 
sezilebildiğinde, sosyal etkileşimler daha tahmin edilebilir olmakta ve taraflar karşısındakinden 
çıkarsama yaptığı bilgi ile hareketlerini planlayabilmektedir (Dixon ve Moore, 1990). İnsanın 
hayatta kalabilmesi ve başarılı olabilmesi için diğer insanların davranışlarını açıklama, tahmin 
etme, yönlendirebilmesi gibi gereksinimleri vardır (Bal ve Temel, 2014; Ruby ve Decety 2003). 
Araştırmalarda bakış açısı becerisi yüksek olan çocukların bireyin çevresiyle sosyal etkileşim 
kurması, uyumu ve akran kabulü açısından önemli bir rolü olan prososyal davranışları daha çok 
sergiledikleri tespit edilmiştir (Denham, 1986; Dunfield, Kuhlmeier, O’Connell ve Kelley, 
2011; Strayer ve Roberts 1989; Underwood, Moore 1982).  

Bir başkasının duygularını ve bakış açısını daha başarılı anlayan çocuklar, sosyal 
problem çözmede, çatışma ve öfke olaylarını azaltmada daha iyi olmaktadır (Strayer ve Robert, 
2004). Sosyal problem çözme becerileri, yaşanan sosyal durumlardaki ikilemleri çözmek ya da 
başa çıkılması zor durumları önlemek amacıyla kullanılan beceriler olarak tanımlanmaktadır 
(Bredekamp, 2015). Sosyal problem çözme becerileri, olumlu ve olumsuz davranışlar ile 
dürtüsel, kaçınmacı ve akılcı stiller gibi bilişsel ve davranışsal süreçleri içinde barındırır (Nezu, 
Nezu ve D’Zurilla, 2006).  

Okul öncesi dönem içinde 5-6 yaş aralığının sosyal gelişim ve problem çözme becerileri 
için kritik dönem olduğu göz önüne alındığında (Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Bandura ve 
Zimbardo, 2000) bu dönemde sosyal problem çözme becerilerini kazanamayan çocukların, 
yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde saldırganlık (Keltikangas-Järvinen ve Pakaslahti, 1999), 
madde bağımlılığı (Herrick ve Elliott, 2001), kişilik bozuklukları (McMurran, Duggan, 
Christopher ve Huband, 2007) gibi davranışsal ve psikolojik bozukluklarla ilişkilendirildiği 
görülmektedir.  

Bireyin yaşamında bu denli önemli bir beceri olan sosyal problem çözme becerileri için 
gerekli olan bir unsur da duygusal becerilerdir (Çorbacı-Oruç, 2008) ve Parrott (2001), 
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duyguların sosyal olduğunu ve duyguların çoğunun çevre ile etkileşimle oluştuğunu 
belirtmektedir. Duygusal gelişimin temel öğelerinden biri olan duygu düzenleme becerileri, 
kontrol etme, değerlendirme, özellikle amaçları yerine getirmek için duygusal tepkileri 
değiştirmeden sorumlu içsel ve dışsal süreçler olarak tanımlanmaktadır (akt. Metin Orta, 
Çorapçı, Yağmurlu ve Aksan, 2013). Duygu düzenleme becerileri, olumsuz duyguların zarar 
verici etkisini azaltması, olumlu duyguların sürdürülmesi ve artırılmasını sağlamaktadır. En 
genel anlamıyla bir duyguyu, azaltmak, korumak veya arttırmak için kullanılan tüm stratejiler 
duygu düzenleme becerileri olarak ifade edilebilir (Duy ve Yılmaz, 2014; Gross, 1998). 
Eisenberg ve Fabes’e (1992) göre, erken çocuk döneminde özellikle duygu düzenleme 
becerisindeki herhangi bir kusur ya da eksiklik davranış problemlerinin ve saldırganlığın ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir. 

Buradan hareketle araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık 
çocukların bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerileri 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde çocukların 
bakış açısı alma, sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkeni 
açısından da incelenmiştir.   

Yöntem 

Araştırma Modeli 
60-72 aylık çocukların bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme ve duygu 

düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışma ilişkisel tarama modelinde 
tasarlanmıştır. Christensen, Johnson ve Turner (2015) bu modeli, değişkenler arasındaki ilişkiyi 
açıklayarak tahmin yürütmek için tasarlanan modellerdir olarak tanımlamaktadır. 

 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul Anadolu 

yakasında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de bulunan resmi anaokulları ve ilköğretime bağlı 
anasınıfları arasından tesadüfi olarak belirlenen dört bağımsız anaokulu ve dört ilköğretime 
bağlı anasınıfına devam eden, araştırmaya katılmayı kabul eden 60-72 aylık 91’i kız, 86’sı 
erkek toplam 177 çocuktan oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan ailelerin belirttiği şekilde çoğunlukla orta sosyo-ekonomik 
düzeyde, yükseköğretim mezunu ebeveynler çoğunluğu oluşturmakla birlikte ortaöğretim 
mezunu ebeveyne sahip ve okul öncesi eğitim kurumunda birinci yılı çoğunlukta olan 
çocuklardan oluşmaktadır.   

 
Veri Toplama Araçları  
Araştırmada Demografik Bilgi Formu, Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT), 

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği ve Duygu Düzenleme Ölçeği olmak üzere dört veri 
toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar:  

Demografik Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formu 
ile çalışma grubundaki çocukların cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey algısı, anne-baba öğrenim 
durumu, kardeş sayısı ve okul öncesi eğitim kurumuna devam süresine ilişkin bilgiler 
ebeveynler aracılığıyla elde edilmiştir.  
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Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT): Aslan ve Köksal-Akyol (2016) tarafından 
geliştirilen Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT) kullanılmıştır. Ölçme aracı, “Algısal 
Bakış Açısı Alma”, “Bilişsel Bakış Açısı Alma” ve “Duygusal Bakış Açısı Alma” olmak üzere 
üç boyuttan ve 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte sunulan resimler karşısında çocuğun 
verdiği cevaplar göz önünde bulundurularak 0 ya da 1 puan verilmektedir. 

Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği: 48-72 aylık çocukların sosyal problem çözme 
becerilerini belirlenmek amacıyla Yılmaz, Ural ve Güven (2018) tarafından öyküleme 
tekniğinde geliştirilen Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Çocuklardan 
günlük yaşantılarında karşılaştıkları problem durumları ile ilgili anlatılan hikâyelerle, 
canlandırdığı karakterin gösterdiği davranışı belirlemek ve aktarılan hikâyelerdeki ilişkilerle 
ilgili sorulara yanıt vermeleri beklenen ölçekten alınabilecek toplam puan 0-6 arasında 
değişmektedir. 

Duygu Düzenleme Ölçeği: Ölçek, Shields ve Cicchetti (1997) tarafından geliştirilmiş ve 
Türkçe uyarlaması Batum ve Yağmurlu (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçek, okul öncesi ve 
okul çağındaki çocukların duygusal tepkiselliği ve duyguların ortamın koşullarına göre 
düzenlenip ifade edilmesini değerlendiren 24 madde ve “Duygu Düzenleme” ve “Değişkenlik-
Olumsuzluk” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada Duygu Düzenleme 
Ölçeği okul öncesi öğretmenleri tarafından değerlendirilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
60-72 aylık çocukların bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme ve duygu 

düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma, İstanbul İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü’nden alınan araştırma izinlerinin ardından Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de 
ilçelerinde tesadüfi olarak belirlenen dört bağımsız anaokulu ve dört ilköğretime bağlı anasınıfı 
ziyaret edilerek okul yönetici ve öğretmenlerinin onayı ile 60-72 aylık çocukların aileleri ile 
yazılı iletişim kurulmuştur. Ailelerinden onay alınan 177 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Demografik Bilgi Formu, çalışma 
grubundaki çocukların ebeveynleri tarafından, Duygu Düzenleme Ölçeği ise okul öncesi 
öğretmenleri tarafından değerlendirilmiştir. Diğer veri toplama araçları olan Çocuklar için 
Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT) ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği çocuklarla yapılan 
bireysel uygulamalar ile değerlendirilmiştir.  

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmış ve 
yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği 
saptanmıştır. Bu nedenle verilerin değerlendirmesinde çocukların bakış açısı alma becerileri ile 
sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkiye yönelik Spearman 
korelasyon analizi, bakış açısı alma, sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerilerinin 
cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi amacıyla da Mann Whitney U testi yapılmıştır. Tüm 
araştırmada istatistiksel önemlilik düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 

 

Bulgular 
Çalışmada elde edilen bulgular bu bölümde sunulmaktadır. İlk olarak okul öncesi 

dönemdeki çocukların bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme ve duygu 
düzenleme becerileri arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizi Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1 
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bakış Açısı Alma Becerileri ile Sosyal Problem Çözme ve 
Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkiye Yönelik Spearman Korelasyon Analizi 
Sonuçları 

Ölçek /Alt Boyut 
Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi 

Algısal Bakış 
Açısı Alma 

Bilişsel Bakış 
Açısı Alma 

Duygusal Bakış 
Açısı Alma 

Bakış Açısı 
Alma Toplam 

Sosyal Problem Çözme 
Becerileri Ölçeği 

r ,092 ,177 ,002 ,076 
p ,221 ,019* ,979 ,317 
n 177 177 177 177 

Duygu Düzenleme 
r ,219 -,001 -,172 -,078 
p ,003* ,992 ,022* ,305 
n 177 177 177 177 

Değişkenlik / 
Olumsuzluk 

r -,013 ,018 -,109 -,064 
p ,866 ,810 ,147 ,398 
n 177 177 177 177 

*p<.05 
Tablo 1 incelendiğinde Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi’nin “Algısal Bakış Açısı Alma” 
alt boyutu ile Duygu Düzenleme Ölçeği’nin “Duygu Düzenleme” (r=,219) alt boyutu arasında 
ve Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi’nin “Bilişsel Bakış Açısı Alma” alt boyutu ile Sosyal 
Problem Çözme Becerileri Ölçeği toplam puanı (r=,177) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki 
olduğu saptanmıştır (p<.05). Buna ek olarak Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi’nin 
“Duygusal Bakış Açısı Alma” alt boyutu ile Duygu Düzenleme Ölçeği’nin “Duygu 
Düzenleme” (r=-,172) alt boyutu arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur 
(p<.05). 
Çalışma grubundaki çocukların bakış açısı alma becerilerinin cinsiyet değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan analiz Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2 
Çocukların Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi Alt Boyut Puan Ortalamalarının Cinsiyet 
Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet n Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı U z p 

Algısal Bakış Açısı 
Alma 

Kız 96 79,58 7639,50 2983,500 -2,924 ,003* Erkek 81 100,17 8113,50 
Bilişsel Bakış Açısı 

Alma 
Kız 96 84,77 8137,50 3481,500 -1,226 ,220 Erkek 81 94,02 7615,50 

Duygusal Bakış 
Açısı Alma 

Kız 96 86,56 8310,00 3654,000 -,694 ,488 Erkek 81 91,89 7443,00 
Kız 96 83,19 7986,00 3330,000 -1,649 ,099 
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Bakış Açısı Alma 
Toplam Erkek 81 95,89 7767,00 

*p<.05 
Tablo 2’ye göre çalışma grubundaki çocukların Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi’nin 
“Algısal Bakış Açısı Alma” alt boyutu puan ortalamaları cinsiyete göre anlamlı farklılık 
göstermektedir (U=2983,500; p<.05). Sıra ortalamaları incelendiğinde kız çocukların 79,58, 
erkek çocukların ise 100,17 ortalamaları olduğu ve bu farklılığın erkek çocuklar lehine olduğu 
görülmektedir. Ancak Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi’nin Bilişsel Bakış Açısı Alma ve 
Duygusal Bakış Açısı Alma alt boyut ve test toplam puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı 
farklılık göstermediği bulunmuştur (p>.05).  
Araştırmaya katılan çocukların sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin yapılan analiz Tablo 3’te sunulmuştur. 
 

Tablo 3 
Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U 
Testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet n Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı U z p 

Sosyal Problem Çözme 
Becerileri Ölçeği 

Kız 96 91,28 8763,00 3669,000 -,652 ,514 Erkek 81 86,30 6990,00 
 
Tablo 3 incelendiğinde çalışma grubundaki çocukların Sosyal Problem Çözme Becerileri 
Ölçeği puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur (p>.05).  
60-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına ilişkin yapılan analiz Tablo 4’te sunulmuştur. 
 
Tablo 4 
Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi 
Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet n Sıralar 
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı U z p 

Duygu Düzenleme Kız 96 93,30 8956,50 3475,500 -1,220 ,222 Erkek 81 83,91 6796,50 
Değişkenlik / 
Olumsuzluk 

Kız 96 93,08 8936,00 3496,000 -1,156 ,248 Erkek 81 84,16 6817,00 
 

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan çocukların Duygu Düzenleme Ölçeği’nin “Duygu 
Düzenleme” ve “Değişkenlik-Olumsuzluk” alt boyut puan ortalamalarının cinsiyete göre 
anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur (p>.05).  

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
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Okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların bakış açısı alma becerileri ile sosyal 
problem çözme ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği araştırma 
sonuçlarına göre çocukların bilişsel bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme 
becerileri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. Ancak çocukların algısal ve 
duygusal bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme becerileri arasında anlamlı 
ilişkiye rastlanmamıştır. Alan yazın incelendiğinde Bal ve Temel (2014)’in yaptıkları 
çalışmada, çocukların sosyal problem çözme becerileri ile algısal, bilişsel, duygusal bakış açısı 
alma puanları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sosyal 
problem çözme becerilerinin, problem durumlarında prososyal davranışların sergilenmesi 
olarak değerlendirildiğinde Denham (1986) tarafından yapılan araştırmada çocukların bilişsel 
ve duygusal bakış açısı becerileri ile prososyal davranışları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki 
olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarının aksine Zahn-Waxler, Radke-Yarrow ve Brady-
Smith (1977) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise prososyal davranışlar ile bakış açısı alma 
becerileri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Tüm bu araştırma sonuçları birlikte 
değerlendirildiğinde çocukların bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme becerileri 
arasındaki ilişkiye yönelik çalışmada saptanan sonucu destekler nitelikte bulgular mevcut olsa 
da bakış açısı alma becerileri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişki 
bulunmadığına yönelik çalışmalar da mevcuttur. Söz konusu araştırmalarda ortaya çıkan 
farklılığın çalışma gruplarından ya da değerlendirme araçlarının farklılığından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Çocukların bakış açısı alma becerileri ile ilişkili olduğu düşünülen bir diğer değişken de 
duygu düzenleme becerileridir. Bu araştırmada çocukların duygusal bakış açısı alma becerileri 
ile duygu düzenleme becerileri arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Diğer 
insanların duygularını değerlendirme yeteneği olarak ifade edilen ve kendini başkasının yerine 
koyma, diğer insanların ne hissettiğini anlama, hayal etme becerilerini kapsayan duygusal bakış 
açısı alma becerisi ile (Vaish, Carpenter ve Tomasello, 2009) duygu düzenleme becerileri 
arasında saptanan negatif yönlü ilişki bireyin kendisi ile sosyal çevresindeki insanların 
duygularını değerlendirmede farklılık olduğu şeklinde yorumlanabilir. Buna göre çocukların 
içinde bulundukları bu durumun nedeni, 3-6 yaş arasında gelişimsel özellikleri olan 
benmerkezcilik (Bukatko, 2008) ile ilişkilendirilebilir. Yılmaz-Bursa (2017) tarafından yapılan 
araştırmada okul öncesi öğretmenleri çocukların benmerkezci yapılarından dolayı başkalarının 
duygularını anlamada güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada ortaya çıkan 
duygusal bakış açısı alma becerileri ile duygu düzenleme becerileri arasındaki negatif yönlü 
ilişkinin de çocukların benmerkezci düşünce yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 Araştırmaya katılan çocukların bakış açısı alma, sosyal problem çözme ve duygu 
düzenleme becerileri cinsiyet değişkeni açısından incelenmiştir. Araştırmada çocukların algısal 
bakış açısı alma becerilerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği ve bu farklılığın erkek 
çocuklar lehine olduğu bulunmuştur. Bu bulguyu destekler şekilde Baran ve Erdoğan (2007) 
tarafından yapılan araştırmada çocukların algısal ve bilişsel bakış açısı alma becerilerinin 
cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve erkek çocukların algısal bakış açısı alma beceri puanlarının 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bakış açısı alma becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından 
incelendiği araştırmalarda bu sonucun aksine kız çocukların bakış açısı alma becerilerinin erkek 
çocuklardan daha gelişmiş olduğu (Değirmenci, 2014) ya da bakış açısı alma becerisinin 
cinsiyete göre farklılık göstermediği çalışmalar (Akın, 2002; Bal ve Temel, 2014; Oğuz, 2006; 
Sang ve Nelson, 2017) da mevcuttur. Bu nedenle bakış açısı alma becerileri ile cinsiyet 
arasındaki ilişkiye yönelik ortak bir sonuca varılamamış olsa da çoğunlukla bakış açısı alma 
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becerilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı araştırmalara (Akın, 2002; Bal ve Temel, 2014; 
Oğuz, 2006; Sang ve Nelson, 2017) rastlanmaktadır.  

Çalışmada okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerileri ve duygu 
düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. 
Öncelikle sosyal problem çözme becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından incelendiği 
araştırmalar arasında Dereli (2008) ile Yılmaz ve Tepeli (2013) tarafından yapılan 
araştırmalarda benzer şekilde cinsiyet değişkeninin okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal 
problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Buna ek olarak 
Green, Cillessen, Rechis, Patterson ve Hughes (2008) tarafından yapılan araştırmada altı yaş 
grubu çocukların sosyal problem çözme stratejileri açısından kız ve erkek çocukların benzer 
oranda olumlu stratejileri kullandıkları belirlenmiştir. Ancak alan yazında kız çocukların sosyal 
becerilerinin erkek çocuklardan daha gelişmiş olduğuna yönelik araştırmalar da mevcuttur 
(Eisenberg ve Fabes, 2006; Güven, Sezer ve Yılmaz, 2015; Walker, Irving ve Berthelsen, 2002, 
Zahn-Waxler ve Polanichka, 2004).  

Son olarak okul öncesi dönemdeki çocukların duygu düzenleme becerilerinin cinsiyet 
değişkenine göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Benzer şekilde Gelgör (2016) tarafından 
yapılan araştırmada da kız ve erkek çocuklarının duygu düzenleme becerileri arasında anlamlı 
bir fark tespit edilmemiştir. Ancak bakış açısı alma ve sosyal problem çözme becerilerinde 
olduğu gibi duygu düzenleme becerilerinde de çoğunluk kız çocukların olmak üzere (Hanish, 
Eisenberg, Fabes, Spinrad, Ryan ve Schmidt, 2004; Kapçı, Uslu, Akgün ve Acer, 2009; Sille, 
2016), erkek (Aktürk, 2015) çocukların da lehine anlamlı farklılık saptanan araştırmalar da 
mevcuttur.  Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde cinsiyet değişkeninin bakış açısı alma, 
sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerileri üzerindeki etkisinin çalışma grubunun 
özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.    

Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde alan yazındaki çalışmalarla benzer ve 
farklı bulgular elde edildiği görülmektedir. Bu nedenle çalışma grubundaki katılımcıların sayısı 
artırılarak çalışmanın tekrarlanması ve cinsiyet değişkeninin yanı sıra çocukların bakış açısı 
alma, sosyal problem çözme ve duygu düzenleme becerileri üzerinde etkisi olabilecek sosyo-
ekonomik düzey, anne-baba öğrenim durumu gibi değişkenler araştırmaya dahil edilebilir.  
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, Uludağ Üniversitesi Matematik Eğitimi Yüksek Lisans öğrencilerinin akademik özyeterlik 
algılarının incelenmesidir. Akademik özyeterlik algısı, bireyin içinde bulunduğu akademik süreci başarılı bir 
şekilde tamamlayabileceğine ilişkin kendisine duyduğu inançtır. Akademik özyeterlik algısı yüksek bireylerin 
akademik başarıları da yüksektir. Bu nedenle yüksek lisans öğrencilerinin akademik özyeterlik algılarının 
belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Araştırmanın amacı dahilinde çalışmada nitel araştırma yöntemleri 
kullanılmıştır. Bu bağlamda Uludağ Üniversitesinde Matematik Eğitimi Yüksek Lisans eğitimi görmekte olan 
öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerle elde edilen veriler içerik analizi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulguların sonuçlarına göre çalışmanın 
katılımcılarının akademik özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrenciler 
daha çok akademik yazmada zorlanmaktadırlar. Ve öğrencilerin çoğunluğunun yüksek lisansa daha iyi ve 
donanımlı bir öğretmen olmak istedikleri için başladıkları görülmüştür. Aynı zamanda katılımcılar yüksek lisans 
eğitiminin, matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri takip etmelerine çok fazla katkı sağladığını, zaman 
içerisinde literatür tarama konusunda da yetkinliklerinin arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca tez dönemindeki 
öğrencilerin akademik özyeterlik algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlar bağlamında, öğrencilere lisans eğitiminde seçmeli olarak akademik yazma, akademik ingilizce gibi 
derslerin verilmesinin yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilerin akademik özyeterlik algıları üzerinde 
olumlu etkilerinin olacağı düşünülebilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi programı, Akademik özyeterlik, Yüksek lisans eğitimi 

 
PERCEPTION OF ACADEMIC SELF-EFFICACY OF MASTER STUDENTS 

IN MATHEMATIC EDUCATION 
 
ABSTRACT 

The aim of this study is to designate the academic self-efficacies of graduate students at Uludağ University Math 
Education Program. The perception of academic self-efficacy is the belief that an individual can successfully 
complete the academic process. Academic achievement of individuals with high self-efficacy perception is also 
high. Therefore, it is important to determine the academic self-efficacy perceptions of graduate students. 
Qualitative research methods were used in the study for the purpose of the research. In this context, semi-
structured interviews were conducted with the students who are studying for a Master's Degree in Mathematics 
Education at Uludağ University. The data obtained from the interviews were analyzed using content analysis. 
According to the results of the data obtained from the analysis of the data, it was determined that the 
participants' perceptions of academic self-efficacy were moderate. However, students have more difficulty in 
academic writing. And it was seen that the majority of students started graduate education because they wanted 
to become a better and better equipped teacher. At the same time, the participants stated that graduate 
education contributed a lot to follow the developments in the field of mathematics education and their 
competence in literature search increased over time. In addition, it was observed that students' perceptions of 
academic self-efficacy were higher in the thesis period. In the context of the results of the research, it can be 
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thought that giving courses such as academic writing and academic English as an elective in undergraduate 
education will have positive effects on the academic self-efficacy perceptions of the students who continue their 
graduate education. 

Keywords:Math education programme , academic self-efficacy postgraduate education.  

 
 

Giriş 
Özyeterlik algısı ‘bireyin belirli bir performansı sergilemek için gereken adımları organize edip, 
başarılı bir şekilde yapmasına ilişkin kendisine olan inancı’ şeklinde tanımlanır ve kişinin kendi 
deneyimleri, dolaylı deneyimleri (sosyal modeller), öyle olduğuna ilişkin başkaları tarafından 
ikna edilmesi (sözel ikna), bireyin psikolojik ve fizyolojik durumlarını algısı olmak üzere dört 
temel kaynağa bağlı olarak ortaya çıkar ve gelişir (Bandura, 1997). Özyeterlik, bireyin istenilen 
performansı gösterebilmesi değil, gösterebileceğine ilişkin kendine ve becerilerine olan 
inancıdır. Özyeterlik algısı yüksek olan bireyler, gereken performans için daha çok çaba sarf 
ederler, olumsuzluklar karşısında yılmak yerine sabreder ve ısrarcı olurlar.  (Aşkar ve 
Umay,2001) 
Akademik özyeterlik, bireyin akademik bir görevi başarıyla yapabileceğine ilişkin 
inancıdır.(Zimmerman, 1995) Bandura ise akademik özyeterliği bireyin akademik bir alanda 
başarılı olabileceğine dair inancı olarak tanımlar. (Bandura,1997) Tanımlar incelendiğinde 
akademik özyeterliği, bireyin bir akademik süreci bütün görevleri başarılı bir şekilde yerine 
getirerek başarıyla tamamlayabileceğine tamamlayabileceğine ilişkin inancı olarak 
tanımlayabiliriz. Zimmerman’a göre (1995) akademik özyeterliğin bazı önemli özellikleri 
vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 
· Öz-yeterlik kişinin yeteneklerini, kişisel özelliklerini değil, yeteneklerine ilişkin  yargılarını 
içermektedir.  
· Yeterlik inancı, çok boyutludur , farklı alanlarda değişiklik gösterir.Bu nedenle, matematik 
özyeterlik inancı, İngilizce öz-yeterlik inancından farklıdır. 
 · Öz-yeterlik ölçümleri ölçüm yapılan duruma göre değişiklik gösterir. 
Literatür incelendiğinde özyeterlikle ilgili çalışmaların çokluğu dikkat çekmektedir, bununla 
birlikte eğitim alanında yapılan çalışmalar genellikle öğretmen adaylarının ya da öğrencilerin 
akademik özyeterlik algıları üzerinde durmuştur.   Öğretmenlerin akademik özyeterlik algıları 
üzerinde durulması, öğretmenlerin öğrencileri sosyal, duygusal ve akademik olarak 
etkileyeceği düşünüldüğünde oldukça önemlidir.(AKBAŞ, ÇELİKKALELİ, 2006) Matematik 
Eğitimi  Lisansüstü öğrencilerinin, hayatına ister öğretmen ister akademisyen olarak devam 
etsin aynı sebeple akademik özyeterlik algılarının önem arz ettiği açıktır. Lisansüstü 
öğrencilerinin akademik özyeterlikleri üzerinde duran çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu 
bağlamda bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Matematik Eğitimi yüksek lisans öğrencilerinin 
akademik özyeterlik algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
 

Yöntem 
ARAŞTIRMA DESENİ 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, algıların ve 

olayların doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül bir şekilde; görüşme, gözlem gibi yöntemler 
kullanılarak ele alındığı araştırma yöntemidir. (YILDIRIM,1999) Araştırmada nitel araştırma 
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tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme de, 
araştırmacının önceden soruları hazırladığı, katılımcı ile görüşme zamanını belirlediği, 
güvenilir bir ortamda görüşme yaparken gerektiğinde katılımcıya yan sorular sorabildiği bir  
nitel araştırma yöntemidir. (ÇEPNİ, 2018) Bu bağlamda katılımcılara sorulmak üzere açık uçlu 
sorular hazırlanmıştır. 

 

ÇALIŞMA GRUBU 
Uludağ Üniversitesi’nde Matematik Eğitimi Yüksek Lisans programında eğitim gören 

öğrenciler, bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubunu özellikleri 
aşağıda belirtilen 13 öğrenci oluşturmaktadır. 

DEĞİŞKENLER  f 

CİNSİYET KADIN 
ERKEK 

11 
2 

MEZUN OLUNAN 
FAKÜLTE 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

11 
2 

ÖĞRETMENLİK 
DENEYİMİ 

YOK 
1-3 YIL 
3+ YIL 

2 
7 
4 

AKADEMİK DÖNEM DERS DÖNEMİ 
TEZ DÖNEMİ 

8 
5 

   
Katılımcıların çoğunu kadın katılımcılar oluşturmaktadır ve katılımcıların çoğunluğu eğitim 
fakültesi mezunudur.  

VERİLERİN TOPLANMASI VE ÇÖZÜMLENMESİ 
Çalışmada kullanılan görüşme formu hazırlanırken soruların yeterince açık ve kapsayıcı 

olmasına özen gösterilmiş ve sorular hazırlanırken beş uzmanın görüşüne başvurulmuştur. 
Akademik özyeterliğe ilişkin sorulacak görüşme sorularının; yüksek lisans giriş aşamasıyla ve 
yüksek lisans yapmayla ilgili sorular, yüksek lisanstaki derslere ilişkin sorular ve akademik 
yazma ile ilgili sorular olmak üzere üç başlık altında sorulması uygun görülmüştür. Aynı 
zamanda kişisel tanıma formuna da yer verilmiştir. Görüşmeler yapılırken veri kaybını önlemek 
amacıyla katılımcıların bilgisi dahilinde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. 

Araştırmada toplanan verilen analizinde ‘içerik analizi’ tekniği kullanılmıştır.  İçerik 
analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve önceden belirgin 
olmayan temaların, boyutların  ortaya çıkarılmasını sağlar.(ÇEPNİ, 2018:199) 

Çalışmada katılımcıların düşüncelerine de doğrudan yer verilmiştir. Sorular yüksek 
lisansın akademik dokusuna göre hazırlanmıştır ve kendi içinde tutarlıdır. Araştırmacı, bir 
görüşmecinin özelliklerine uygun olarak katılımcıları yönlendirmekten kaçınmıştır, sorular 
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yeterince açık olduğu için güvenilir esnek bir ortamda soruları sormakla yetinmiştir. Soruların 
açıklanmasına gereksinim duyulmamıştır. 

 
Bulgular 

Araştırmada kullanılan görüşme soruları ve elde edilen bulgular şöyledir: 
YÜKSEK LİSANSA GİRİŞ AŞAMASIYLA VE YÜKSEK LİSANS YAPMAYLA 
İLGİLİ SORULAR: 
1)Yüksek lisansa başlama nedeniniz nedir? Öğretmen olarak kendinizi geliştirmek için 
mi, yoksa akademisyen olmak için mi veya farklı bir nedeni mi var? Açıklayınız. 
K1: ‘ Kendimde öğretmenliğimle ilgili bazı eksiklikler gördüm, bu eksikliklerimi mesleğimin 
ilk yıllarında fark ettiğim için yüksek lisansın bu eksiklikleri kapatma konusunda bana faydası 
olacağını düşündüm. Yeni neler öğrenebilirim, kendimi daha çok nasıl geliştirebilirim diyerek 
başladım. Kısacası öğretmenliğime katkı sağlamasını istediğim ve daha donanımlı bir 
öğretmen olmak için diyebilirim.’ 
 
Bu soruda yüksek lisansa başlama nedeni olarak görüşmeciler, kendilerini alanlarında daha 
aktif kılmak, verimli gelişime açık öğretmenler olmak, kendilerini mesleki açıdan geliştirmek 
sebeplerini öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte yüksek lisansı tamamladıktan sonra yüksek 
lisans süreçlerine göre akademik kariyerlerine yön vereceklerini belirtmişlerdir. Salt neden 
olarak akademisyen olmak için yüksek lisans eğitimine başlayan görüşmeci sayısı oldukça 
azdır. 
2)Yüksek lisansa başlama konusunda ALES ve yabancı dil sınavlarında sorun yaşadınız 
mı? Yaşadıysanız ne gibi sorunlar yaşadınız? 
Araştırmaya konu olan yüksek lisans programının yabancı dil şartı olmadığı için katılımcılar 
yabancı dil sınavlarına girmediklerini, ALES sınavında da bir sorun yaşamadıklarını sınavda 
rahatlıkla başarılı olduklarını belirtmişlerdir.  
3)Bilim insanı olmakla ilgili düşünceleriniz ve beklentileriniz nelerdir? 
K:‘Bana göre bilim insanı alanıyla ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmalı ve sürekli 
kendini yenilemeli. Ayrıca en önemlisi bana göre bilim insanı bilgisini paylaşmayı bilmeli.’ 
Katılımcılara göre,  bilim insanları sürekli gelişime açık olmalıdır ve insanlara fayda 
sağlayacak çalışmalar ortaya koymaları gerekir. Bilim insanları sürekli yeni şeyler öğrenme 
açlığı duymalıdır ve kendini sadece bilim insanı olmaya odaklamalıdır. Öğretmen olarak aktif 
görev yapan katılımcılar, öğretmenlik mesleği ile bir arada bilim yapmanın zor olduğunu 
düşünmektedirler. 
4)Yüksek lisans eğitiminizin öğretmenlikteki veriminizi arttırdığını düşünüyor 
musunuz? Daha iyi bir öğretmen olacağınızı düşünüyor musunuz? 
Bütün katılımcılar yüksek lisans eğitimi almanın öğretmenlikteki verimlerini arttırdığını 
belirtmiştir. Yüksek lisans programının okul ortamı için de farklı yöntemler sunduğunu, 
eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmelerine çok yardımcı olduğunu, bunun dışında farklı 
okullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunma olanağı 
sağladığı için öğretmenlikteki verimi olumlu yönde etkilediğini vurgulamışlardır. 
 YÜKSEK LİSANSTAKİ DERSLERE İLİŞKİN SORULAR: 
1)Matematik dilini anlama konusunda yeterli olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
Anlamakta zorluk yaşadığınız oluyorsa ne sıklıkta oluyor? 
Katılımcılar matematik dilini anlama konusunda kendilerini yeterli gördüklerini, nadiren 
bilmedikleri terimlerle karşılaştıklarını, böyle durumlarda da araştırma yoluyla öğrendiklerini 
belirtmişlerdir. 
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2)Ödev çalışmaları konusunda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Katılımcılar genel olarak yüksek lisansta verilen ödevlerin yararlarına olduklarını 
düşündükleri için severek yaptıklarını belirtmişlerdir. Kendilerini ödev çalışmaları konusunda 
yeterli ve başarılı gördüklerini belirtmişlerdir ancak gerekli görmedikleri ödev çalışmalarını 
yapmakta zorlandıklarını ve verim alamadıklarını belirtmişlerdir. 
3)Matematik eğitimi alanındaki değişime ayak uydurmak konusunda kendinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
K2:’ Bir süreçte olduğumu, değişimin birden olmayacağını ve kendimin de bu değişim 
sürecinde olduğumu düşünüyorum.’   
Katılımcılar genel itibariyle ayak uydurma konusunda kendilerini başarılı gördüklerini 
belirtmişlerdir. Matematik alanında soru tipleri, öğrencilerden beklenen matematik becerileri 
sürekli değişmektedir ve öğretmenler bu konuda değişime ayak uydurmak için bir çaba 
göstermektedirler. 
4)Yüksek lisans eğitiminizin matematik alanındaki gelişmeleri (matematik 
okuryazarlığı, teknoloji kullanımı) takip etmenizi etkilediğini düşünüyor musunuz? 
Bu soruya tüm katılımcılar olumlu yanıt vermişlerdir. Yüksek lisans eğitiminin matematik 
okuryazarlığı, yeni nesil sorular, yeni sınav sistemi, matematik eğitiminde farklı materyallerin 
kullanımları gibi konularda gelişimlerine çok katkı sağladığını belirtmişlerdir.  
5)Matematik eğitimi alanında lisans düzeyindeki bilginizi yeterli buluyor musunuz? 
Yüksek lisansta lisans eğitiminizden kaynaklandığını düşündüğünüz sorunlar yaşıyor 
musunuz? Yaşıyorsanız lisans eğitimini iyileştirmek adına önerileriniz nedir? 
Katılımcılar lisanstan kaynaklanan sorunlarının genellikle kişisel olduğunu, kendilerinin 
lisansta tam kavrayamadıkları konuların önlerine sorun olarak çıktığını belirtmişlerdir. Aynı 
zamanda katılımcılar,lisans eğitimlerinde uygulama derslerinin yetersizliklerinden ve gerçek 
sınıf ortamlarında nasıl ders işleneceğinin aktif olarak öğretilmediğinden, yaparak yaşayarak 
öğrenme fırsatının azlığından yakınmışlardır. 
AKADEMİK YAZMA İLE İLGİLİ SORULAR 
1)Bildiri, makale, tez çalışmaları için konu bulma, araştırma yapma konusunda 
kendinizi nasıl değerlendirirsiniz? 
K1:’ Bilimsel bir konuyla ilgili bir araştırma yapalım, değişik bir şey bulalım deyince bunu 
pek başarabileceğimi düşünmüyorum. Kendimi bu konuda yetkin görmediğim için yeni 
orijinal bir şey bulabileceğimi hissetmiyorum ama düşünüyorum, araştırırken de aklıma yeni 
şeyler gelebiliyor. Büyük insanların bulduğu kalıcılıkta şeyler bulabileceğimi  pek 
hissetmiyorum ama iyi bir gözlem yapıp derinlemesine düşünmeliyim.’ 
Tez dönemine geçmiş olan katılımcılar tez çalışmaları konusunda kendilerini ders aşamasında 
olanlara göre çok daha başarılı olarak görmektedirler. Özellikle bir araştırmanın nasıl 
yapılması gerektiğini araştırma sürecine girdikten sonra daha iyi öğrendiklerini 
belirtmişlerdir. Tez döneminde olan katılımcıların kendilerini araştırma yapma konusunda 
yetersiz gördükleri alan ise yabancı dilde araştırma yapma konusudur, her ne kadar çeviri 
sayfalarından yahut kişilerden faydalansalar da yabancı dil bilmemenin zorluklarını 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Henüz ders aşamasında olan katılımcılar ise araştırma konusu 
bulmakta zorlandıklarını; hangi konunun araştırmaya değer olduğuna karar veremediklerini, 
konu bulduktan sonra da hangi yöntemi kullanacaklarından emin olamadıklarını 
anlatmışlardır. Öğretmen olarak çalışan katılımcılardan bir kısmı da araştırma konularını 
bulmaya yahut araştırma yapmaya gereken zamanı tanzim etme konusunda kendilerini 
yetersiz görmektedirler. Son olarak danışman hocalarının konu bulma konusunda yardımcı 
olduğu katılımcılar da bu durumdan çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. 
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2)Alan yazına ulaşma ve tarama konusunda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bilgisayarı etkin kullanabiliyor musunuz? 
Bu soruyu tüm katılımcılar olumlu yanıt vermişlerdir, alan yazına ulaşma ve tarama 
konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. Genellikle araştırmalarını internet üzerinden 
yaptıklarını, gerektiğinde üniversite kütüphanelerine başvurduklarını belirtmişlerdir. 
3)Veri toplama ve analiz etme konusunda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Veri 
tabanlarını kullanmakla ilgili sorun yaşıyor musunuz? Açıklayınız.( Nitel ve nicel veriler 
için ayrı değerlendiriniz.) 
Ders dönemindeki katılımcılar veri toplama konusunda daha yeterli olduklarını ancak verileri 
nasıl analiz etmeleri gerektiği konusunda kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. 
4)Şimdiye kadar kaç makaleniz yayınlandı? 
Bu soruya tüm katılımcılar henüz bir makalelerinin yayınlanmadığı yanıtını vermişlerdir. 
5)Daha önce hiç bildiri sundunuz mu, bu konuda kendinizi nasıl değerlendirirsiniz? 
Katılımcılardan yalnızca ikisi bildiri sunduğunu belirtmiştir, bunlardan biri sanal bildiridir. 
Bunun dışında bildiri sunan katılımcı bulunmamaktadır. Bildiri sunan katılımcılar hazırlık 
aşamasında zorlandıklarını ama genel olarak kendilerini iyi değerlendirdiklerini 
belirtmişlerdir. 
6)Bilim ve araştırma etiği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunuzu ve gereken 
dikkati gösterdiğinizi düşünüyor musunuz? 
Bilim ve araştırma etiğinin önemi yüksek lisans derslerinde sıklıkla vurgulandığı için 
katılımcılar bu konuya çok özen gösterdiklerini ve kendilerini bu konuda yeterli gördüklerini 
belirtmişlerdir. 
7)Sempozyum, kongre gibi etkinliklere katılıyor musunuz, ne sıklıkta katılıyorsunuz? 
Katılımcılar bu tarz etkinliklere nadiren katıldıklarını belirtmişlerdir. Özellikle aktif olarak 
öğretmenlik yapan katılımcılar bu tarz etkinliklere vakit ayırma konusunda kendilerini 
yetersiz görmektedirler. Tez dönemindeki katılımcılar zamanla katılım sıklığının da arttığını 
belirtmişlerdir. 
8)Araştırma yöntem ve teknikleri konusunda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yöntem ve teknik kullanımında sorun yaşıyorsanız ne gibi sorunlar yaşadığınızı açıklar 
mısınız? 
Ders dönemindeki katılımcılar teorik konuda kendilerini orta düzeyde bulmaktadırlar ancak 
uygulama yapmadıkları için uygulamada yetersiz olduklarını düşünmektedirler. Tez 
dönemindeki katılımcılar kendilerini daha yeterli görmektedirler ve yöntemleri uyguladıkça 
yeterliklerinin arttığını belirtmişlerdir. 
9)Alanınızla ilgili akademik gelişmeleri takip etme konusunda kendinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
K3:’ Yüksek lisansa başlamadan önce de gelişmeleri takip etmeye çalışıyordum ama bilimsel 
anlamda çok fazla okuma yaptığımı söyleyemem. Yüksek lisansa başladıktan sonra 
düşüncelerim çok değişti. Şu an özellikle kendi çalışma yapacağım alanla ilgili çoğu 
makaleleri okumaya çalışıyorum. Her geçen gün daha çok makaleye ulaşabiliyorum.’ 
Katılımcılar genel itibariyle kendilerini bu konuda orta düzeyde görmektedirler. Özellikle 
yüksek lisansa başladıktan sonra akademik gelişmeleri daha iyi takip ettiklerini, yüksek lisans 
derslerinde de bu gelişmeler üzerine görüştükleri için takip etmek durumunda olduklarını 
belirmişlerdir. 
10)Yabancı dildeki çalışmalardan faydalanabiliyor musunuz? Yabancı dilde yapılan 
yapılan çalışmalara ulaşmak ve anlamak konusunda kendinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
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K3: ‘Yabancı dildeki çalışmalara ulaşma konusunda çok sıkıntı yaşamasam da özünü anlama 
konusunda sorunlar yaşıyorum. Çeviri yapıyorum ama anlam bozulması sıkıntı olabiliyor.’ 
K4:’ Yabancı dildeki çalışmaları çeviri programıyla çevirip vakit kaybedeceğime Türkçe 
makale okumayı tercih ediyorum.’ 
Katılımcılar yabancı dildeki çalışmalardan faydalanmak konusunda sıkıntı yaşadıklarını, 
kendilerini tamamen yeterli görmemekle birlikte çeviri sitelerinden faydalanabildiklerini 
belirtmişlerdir ancak çeviri programlarıyla çeviri yapmanın çok fazla vakit  aldığını 
belirtmişlerdir. Yabancı dil bilen birkaç katılımcı vardır ve bu katılımcılar kendilerini bu 
konuda daha yeterli görmektedirler ve bildikleri yabancı dildeki çalışmalara yöneldiklerini 
belirtmişlerdir. 
 

 
 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

• Öğrencilerin tümü kendilerini akademik anlamda geliştirmek ve daha iyi bir öğretmen 
olmak içim yüksek lisansa başlamıştır. 

• Öğrenciler yüksek lisansa kabul sınavlarında bir zorluk yaşamamışlardır. 

• Öğrenciler bilim insanı olmak için tamamen bilim insanı olmaya odaklanmak 
gerektiğini ve bunun oldukça zor olduğunu düşünmektedirler. 

• Öğrencilerin tamamı yüksek lisansın, öğretmenlikteki verimlerini arttırdığını 
düşünmektedirler. 

• Öğrenciler matematik dilini anlama konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. 

• Öğrenciler yabancı dildeki çalışmaları anlamak konusunda zorlanmaktadırlar. 

• Tez dönemindeki öğrenciler kendilerini akademik yazma konusunda daha yeterli 
görmektedir. 

• Öğrenciler bilim ve araştırma etiği konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. 

 

• Araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında, öğrencilere lisans eğitiminde seçmeli 
olarak akademik yazma, akademik İngilizce gibi derslerin verilmesinin yüksek lisans 
eğitimine devam eden öğrencilerin akademik özyeterlik algıları üzerinde olumlu 
etkilerinin olacağı düşünülebilir. 

• Araştırmanın en çarpıcı yanı, yaparak yaşayarak öğrenmenin akademik özyeterliğe 
olumlu etkisinin belirgin şekilde ortaya çıkmasıdır. Öyle ki tez döneminde olan 
öğrencilerin ders dönemindeki öğrencilere göre akademik özyeterlik algıları çok daha 
olumlu yöndedir. 

• Yüksek lisans eğitimi; farklı bölgelerde ve okullarda görev yapan öğretmenlerle fikir 
alışverişine olanak sunduğu ve derslerde de matematik eğitimi konusundaki 
değişiklikler üzerinde mümkün oldukça çok durulduğu için öğretmenlerin farklı 
fikirlere ulaşması ve matematik alanındaki gelişmelere ayak uydurmalarına büyük katkı 
sağladığı görülmüştür. 
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• Yüksek lisans aşamasına gelene kadar akademik yazma, akademik okuma konularında 
neredeyse hiç eğitim alınmadığı için tez dönemine gelene kadar araştırma yapma, analiz 
yapma konularında katılımcılar çok fazla sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

• Katılımcılar araştırma yapma konusundaki yeterliklerinin süreç içerisinde geliştiğini 
düşündüklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, yaparak-yaşayarak öğrenmenin akademik 
özyeterlik algısı üzerindeki önemli etkisi görülmüştür. 

• Sonuçlar göz önüne alındığında, öğrenciler lisans döneminde akademik okuma, 
akademik İngilizce gibi seçmeli derslere yönlendirilebilir. 

• Akademik özyeterlik algısının ‘öğrenmeyi öğreten’ öğretmenlerde dahi düşük 
olabildiği ve yaparak-yaşayarak, sürece müdahil olarak, sürece istekli olarak nasıl 
gelişebildiği bu çalışmayla göz önüne sunulmuştur. Bu bağlamda, yüksek lisans 
eğitiminde ve öncesinde, akademik özyeterliğin gelişmesine yönelik çalışmalar, ‘bireyi 
sürece daha erken müdahil etme’ şeklinde yapılabilir.  
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ÖZET 

Çocukluk çağı travmalarının tarihini çocuk yetiştirme stilleri bağlamında disiplinler arası olarak çalışan 
psikotarih, şiddetin ve terörün önlenmesine yönelik pratik ve uygulanabilir çözüm önerileriyle özellikle 20.yy’ın 
son çeyreğinden itibaren dikkat çekici çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların önemli bir kısmı terör ve 
çocukluk çağı travmaları ekseninde yürütülmektedir. Son dönemlere kadar devletler tarafından hemen hemen her 
ülkede var olan ve küçük çaplı bir iç sorun olarak görülen terör, küreselleşme ve radikalleşmenin etkisiyle 
günümüzde uluslararası bir tehdit haline gelmeye başlamıştır. Terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla yapılan 
görüşmeler, terör faillerinin ortak noktaları arasındaki en belirgin faktörün şiddetli bir kişisel travma öyküsü 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu kişiler; bir başkasının ölümüne tanık olmuş, sevdikleri insanların hapsedilmesini 
görmüş ve işkenceye maruz kalmış ağır düzeyde travmatize bireylerdir. Travmanın birçok yıkıcı ve uzun süreli 
etkileri bulunmaktadır. Bunlardan terör faili olma ile ilgili en önemli kısmı psikotarihe göre, bireyin travmasını 
anımsatan tehditleri yaratarak hafızasını (flashback yaşantılar) yoğun bir şekilde aktive ederek onu dissosiyatif 
trans haline getirmektir. Özellikle çatışma bölgelerinde yaşayan terör faillerinin (intihar bombacıları gibi) 
travmaları zamanla kronik hale gelmekte ve bu bireyler dissosiye edilerek kendilerini terör eylemleri yapmaya 
teşvik edenlere karşı ruhsal olarak savunmasız hale gelmektedir. 2004 yılında bombalı saldırı girişiminde 
bulunmuş terör faili ile yapılan görüşme sonrasında saldırı öncesindeki dissosiyasyona ilişkin an, saldırgan 
tarafından “sevinçten havaya uçmak” olarak tasvir edilmiştir. Bir terör lideri, intihar bombacısı olarak 
gönderdikleri kişilerin saldırılarından önce faillerin buna benzer dissosiyatif cevaplar verdiklerini doğrulamıştır. 
Sonuç olarak terör saldırısı için özellikle ağır düzeyde travmatize bireyler seçilmekte ve failin saldırıdan önce 
genellikle dini ve milliyetçi motivasyonlarla dissosiye edilerek kendisini “feda” etmesi sağlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Psikotarih; terör; travma; dissosiyasyon 

ABSTRACT 

Psychohistory studies the history of childhood traumas interdisciplinary in the context of child rearing 
styles. Psychohistory has also carried out remarkable studies especially since the last quarter of the 20th century 
with practical and practical solutions for the prevention of violence and terrorism. An important part of these 
studies is carried out in the axis of terrorism and childhood trauma. Terror, which has been present in almost 
every country by the states until recently and is seen as a small internal problem, has become an international 
threat with the effect of globalization and radicalization. Interviews with alleged terrorist groups revealed that the 
most obvious factor among the commonalities of terrorist perpetrators was a history of severe personal trauma. 
Those people; they are severely traumatized individuals who have witnessed the death of someone else, have seen 
the imprisonment of their loved ones and have been tortured. Trauma has many devastating and long-term effects. 
According to psychohistory, the most important part of being a perpetrator of terrorism is to activate the memory 
by intensively activating the individual's memory (flashback experiences) and to transform him into dissociative 
trance. In particular, trauma of terrorist perpetrators (such as suicide bombers) living in conflict zones has 
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become chronic over time and these individuals become psychologically vulnerable to those who dissociate and 
encourage them to engage in terrorist acts. Following the interview with the terrorist perpetrator who attempted 
a bomb attack in 2004, the moment of dissociation before the attack was described by the attacker as being very 
happy. A terrorist leader confirmed that the perpetrators had given similar dissociative answers before the attacks 
of the people they sent as suicide bombers. As a result, especially the severely traumatized individuals are selected 
for the terrorist attack and the perpetrator is usually dissociated with religious and nationalist motivations before 
the attack and sacrificed himself. 

 

Keywords: Psychohistory; terror; trauma; dissociation 

  
Psikolojiden Tarih’e Multisipliner Bir Alan: Psikotarih 
Hem klinik psikoloji hem de adli bilimler disiplinlerine temel teşkil eden önemli 

kavramları ortaya çıkarmak ve bu disiplinlerle ilgili bazı kavramları yeni bir bakış açısıyla daha 
fonksiyonel bir hale getirerek yeniden değerlendirmeyi hedefleyen psikotarih, günümüzdeki 
sorunlara getirdiği uygulanabilir ve pratik çözüm önerileriyle bilim dünyasının ilgisini önemli 
ölçüde çekmeyi başarmıştır. Psikotarih, çocukluk çağı travmaları ve dissosiyasyonun bireyin 
ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde vurgulamakta ve toplumsal bir düzeyde 
bu travmaların sonuç ve etkilerini detaylı bir şekilde değerlendirmektedir. Bu açıdan psikotarih, 
sunduğu alternatif yaklaşımlarıyla pek çok disipline önemli katkı sağlayabilmektedir 
(DeMause, 1982, 1998a; Derin & Öztürk, 2018; Öztürk, 2016, 2018). 

Psikotarih, çocukluk çağı tarihi, psikobiyografi ve grup psikotarihi olmak üzere üç temel 
alanda çalışmalarını yürütmektedir. Çocukluk çağı tarihi çalışmalarında; psikoloji, antropoloji, 
tarih ve sosyoloji gibi disiplinler ortak çalışmalar yaparak geçmişten günümüze çocuk istismarı 
ve ihmalinin sürecini araştırmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarda, çocuk istismarı ve ihmali ile 
yakından ilişki gösteren dissosiyasyon da temel bir odak konu olarak yer almaktadır. 
Psikobiyografilerin temel konusu, tarihte iz bırakan ünlü kişileri ve onların davranışlarının 
nedenlerini, kökenini anlamaya çalışmaktır. Son olarak grup psikotarihinde ise, grupların ve 
ulusların; motivasyon, davranış ve tutumlarının kökenini ve nedenlerini araştırılmaktadır. Bu 
üç temel alan da birbiriyle ilişkilidir ve bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır (DeMause, 
1982; 2002; Öztürk, 2016; Türel, Öztürk & Çalıcı, 2018a). 

Psikotarihsel Bakış Açısıyla Travma ve Dissosiyasyon 
Psikotarih, iki ayrı disiplin olan psikoloji ve tarih bilimlerinin bir araya gelerek, insanlık 

tarihinin gelişim ve değişimini geniş bir çerçeveden yorumlayarak anlamaya çalışan bir bilim 
dalıdır. Aynı zamanda insanlık tarihini psikolojik temelli tarihsel bakış açısıyla analiz 
edebilmeyi, tarihsel süreçteki önemli olayları ve gelişmeler üzerindeki insan davranışlarını ve 
bu davranışların toplumsal hayattaki yansımalarını farklı bir açıdan değerlendirmemize 
yardımcı olmaktadır. (DeMause, 1982; Öztürk, 2016; Türel, Öztürk & Çalıcı, 2018b). Çocuk 
istismarı ve ihmali psikotarihin en temel araştırma konularından birisidir. Psikotarihin önemli 
teorisyenlerinden olan DeMause, tarihin eski dönemlerinden bu yana birçok toplumun 
bebeklerini öldürdüğünü, sakat bıraktığını ve istismar ettiğini disiplinerarası çalışmalarla ortaya 
çıkarmıştır. Toplumlar arasındaki askeri, sosyal ve ekonomik farklar gözetilmeksizin, gelişmiş 
ya da gelişmemiş birçok toplum çocuk istismarı ve ihmalini gerçekleştirmiştir (DeMause, 1998; 
Öztürk, 2016). Çocuk istismarı ve ihmali kapsamında değerlendirilen şiddetler, korkutulmalar 
ve cinsel istismarlar bugün olduğu gibi geçmişte de çocukları dissosiye edip kontrol altına 
almak için genellikle aileler tarafından kullanılmıştır (DeMause, 1974, 1982; Öztürk, 2018). 
Öztürk, ülkemizde çocukluk çağı travmaları ile dissosiyasyon arasındaki ilişkiyi hem klinik 
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psikoloji hem de psikotarih ekseninde klinik ve teorik çalışmalarla ele alan ilk bilim insanıdır. 
Bu bağlamda çocukluk çağı tarihinin aslında net bir şekilde “dissosiyasyon” un tarihi olduğu 
ifade edilebilir. (Öztürk, 2018). 

Psikotarihe göre çocuk istismarlarının altında yatan psikolojik mekanizma, yetişkinlerin 
ruhlarında katlanamadıkları parçalarını çocuklarına yansıtmaları ve böylece kendilerine tehdit 
oluşturmayacak şekilde bu duyguları başka bir bedende kontrol etme çabaları üzerine 
kurulmuştur. Bu mekanizmada çocuklar, adeta birer “zehir konteyneri” olarak kullanılmaktadır. 
Çocukların, ebeveynlerini katlanamadıkları kaygılarından kurtarmak için zehir konteyneri 
olarak kullanılmaları da evrensel bir olgudur. Yunanistan’ın kırsal bir bölgesinde bu durumla 
ilgili şöyle denilmektedir: “Kötü duygularınızı aktarmak için etrafınızda çocuklarınız olmalı, 
özelikle kötü saatlerde.”  Bu söz, öfkeli olan bireyin içine şeytan girmesi inancına 
dayanmaktadır. Şeytanın çıkarılması için etraftaki saf, temiz ve özellikle kötülük ile ilgisi 
olmayacak düzeyde küçük çocuklar tercih edilmektedir. Bu şeytan “kirlenmemiş” çocuğun 
yetişkinler tarafından travmatize edilmesiyle ona aktarılma ve bu sayede yetişkinler 
kötülüklerinden arınmaktadır (DeMause, 2002; Speckhard, & Akhmedova, 2005). Daha önce 
de ifade edildiği üzere tarih boyunca çocuklar zehir konteyneri olarak kullanılmaya devam 
etmiştir. Oldukça ağır düzeyde olan bu çocukluk çağı travmalarını, bireylerin tek başına 
metabolize etmeleri mümkün değildir. Bu bireyler, travmatik yaşantılarını dissosiye ederek 
aktüel hayatlarını sürdürebilmektedir (Öztürk, 2018). 

Tarihsel süreç içerisinde bireylerin çocukluk dönemleri içerisinde kronik bir şekilde 
gerçekleşen travmatik yaşantıları onları dissosiye etmekte ve gelecekte bir kısır döngü şeklinde 
büyük oranda travmanın kuşaklararası aktarımına neden olabilmektedir (DeMause, 1994, 1997; 
Öztürk, 2017, 2018). Öztürk’e göre kronik çocukluk çağı travmalarının, diğer bir ifadeyle 
bireysel travmaların kuşaklararası aktarımını incelebiliyor olmak için klinik temelli 
çalışmalarla vaka takibi yapılması gerekmektedir. Bireysel travmaların kuşaklararası aktarımı, 
toplumsal travmaların kuşaklararası aktarımından genellikle daha az sayıda araştırmaya konu 
olmuştur. Bireysel travmaların aktarımına dair çalışmaların toplumsal travmalar kadar yaygın 
olmamasın temel nedeni, bu alanın nispeten daha yoğun ve mesleki açıdan özel bir çalışma 
yeterliliği ve genellikle multidisipliner profesyonel bir ekip (klinik psikolog, psikiyatr, sosyal 
hizmet uzmanı, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi) gerektirmesidir (Öztürk, 2017; 2018). 

Bir bütün olarak travma ve dissosiyasyon, hem bireysel hem de toplumsal boyutları olan 
ve travmatize bireyin çok eksenli semptomlar verebilmesine yol açan ruhsal tepki ve süreçler 
olarak ifade edilebilmektedir. Psikotarih, bireysel ve toplumsal travmaların oluşumundaki 
tarihsel sürece odaklanarak travma ve dissosiyasyona yeni bir perspektiften bakılmasına katkı 
sağlamıştır. Öztürk’e göre, çoğu zaman bireysel toplumsal travmalar, istismarcı kişi ya da kitle 
için bir kontrol kurma amacıyla yapılmaktadır. Sonuç olarak ise adeta bireyler ve toplumlar 
travmaları tarafından yönetilmektedir (Öztürk, 2017; 2018). 

Psikotarihsel Bağlamda Terör 

Tarihsel değişim ve dönüşümün açıklanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım ortaya 
çıkarma amacıyla DeMause tarafından “tarihin psikojenik teorisi” oluşturulmuştur. Bu teoriye 
göre tarih, belirli alanlarda birbirinden farklılık gösteren psikojenik evrelerden oluşmaktadır. 
Bu psikojenik evreler, tarihsel dönemde yer alan hâkim kişiliğin yapısını belirler ve her tarihsel 
evrenin sanat anlayışını, dini yapısını, siyasi ve ekonomik çatışmalarını ve savunmalarını 
belirlemede kritik bir role sahiptir. Psikojenik evreler, tipik savunma kalıplarını kullanan ve her 
evre ile egonun güçlendiği spesifik kişilik yapılarına sahiptir. Bu teorideki en kritik nokta, 
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tarihsel değişimin ekonomik ve teknolojik değişim ve gelişimden oldukça bağımsız bir şekilde 
ilerlemesidir (DeMause, 1982, 1997; Öztürk, 2016). 

Tarihin psikojenik teorisi kapsamında terörün teorik düzeyde açıklanmasına önemli 
katkı sağlayan grup fantezileri yer almaktadır. Uzun süreli savaşların ve terörün psikotarihsel 
bakış açısıyla değerlendirilmesindeki önemli kriterlerden olan grup fantezilerinin evreleri 
sırasıyla; yenilikçi, bunalımlı, manik ve savaş dönemi olarak kategorize edilmiştir (DeMause, 
1997; Lykes, 1994). Aşağıda teröre psikotarihsel perspektiften değerlendirmemize katkı 
sağlayabilecek grup fantezilerinin dört evresinden kısaca bahsedilecektir. 

Yenilikçi Dönem: Bu dönem yeni bir psikosınıfın oluşmaya başladığı olumlu 
gelişmelerle betimlenen bir dönemdir. Yeni buluşların, toplumsal ilerlemenin yaşandığı bu 
dönemler, aynı zamanda refah dönemlerini ve kadınlar ile azınlıklar için de olumlu gelişmelerin 
ve toplumsal kabulün yaşandığı evredir (DeMause, 1979). 

Bunalımlı Dönem: İlk evrede yaşanan gelişmeler ve yeni psikosınıflar, daha eski 
psikosınıfları rahatsız etmeye başlar. Yeni toplumsal düzenlemelerden kaynaklanan refah, 
kaygı duymalarına ve bunun sonucu ortaya çıkan suçluluk hislerine bağlı olarak depresif 
belirtiler de ortaya çıkartır. Bu ruhsal çöküş durumu sonucu çocukluk çağına ait travmalar da 
baskın gelmeye başlar ve yavaş yavaş dünyanın kontrolünün elden çıktığı düşüncesi oluşur. 
Toplumsal ilerleme artık geriye doğru gitmeye başlar. Azınlık ve kadınların haklarına yönelik 
gelişmeler durur ve çeşitli önemli tarihsel olaylar patlak vermeye başlar (DeMause, 1979). 

Manik Dönem: Ekonomik düzelme yeni endişeleri ortaya çıkarırken, cezalandırıcı 
anneler, intihar düşünceleri ve yabancıların zararlı olmaları ile ilgili grup fantezileri kendini 
göstermeye başlar. Toplumlar, kriz dönemine karşı manik bir savunma geliştirir ve spekülatif 
yatırımlar, boş yere askeri birikimler, ekonomide aşırı büyümeler, kredi patlamaları ve yabancı 
karşıtlığı gibi durumlar ortaya çıkar (DeMause 1979; 1981). 

Savaş dönemi: Herhangi bir suçluluk duygusunun ortaya çıkmayacağına emin olunan 
bir düşman bulunduğunda, toplum gençlerini ölmek ve öldürmek üzere savaşa gönderir. Burada 
diğer ulusun gençleriyle çarpışarak, gençler bütün ulusun suçluluk duyguları için bir zehir 
konteyneri görevi görürler. Toplumsal cinsiyet açısından savaş dönemi işe erkekliğin 
yenilendiği ve kurtarıldığı; bununla birlikte dünyanın yeniden doğuşu ile betimlenen bir 
dönemdir. Bu fedakârlık sonrası toplum, grup fantezileri döngüsünün başına gelmektedir 
(DeMause, 1979; Türel, Öztürk & Çalıcı, 2018a). 

Bir döngü olarak oluşturulan grup fantezilerinde DeMause, “bireysel savunma 
mekanizmalarından toplumsal savunma mekanizmalarına bir dönüşümü” gerçekleştirmiştir. 
Bireysel savunma mekanizmaları, toplum ve uluslara uygun bir şekilde adapte edilerek, tarih 
boyunca toplumların değişimini ve bu değişimlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahip 
olan savaşların ve terör olaylarının teorik zeminde açıklanmasına destek olmuştur (DeMause 
2002, Öztürk, 2018, Türel, Öztürk & Çalıcı, 2018b). Grup fantezilerinin temel özellikleri 
arasında; baskılanmış arzuları ve öfkeleri dışarı vurmak, yasaklara karşı direnç göstermek ve 
tüm bunlara karşı kendilerini savunma ihtiyacı duymak yer almaktadır. Bu noktadaki temel 
amaç ise, travmaya ilişkin bellekte bulunan bütün anıların proses edilmesini sağlayarak 
parçalanmış ruhsallığın entegre hale getirilmesidir. (DeMause 2002, Türel, Öztürk & Çalıcı, 
2018b). 

Ruhsal bütünlüğün sağlanmasına hizmet etme amacı bulunan grup fantezilerinin, belirli 
bir toplum içinde şekillenmesi ve o topluma özgü karakteristik niteliklere sahip olduğu 
düşünülmektedir. Grup fantezileri içinde bulundukları toplumun içinde şekillenirken, o 
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toplumun tarihinden ve geçmiş yaşantılarından önemli ölçüde faydalanmaktadır. Her toplumun 
içinde oluşan ve gelişen grup fantezilerinin oluşma dönemleri olduğu gibi, bir de çöküş 
dönemleri vardır. Bu doğrultuda bu grup fantezilerinin yok olmasını sağlayacak grup 
dinamikleri ortaya çıkar. Bu grup dinamikleri, toplumsal düzen eski haline döndürerek yeni bir 
döngünün başlamasını sağlamaktadır (DeMause 1979, Türel, Öztürk & Çalıcı, 2018a). 

Grup fantezilerinin çökerek yeni bir döngüye girmesinde, idealiz edilen ve toplumu 
yönlendiren liderlerin ve takipçilerinin refahını sağlayamayan ve grup fantezilerinin temellerini 
desteklemeyen kişilere dönüşmesi genellikle esas nedeni oluşturmaktadır. Bu çöküş 
dönemlerinde grupların içindeki belirsizlikler, toplumsal anksiyeteyi ve öfkeyi artırmaktadır. 
Gruplar arasındaki kutuplaşma ve her grubun birbirini tehdit olarak görmesi bu dönemlerin 
özellikleri arasındadır. Çöküş dönemiyle artan toplumlar arası sorunlarda, her iki toplum da 
dissosiyatif trans haline girebilmektedir. Bu dissosiyatif trans halinden toplumlar ancak terör 
gibi şiddetli bir tarihsel olayın etkisiyle çıkabilmektedir. Bu dönemde yaşanan ağır düzeyde 
travmatik sonuçlar yaratan terör gibi birçok olayın nedeninin grupların fantezileri olduğu iddia 
edilmektedir. Terör ve uzun süreli savaşların yıkıcı nitelikteki psikolojik sonuçları ile 
toplumlar, dissosiyatif amnezi ile oldukça benzer özelliklere sahip olan toplumsal hafıza kaybı 
oluşturarak baş edebilmektedir. Toplumsal hafıza kaybında, travmaya yol açan ağır ve şiddetli 
terör ve şiddet olaylarına ilişkin anılar dissosiyatif bir şekilde unutulur, yok sayılır (Zur, 1987; 
Türel, Öztürk & Çalıcı, 2018b). Genel olarak toplumlar, tekrar tekrar aynı grup fantezileri 
döngüsüne girebilir ancak çoğu zaman toplumsal hafıza kaybı nedeniyle bir önceki döngüde 
yaşanan kayıplar ve acı verici travmatik olaylar dissosiye edilerek hatırlanmaz. Toplumsal 
hafıza kaybında terör ve şiddet olaylarına ilişkin travmatik anıların yanı sıra gerçekleştirilen 
terör olaylarının kendisi de dissosiye edilebilmektedir. Grup fantezileri döngüsünün 
tamamlanıp, yeni bir döngüye başlamasından sonra savaş ve terör gibi şiddet olaylar daha önce 
hiç gerçekleşmemiş gibi tekrar ortaya çıkabilmektedir (DeMause, 2011; Türel, Öztürk & Çalıcı, 
2018b). 

Terör ve Şiddet Olaylarının Çözümüne Yönelik Psikotarihsel Bir Uygulama: Barış 
Danışmanlığı 

Psikotarih savaş ve terör olaylarının kökeninde; patolojik düzeyde kendine zarar verici 
nitelikteki duygusal anıların, çözülemeyen ağır düzeydeki çocukluk çağı travmalarının ve 
dissosiyatif transların önemli bir konuma sahip olduğunu iddia etmektedir. Çatışma yaşayan 
gruplar ve toplumlar arasında barışçıl ilişkileri geliştirebilmek için “barış danışmanlığı” adı 
altında uzlaşmazlıkları çözme ekseninde yeni bir uzmanlık ve uygulama alanı kurulmasının bu 
sorunların çözümüne destek olacağı düşünülmektedir (DeMause, 2005). 

Psikanalitik kökenli olan Herbert Kelman ve Vamık Volkan, birbirini tehdit eden iki 
toplumun yaşadığı çatışmaları çözmek için birtakım terör ve savaş alanında çalışan 
uzmanlarının toplantılar yapması gerektiğini ifade etmektedir. Bu toplantılarda; toplumların 
hem kendilerine hem de diğer toplumlara verdikleri fiziksel ve psikolojik travmaların 
paylaşıldığı bir tür atölye çalışmaları sürdürerek, yaşanılan acılar ve hüzünle empati 
kurulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Atölyeler genel olarak, düşmanların yaralı ve acılı 
görsellerine bakıp, bu gruba daha farklı bakmaya çalışmak, çatışmanın dinamiklerini daha iyi 
anlamak ve çatışmayı çözmek için yeni fikirler üretmek amacıyla tasarlanmaktadır. Bu 
atölyeler, Sandra Bloom'un “travmaları hatırlamak için bir tür sığınak” olarak adlandırdığı 
oldukça özel ve gizli oluşturulan bir yapıya sahiptir (Bloom, 2013). Bu tarz atöyleler, İsrail ile 
Filistin ve Ruanda, Kuzey İrlanda, Kosova, Endonezya ve diğer bölgelerdeki gruplar arasındaki 
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tutumların olumlu yönde değiştirilmesine destek olmuştur (Mitchell, 2005; Rueffler, 2005; 
Crocker, Hampson & Aall, 2007; Ward Jr & Lekson, 2007). 

Psikotarih, travmatik olayların hem bireysel hem kitlesel etkilerini anlamaya yardımcı 
olmakla beraber, bireysel ve toplumsal şiddet olaylarının nedenleri ile ilgili de farklı bir 
perspektiften bakmayı sağlayan bir çalışma alanı olma özelliği taşımaktadır. Toplumsal 
travmalara neden olan ve ulusların sosyolojik ve psikolojik karakteristiklerini önemli ölçüde 
etkileyebilen terörün psikotarihsel perspektiften değerlendirilmesi, uluslararası düzeyde birçok 
ulusu etkileyebilen konuma sahip olması nedeniyle son derece önemlidir. Terörle bağlantılı 
psikotarih temelli çalışmalar ve bu alana yönelik bilimsel ilginin artması, ülkelerin terörle 
mücadele ve önleme programları ile ilgili yeni stratejiler oluşturulmasına önemli katkılar 
sağlayabilecektir (Türel, Öztürk & Çalıcı, 2018a; Öztürk, 2016, 2018). 
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ÖZET 

Psikolojik travmalar genel olarak toplumsal ve bireysel travmalar olarak ikiye ayrılabilmektedir. Uzun 
süreli savaşlar, terör faaliyetleri ve çatışmalar toplumsal travmaların oluşmasındaki önemli faktörlerden 
bazılarıdır. Terör sonucu oluşan travmalar toplumun; kültürel, sosyal ve psikolojik yapısında önemli değişim ve 
dönüşümlere neden olmakta ve toplum içindeki bireyin psikolojilerini de önemli derecede etkileyebilmektedir. Bu 
noktada sosyal psikoloji çalışmalarıyla ortaya çıkan ve terör ile birlikte çalışılan en kritik konuların başında 
radikalleşme gelmektedir. Bireyin radikalleşmesi ile ilgili literatür tarandığında 3 önemli faktör göze 
çarpmaktadır. Bunlar; politik şiddetle olan meşguliyete yönelik motivasyon, politik şiddeti onaylayan ideolojik 
anlatı/öykü ve bireyin aşırı uca sürüklenmesindeki karar verme mekanizmalarını etkileyen sosyal ağlardır. Terör 
failleri ile akıl hastalıkları arasındaki çalışmalar; bir organizasyona bağlı olmayan tek başına saldırı düzenleyen 
terör faillerinde akıl hastalığının kısmi etkilerinin olabileceğini iddia ederken, daha “geleneksel” yani belirli bir 
terör organizasyonu içerisindeki terör faillerinin net bir akıl hastalığına sahip olabileceklerine dair somut 
bulgulara sahip olunmadığını ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada radikalleşme süreçlerini sadece bireylerin 
psikopatolojileri ile açıklamak tek başına yeterli olmasa da önemli bilgiler verebilmektedir. Terör faili gibi (likely 
terrorist) olma üzerine daha çok yazılı materyaller üzerinde yapılan ikinci kaynaklı araştırmalar; patolojik 
narsisizm, psikopati, narsisizm ve paranoya gibi psikopatolojik özelliklerin terör faillerinde görülebileceğini iddia 
etmektedir. Bu alanda yapılan diğer çalışmalar da “benzersizlik”, “kötü ün”, “sosyal kabul görme”, “ideolojik 
inanç”, “duygusal açlık”, “güçlü grup ilişkisi” ve “sosyal izolasyon” gibi çeşitli motivasyonların terör faillerinin 
ortak motivasyonları olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Terör ile ilgili yapılacak disiplinler arası çalışmalar ve bu 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek olası teoriler ve çözüm önerileri, terörle mücadelede etkili, uygulanabilir 
politika ve önleme programları geliştirmeye yönelik bilimsel zemin hazırlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Radikalleşme; psikopatoloji; terörün psikolojik dinamikleri 

ABSTRACT 

Psychological traumas can be divided into social and individual traumas in general. Long-term wars, 
terrorist activities and conflicts are some of the important factors in the formation of social traumas. The traumas 
caused by terrorism are; It causes significant changes and transformations in cultural, social and psychological 
structure and can affect the psychology of the individual in the society. At this point, radicalization is one of the 
most critical issues that emerged from social psychology studies and worked together with terrorism studies. When 
the literature on radicalization of the individual is searched, three important factors stand out. These; engagement 
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with political violence, ideological story confirming political violence, and social networks that influence decision-
making in the extreme direction of the individual. Studies between terrorist perpetrators and mental illnesses; 
while it claims that mental illness may have partial effects in perpetrators of terrorist attacks that are not affiliated 
with an organization, there is no concrete evidence that more “traditional” terrorists within a given terrorist 
organization may have a clear mental illness. At this point, it is not enough to explain the radicalization processes 
only with the psychopathology of individuals, but it can give important information. Second research on likely 
terrorist claimed that; psychological features such as pathological narcissism, psychopathy, narcissism and 
paranoia can be seen in the perpetrators of terrorism. Other studies in this area also indicate that motivations 
such as “uniqueness”, “bad reputation”, “social acceptance”, “ideological belief”, “emotional hunger”, “strong 
group relationship” and “social isolation" are shared motivations in terrorist perpetrators. Interdisciplinary 
studies on terrorism and possible theories and solutions that may arise as a result of these studies will prepare a 
scientific basis for developing effective and applicable policies and prevention programs in the fight against 
terrorism. 

  

Keywords: Radicalization; psychopathology; psychological dynamics of terrorism 

 
Günümüzde kitle iletişim araçlarının ve dijital teknolojilerin oldukça ilerlemesi ve 

gelişmeye devam etmesi sonucunda terör ve terörizm, küreselleşen kavramlardan biri olmaya 
başlamıştır. Ülkelerin iç dinamiklerinde gerçekleşen sorunlar veya olaylar, çok kısa bir sürede 
uluslararası toplum tarafından da öğrenilerek, uluslararası statü kazanabilmektedir. Terör ve 
terörizm gibi oldukça hassas dinamiklere sahip bir konunun, ülkeler arasında gerçekleştirilecek 
iş birliği ve dayanışma çerçevesinde yürütülmesi ve terör ile ilgili ortak bir dil oluşturulması, 
terörün önlenebilir ve sürdürülebilir bir şekilde mücadele edilebilir konuma erişmesine imkan 
sağlayabilecektir (Hudson, 2018; Derin & Öztürk, 2019).  

Terör ve terörizmle sürdürülebilir mücadele gerçekleştirebilmenin öncelikli 
koşullarından birisi olan ortak dil öğesi, terörün tanımlanması hususunda ortaya çıkmaktadır. 
Terör ve terörizmin tanımları oldukça fazla sayıda yapılmasına rağmen, birçok tanımın tek 
başına terörü açıklayabilecek nitelikte olmadığı düşünülmekte ve bu birçok tanım tek ya da 
kendi başına terörü açıklayabilmek için yeterli gözükmemektedir. Gurr’a göre terörizm, “siyasi 
ya da sosyal hedefler peşinde insanları yıldırmak ya da zorlamak için beklenmedik şiddetin 
kullanılması”, Gibbs’e göre ise terörizm “insan ya da insan dışında nesnelere karşı yasadışı 
şiddet ya da ciddi bir şiddet tehdidi” olarak tanımlanmaktadır (Gibbs, 1989; Gurr, 1989; Martin, 
2017). Ayrıca Öztürk, terör ve terörizm kavramlarının psikotarih çerçevesinde konumlandırılıp 
daha fonksiyonel ve etkin önleme politikalarının geliştirilmesi gerektiğini önem ve öncelikle 
vurgulamaktadır (Öztürk, 2017; 2018) 

Terör ile ilgili çeşitli ülkelerin resmi tanımlara bakıldığında İngiltere terörü, “bir siyasi, 
dini veya ideolojik temeli ya da nedeni genişletme hedefiyle, herhangi bir insana veya mülke 
karşı, önemli boyutta şiddet içeren eylemde veya eylemi gerçekleştirme tehdidinde bulunmak” 
olarak tanımlarken, Almanya ise “elde edilmesi amaçlanan siyasal hedefler için, başkalarının 
hayat ve mülkleri üzerine, özellikle şiddet ekseninde ilerleyen saldırılarda bulunarak devam 
ettirilen mücadele” şeklinde tanımlanmıştır. Terörizmin resmi bir tanıma sahip olması ülkeler 
için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Herhangi bir olayın “terör” olarak kabul ediliyor olması 
ya da olmaması, ülkelerin politik tutumu ve olaya karşı gerçekleştirilecek cevabın 
belirlenmesindeki temel belirleyiciler arasındadır. Bu nedenle terörün ortak bir tanımının 
olması, uluslararası mücadele ekseninde güç ve dayanışma birliği sağlamaya önemli derecede 
hizmet edebilecektir (Whittaker, 2012). 

Radikalleşme, Terör ve Terörizm 
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Radikalleşme, terör ve terörizm ile ilişkili araştırmalarda sıklıkla bağ kurulan ve atıf 
yapılan kavramlardan biridir. Bilimsel çalışmalarda radikalleşme kavramının nasıl ve hangi 
bağlamlarda kullanılacağı konusunda giderek artan bir netlik sağlanmaya çalışılsa da terörizm 
ve radikalleşmenin sıklıkla birbirilerinin yerine kullanılmakta olduğu görülmektedir. 
Radikalleşmenin dinamikleri üzerinde duran McCauley ve Moskalenko (2008) radikalleşmeyi 
“bireyin içinde yer aldığı grubu savunma isteği ve artan grup şiddetini meşrulaştırması 
açısından duygu, davranış ve inançlarda meydana gelen değişim” olarak tanımlamışlardır. 
Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı ise radikalleşmeyi; “demokratik yasal düzene karşı 
tehdit oluşturarak, demokratik toplum düzeninin işleyişine zarar verebilen demokrasi karşıtı 
araçların kullanımını da içeren, toplumda aşırıya giden değişiklikleri arama ya da destekleme” 
şeklinde tanımlamıştır. Radikalleşme konusundaki mevcut tanımlar göz önünde 
bulundurulduğunda radikalleşmenin bir olgudan ziyade bireyin aşırıya giden düşünce, tutum ve 
-bazen şiddete varan- davranış geliştirdiği bir süreç olarak ele alındığı söylenebilmektedir. 
(Schmid, 2013). Radikalleşme sürecinde bireylerin kişilik ve değerler sisteminde ani ve zıt 
değişimler ortaya çıkabilmektedir. Bu değişimler dissosiye edici bir zeminde beyin yıkama 
prosesi ile ilişkili olarak gerçekleştirilmektedir (Öztürk, 2018)  

Radikalleşmenin psikolojik sebeplerine dair yapılan ilk çalışmalarda, genellikle 
radikallerin öteki bireylerden farklı olduğu varsayımından hareket edilmiş ve radikallerin 
psikopatolojisine odaklanılmıştır. Radikalleşen bireyleri peşinen psikolojik olarak anormal 
kabul eden yaklaşım, özellikle 1970’li yıllarda yaygınlaşmış ve sonraki çalışmalarda da bu 
yaklaşıma sıklıkla atıf yapılmıştır (Silke, 2008). Ancak bu yaklaşımın aksine radikalleşen 
bireylerin de en az öteki bireyler kadar psikolojik olarak sağlıklı olduğunu gösteren çalışmalar 
da mevcuttur. Crenshaw ve Post’un araştırmalarına göre terör faillerinin en dikkat çeken ortak 
özellikleri onların psikolojik olarak sağlıklı bireyler olmalarıdır (Post, 1990). Psikolojik 
araştırmaların yanı sıra radikalleşen bireylerle ilgili psikiyatrik çalışmalarda da benzer 
sonuçlara ulaşılmıştır Geçmiş yaşamları incelenen terör failleri üzerinde yapılan psikiyatrik 
temelli çalışmalarda terör failleri arasında yaygın olarak paylaşılan psikopatolojik özelliklerin 
olmayabileceği iddia edilmektedir (Ferracuti & Bruno, 1981). Radikalleşen bireylerin 
psikolojik karakteristikleri üzerine yoğunlaşan çalışmalar sonucunda, salt psikolojik 
özelliklerin radikalleşen bireyleri açıklamada yeterli olmadığı ve bu alanda çok eksende 
yürütülmesi gereken disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sosyolojik Açıdan Terör ve Teröre İlişkin Teorik Yaklaşımlar 
Terörü açıklamaya yönelik sosyolojik yaklaşım, terörizmin; zayıf grupların tek 

mümkün strateji olarak seçtiği grup temelli bir fenomen olduğunu iddia etmektedir. Bu 
yaklaşıma göre dezavantajlı gruplar, terörizmi bir yöntem gibi kullanarak “haklarını” 
savunmakta ve terörü çoğunlukla uygulanacak tek seçenek olarak algılamaktadır. Sosyolojik 
yaklaşımlar terörü açıklamada “yapısal teori” ve “göreli yoksunluk teorisi” olmak üzere iki 
temel teoriyi kullanmaktadır. (Davies, 1962; Martin, 2017). 

Yapısal teori, devlet yapılarındaki zayıflıkların devrim potansiyelini teşvik ettiğini 
vurgulamaktadır. Bu görüşe göre, ekonomik ve askeri krizler gibi sorunlarla boğuşan bir ülke 
direnen güçlerin meydan okumalarına karşı savunmasız konumdadır. Ekonomik ve askeri 
krizler gibi devlet yapılarını zayıflatan sorunlar yaşamayan ülkeler bile benimsedikleri politik 
tutumlarının toplumdaki elit kesimi yabancılaştırması ve öfkelendirmesi durumlarında bu 
sorunları yaşama potansiyeline sahip olabilecektir. Bu teori kapsamında; hoşnutsuzluk, 
toplumdaki elit kesimin yabancılaşması ve yaygınlaşmış krizler, bir toplumdaki terör 
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olaylarının ortaya çıkmasındaki önemli göstergeler arasında yer almaktadır (Barkan & 
Snowden, 2000; Martin, 2017). 

Göreli yoksunluk teorisine göre ise, toplu eyleme katılmaya yönelik bireysel kararların 
altında yoksunluk duyguları ve hayal kırıklıkları yatmaktadır. Grupların artan beklentileri 
sürekli baskı veya ikinci sınıf statüsü olarak iktidar tarafından değerlendirildiğinde, 
dezavantajlı grupların tepkisi siyasal şiddet eksenli terör olayları şeklinde ortaya 
çıkabilmektedir. Bu grupların siyasal şiddete yönelme sebepleri, adaletsiz toplumsal sistemde 
diğer gruplarla karşılaştırıldıklarında kendi gruplarının ezilmiş ve yoksun bırakıldıklarının fark 
edilmesidir. Göreli yoksunluk teorisi temelinde gerçekleştirilen psikolojik araştırmalar, göreli 
yoksunluk koşulları sağlandığında bile saldırganlığın nadiren ortaya çıktığını ifade ederek 
teoriye eleştiri getirmektedir. Bu teoriye yönelik getirilen bir başka eleştiri ise, teorinin grup 
davranışlarından ziyade bireysel davranışları açıklama eğiliminde olması şeklindedir (Barkan 
& Snowden, 2000; Martin, 2017). 

 
Psikotravmatolojik Eksende Terör ve Terörizm 
Çok geniş bir tanım spektrumu olan travmatik yaşantılar, çocukluk çağı travmaları kadar 

kolektif şiddeti, terörizmi, uluslararası savaşları ve iç savaşları da kapsamaktadır. Travmalar 
genel olarak bireysel ve toplumsal travmalar olarak iki farklı kategoride değerlendirilmektedir. 
İnsanlar tarafından gerçekleştirilen bireysel travmalar mağdur kişilerin ruh sağlığı üzerinde 
oldukça ağır psikolojik etkiler yaratabilmektedir. Bireysel travmalar arasında yer alan çocukluk 
ve ilk gençlik yıllarında yaşantılanan çocukluk çağı travmaları (fiziksel, duygusal ve cinsel 
istismar, ihmal, okutulmama gibi); bireyin hem fiziksel ve zihinsel sağlığını hem de bilinç, 
bellek ve kişilik bütünlüğünü bozarak onarılması güç etkiler doğurmaktadır. Bunun sonucunda 
ise doğrudan ya da dolaylı olarak hayatı önemli derecede etkileyen sonuçlara neden 
olabilmektedir (Öztürk, 2003; 2017). 

 Savaş ve terör gibi geniş kapsamlı ve çok sayıda insanın mağdur olduğu örseleyici 
yaşantılar ise kitlesel (toplumsal) travmaları oluşturmakta ve hem bireysel hem de toplumsal 
düzeyde güvenlik algısını zedelemekte ve kesintiye uğratmaktadır (Öztürk, 2018; Türel, Öztürk 
& Çalıcı, 2018) Uzun süreli savaşlar, terör faaliyetleri ve çatışmalar toplumsal travmaların 
oluşmasındaki en önemli faktörlerden bazılarıdır. Terör sonucu oluşan travmalar toplumun; 
kültürel, sosyal ve psikolojik yapısında önemli değişim ve dönüşümlere neden olmakta ve 
toplum içindeki bireyin psikolojileri de olumsuz boyutta etkilenebilmektedir (Webber & 
Kruglanski, 2018). Bireysel travmalar kadar toplumsal travmaların gündelik hayata 
adaptasyonunda da inkâr (dissosiyasyon; yok farz etme) en temel savunma sistemi olarak 
devreye girmektedir. Ön görülemeyen bir ihtimal olan travmaların bireysel ve toplumsal 
sonuçları aslında bir halk sağlığı sorunu olarak pek çok bilimi ilgilendiren bir olgu niteliğinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle toplumsal travmalara neden olan terör, multidisipliner bir 
perspektifte ve psikotravmatolojik bir yaklaşımla ele alınmalıdır (Öztürk, 2017; Türel, Öztürk 
& Çalıcı, 2018). 

Uluslararası güvenlik sorunlarına neden olan terörü organize eden ve terör eylemlerini 
düzenleyen liderlerin tipolojilerine yönelik çok farklı hipotez ve yaklaşımlar alanyazında yer 
almaktadır. Terör failleriyle ilgili sorulan temel soru, “bireylerin zamanla terör eylemlerini 
düzenleyebilecek ya da destek verecek bir rol üstlenmelerini sağlayan faktörler nelerdir” 
sorusudur. Uluslararası güvenlik ve teröre ilişkin bilimsel çalışmalar ve teoriler çoğu zaman 
terörizmi kapsamlı bir şekilde açıklayabilecek olan nicel verilerle desteklenmekten 
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yoksundurlar. Bu bilimsel çalışmalar genellikle iki temel teoriye odaklanmaktadır (Martin, 
2017). Aşağıda terörizme ilişkin iki temel teoriden bahsedilecektir.  

Olumsuz kimlik hipotezi teorisini Erikson’un kimlik teorisindeki olumsuz kimlik 
kavramı ekseninde açıklayan Knutson (1981)’a göre, özellikle politik motifli terör failleri 
bilinçli olarak olumsuz bir kimlik kullanmaktadır. Olumsuz kimlik, bireyin ailesi ve topluluğu 
tarafından arzu edilen ve uygun görülen rolün kişiye göre haklı gerekçelerle reddedilmesi 
sonucu oluşmaktadır. Baskı gören etnik azınlığın bir üyesi olarak üniversiteye gitme 
konusundaki isteksizliğinin çevresi tarafından bir hayal kırıklığı olarak bireye yöneltilmesinin 
sonucunda bir terör failinin olumsuz kimliğe bürünmesi, bu teorinin en tipik örneği olarak 
gösterilmektedir. Knutson, terör faillerinin gündelik hayattaki uyumu sağlayacak alternatiflerin 
çevreleri tarafından yeterince karşılanmaması ve desteklenmemesi nedeniyle bu faillerin 
çaresizlik ve öfke hissederek şiddet ve teröre yöneldiklerini ifade etmektedir.  

Narsisistik öfke hipotezi teorisinde ise terör faillerinin erken gelişimi ile ilgili 
psikopatolojilerine vurgu yapılmaktadır. Bu teorinin yaratıcılarından biri olan Crayton'a göre 
terörizm, tehdit yoluyla güç veya kontrolü koruma ve sürdürme eylemidir. Crayton ayrıca, 
gerçekleştirilen eylemler sonucunda terör faillerinin deneyimledikleri utanç ve ayıp gibi kötü 
hislerin grup bütünlüğüne zarar vermemesi için “anlamlı yüksek ideallerin” oluşturulduğunu 
ifade etmektedir (Crayton, 1983). Bu teoriye göre “büyüklenmeci kendilik (grandiose self)” 
gerçek hayatta nötralize edilmezse birey, sosyopat, kibirli ve sosyal hayata adaptasyonu 
açısından gerekli birçok nitelikten yoksun olacaktır. Benzer nitelikte, “idealize edilmiş ebeveyn 
egosu” gerçek hayatta nötralize edilmezse, bireyde narsisistik yenilgi sonrasında öfke tepkileri 
oluşmasına ve onun narsisistik kaynağının yok edilmesine yol açabilmektedir. Bireyin 
narsisizminin katı ve rijit bir yapı göstermesi sonucunda ego, esneme özelliğini kaybederek 
yeni uyaranlara ve çevresine uyum gösteremez konuma gelebilir. Narsisizmin 
etyopatogenezindeki çocukluk çağı travmaları son çalışmalarda önemle vurgulanmakta ve bu 
çocukluk çağı travmalarının dissosiyatif yaşantılarla olan kuvvetli bağına odaklanılmaktadır. 
Bu bağlamda travma kökenli dissosiyatif yaşantıların bireylerin radikalleşme sürecini 
hızlandırdığı ve onları terörizmin bir kurbanı yapabileceği düşünülmektedir. Öztürk, bireylerin 
ve toplumların travmaları tarafından yönetildiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla travmatize 
bireyler hem terörizmin hem de politik istismarların birer kurbanları olabilmektedir (Öztürk, 
2017; Erdoğan & Öztürk, 2018).   

Teröre ilişkin psikolojik bağlamda üretilen teorik yaklaşımlarda, terör faillerinin 
motivasyonlarından ziyade faillerin psikolojik karakteristiklerine odaklanıldığı görülmektedir. 
Oysa ki, terör faillerinin motivasyonlarının, terörün ve terör faillerinin anlaşılmasında oldukça 
önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Terör failleri, bulunduğu toplumsal koşulların 
iyileşmesini isteme, iktidara tepki gösterme ve rahatsız olduğu mevcut durumdan intikam alma 
motivasyonlarına sahip olabilmektedir.  Terör faillerinin intikam alma motivasyonlarının yanı 
sıra, adaletsizlik sonucu ortaya çıkan siyasal şiddet ve din de terörün önemli motivasyonları 
arasında yer almaktadır (Martin, 2017). Terör faillerini psikotravmatolojik eksende 
değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalardan birisi, 250 Batı Alman terör faili ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada terör faillerindeki psikososyal ortak özellikler; “yüksek 
oranda bölünmüş aileler”, “ebeveynlerle şiddetli çatışma”, “çocuk mahkemelerinde 
mahkumiyet” ve “hem eğitim hem de mesleki hayatta başarısızlık” olarak belirlenmiştir (Post, 
1990). Öztürk de disfonksiyonel aile dinamiklerinde ebeveynleri tarafından istismar ve ihmal 
edilen bireylerde suç ve psikopatoloji arasındaki ilişkileri yoğun olarak çalışmaktadır. Ancak 
son dönem çalışmalarda daha önce ifade edildiği üzere suç ve psikopatoloji arasındaki ilişki 
göründüğü kadar net ve kolaylıkla ispatlanabilir değildir. Öztürk, psikiyatrik bir tanı alan 
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hastalardan ziyade görünürde normal insanların daha büyük oranda suça karışabileceğini ileri 
sürmektedir (Öztürk, 2017; Öztürk & Şar, 2006). 

Terör Faillerinin Psikolojik Karakteristikleri 
Terör failleri tarafından paylaşılan nitelikleri veya özellikleri izole etmek ve 

sınıflandırmak oldukça zorlu ve riskli bir iştir. Çünkü terör failleri arasındaki benzerliklerden 
ziyade farklılıklar niceliksel olarak daha fazla olabilmekte ve bu durum profillemeyi oldukça 
güç hale getirmektedir. Post (1985), şiddet davranışını gerçekleştiren bireylerin psikolojisini 
anlamaya çalışan davranış bilimcilerin, tipik bir “terör failinin düşünce yapısını” belirleme 
çabalarının sonuç vermediğini söylemektedir. Terör faili olan insanlar, çok çeşitli kültürlerden, 
milletlerden, ideolojik yapılardan, toplumun tüm katmanlarından, çeşitli mesleklerden 
gelmekte ve onların kişilikleri ve özellikleri, genel popülasyondaki insanlar kadar çeşitlilik 
göstermektedir. Her biri geniş çapta ve birbirinden ayrılan ulusal ve sosyo-kültürel geçmişe, 
bağlamlara ve hedeflere sahip olan terör faillerinin çeşitliliği, bireysel grupların veya terör 
gruplarının genel bir profilini geliştirmeye yönelik riskler olduğunu açıklamaktadır (Hudson, 
2018). Kontrol edilmesi gereken birden fazla faktörün varlığı terör faillerinin psikolojik 
profillemesi riskli hale getirse de bu profilleme çalışmaları faillerin; psikolojik özellikleri, 
travmatik öyküleri ve dissosiyatif yaşantılarının olup olmadığı hususlarında bilgi verici 
niteliktedir (Derin & Öztürk, 2019). Ross ise politik istismar kapsamındaki eylemlerde 
kullanılmak üzere tek görevlik alter kişiliklerin yapılandırılıp kullanıldığını ifade etmiştir. Bu 
tek görevlik alter kişilikler ilgili eylem ya da görev tamamlandıktan sonra birey tarafından 
dissosiye edilmek üzere oluşturulmuştur (Ross, 2000). Genel olarak bu alanda yapılan 
çalışmaların direkt olarak terör failleri ile yapılmadığı için “terör faili gibi” sonuçları vermek 
ve sadece bir açıklama getirici nitelik taşımak gayesinde olduğu unutulmamalıdır.  

Terör failleri ile akıl hastalıkları arasındaki çalışmalar; bir organizasyona bağlı olmayan 
ve tek başına saldırı düzenleyen terör faillerinde akıl hastalığının kısmi etkilerinin olabileceğini 
iddia ederken, daha “geleneksel” yani belirli bir terör organizasyonu içerisindeki terör 
faillerinin ise net bir akıl hastalığına sahip olabileceklerine dair somut bulgulara sahip 
olunmadığını ortaya çıkarmaktadır (Corner & Gill, 2015; Gruenewald, Chermak, & Freilich, 
2013). Terör faili gibi (likely terrorist) olma üzerine daha çok yazılı materyaller üzerinde 
yapılan ikinci kaynaklı araştırmalar; patolojik narsisizm, psikopati, narsisizm ve paranoya gibi 
psikopatolojik özelliklerin terör faillerinde görülebileceğini iddia etmektedir. Bu alanda yapılan 
diğer çalışmalar da “benzersizlik”, “kötü ün”, “sosyal kabul görme”, “ideolojik inanç”, 
“duygusal açlık”, “güçlü grup ilişkisi” ve “sosyal izolasyon” gibi çeşitli motivasyonların terör 
faillerinin ortak motivasyonları olabileceğini ortaya çıkarmıştır (Stern, 2003). 

Stern, terör faillerinin ve liderlerin psikolojik motivasyonları arasında olası hangi 
farkların görülebileceğine dair yaptığı çalışmada faillerin liderlere kıyasla; örgüte daha kolay 
katılım sağladıkları (grandiyöz, duygusal), daha fazla agresyon/hayal kırıklığı motivasyonlu 
oldukları, kendisine ve ailesine yabancılaşmalarının daha fazla olduğu, tekrarlı suç işlemiş 
oldukları ve şehitlik arzuları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı araştırmada liderlerin ise 
faillere göre psikolojik motivasyon kriteri açısından; örgüte daha zor katılım sağladıkları 
(inatçı, aç, daha az grandiyöz), daha fazla güç/iktidar motivasyonlu oldukları, daha iyi eğitimli 
ve sosyal oldukları, ailesi ve kendi toplumuyla güçlü sosyal ilişkiler kurduğu ve şehitlik arzuları 
bulunmadığı öne sürülmektedir (Stern, 2003; Derin & Öztürk, 2019). 

Adli bilimler ile yakından ilişkili olan terör eksenindeki disiplinler arası çalışmalar, terör 
fenomenini daha iyi açıklamak ve anlayabilmek için son derecede önem teşkil etmektedir. 
Terörün; iç içe geçmiş sosyal, psikolojik, ideolojik, dinsel ve politik bir dizi güdü ve davranış 
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olgusunu temsil ettiği ve terör faili gibi olmanın profilini oluşturmanın oldukça zor ve riskli 
olduğu unutulmamalıdır. Terör; politik, psikolojik, sosyal, vb. birçok motivasyona sahiptir ve 
bu alandaki çalışmalar daha çok ikincil kaynaklardaki istatistiki verilere dayanmaktadır. Bu 
durumda terörün motivasyonlarını ve yapısını daha iyi aydınlatabilmeye yönelik daha fazla 
teori ve farklı disiplinlerin bir arada çalışmasına ihtiyaç vardır. Terör ile ilgili adli bilimler bakış 
açısıyla yapılacak disiplinler arası çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek 
olası teoriler ve çözüm önerileri, terörle mücadelede etkili, uygulanabilir politika ve önleme 
programları geliştirmeye yönelik bilimsel zemin hazırlayacaktır (Derin & Öztürk, 2019). 
Multidisipliner bir alan olan psikotarih, insanlık tarihinin gelişimini ve değişimini geniş ve 
yenilikçi bir çerçeveden değerlendirme amaçlı olarak psikoloji ve tarih bilimlerinin bir araya 
geldiği bir bilim dalıdır. Bu doğrultuda psikotarih, terör ve terörizm ile ilişkili olarak grup 
dinamikleri ve şiddet olaylarının bağlantısı üzerine daha detaylı araştırmalar yapılarak bu 
soruna farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır. Psikotarih, travmatik olayların hem bireysel hem 
de kitlesel etkilerini anlamaya yardımcı olmakla beraber, bireysel ve toplumsal şiddet 
olaylarının nedenleri ile ilgili de farklı bir perspektiften bakmayı sağlayan bir çalışma alanı 
olma özelliği taşımaktadır. Psikotarihsel bakış açısında; travmaların bireysel etkilerinin 
yanında, kitlesel olarak deneyimlenen travmaların da psikolojik etkilerinin araştırılması ve bu 
durumlardan etkilenen bireylere en kısa sürede nitelikli ve etkin psikolojik desteğin 
verilebilmesi konusu büyük bir öneme sahiptir (DeMause, 1982, 1993; Öztürk, 2016; Türel, 
Öztürk & Çalıcı, 2018). Sonuç olarak daha önce ifade edildiği üzere terör ve terörizm 
kavramlarının psikotarih çerçevesinde konumlandırılıp daha fonksiyonel ve etkin önleme 
politikalarının geliştirilmesinin terör ve terörizm alanındaki uzun dönemli önleme 
programlarına önemli ve öncelikli katkılar sağlayacağı düşünülmekte ve önerilmektedir.  
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ÖZET  

 
 

Reklam, pazarlama sektörünün bir iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bir takım yeni 
davranışlar meydana getirmek veya sürdürebilmek adına izleyicileri o reklamın içermiş olduğu markaya karşı 
teşvik edebilme veya ikna edebilmek adına kullanılmaktadır.  

Küresel manada bir pazar payına sahip markalar bulunmuş oldukları yerel pazarların kültürel 
değişimlerine ayak uydurmak namına reklam kampanyalarında bu faktörlere dikkat etmektedir. Küreselleşme 
dediğimizde ilk akla gelen markaların başında olan Coca-Cola’yı incelenecektir bu çalışma özelinde ve Coca 
Cola reklamlarında kullanılmakta olan kırmızı rengin bir manası vardır ki, insanlara heyecanlı olmayı ve yüksek 
enerjili olmayı hatırlatmaktadır. Kırmızı rengi aynı zamanda uyarıcı, dinamik, tutkulu, dikkat çekici olarak da  
karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplede özelliklede dikkat çekmesi istenilen  husus kırmızı renginin noröpazarlama 
anlayışında, farklılık olarak görünmesi veya iştah uyandırdığı için gıda sektöründe tercih edilmesidir.  Aynı 
zamanda ambalaj üzerinde markanın beyaz renkle yazılıyor olması gerek bir kontrast oluşturmak için, gerekse de 
gözün en parlak algılamış olduğu rengin beyaz olmasından ötürüdür. 

Nöropazarlama anlayışında, reklamlarda ünlü kullanımları uzun zamandır kullanılmakta olan ve Coca 
Cola ile özdeşleşmiş bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada da Türkiye özelinde de çk sık kullanılan 
bir durum haline gemiştir. Coca Cola’nın asansör reklamında Türkiye’de Kıvanç Tatlıtuğ ile çekerken, 
Hindistanda aynı asansör reklamı Diljit Dosanjh ile ekilmiş, Romanya’da ise Inna ile gerçekleştirilmiştir. Geniş 
kitleler tarafından tanınan kişilere duyulan ilgiyi markaya transfer etmek amaçlı kullanılması durumudur aslında, 
reklamlarda ünlü kullanmanın ve müzik kullanmanın ki Coca Cola’nın Tarkan reklamında da bu kullanılmıştır, 
asıl amacı ise farkındalığı arttırma ve ilgi çekme açısından çok yararlı bir strateji olarak kabul görmesidir. 

Bu makale çalışması, Coca Cola içmeyi ve müzik dinlemeyi seven gençlerle, dinamik üniverisite 
öğrencileriyle toplamda 60 kişiyle gerçekleşmiştir. Bu kişiler nöropazarlama göz izleme yöntemiyle toplam 5 farklı 
coca cola reklamını arka arkaya izlemişlerdir ve en çok izlenenlerden 2 tanesi analizlenmiştir hangi iki tanesi 
olduğu bilgiside bu çalışmanın uygulama kısmı bittikten sonra deneklerle paylaşılmıştır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Coca Cola, Nöropazarlama Teknikleri, Göz İzleme Yöntemi, Ünlü, Reklam, Tüketici, 
Tüketici Davranışı 

 
NEUROMARKETİNG TECHNIQUE USING THE FAMOUS AND 

MUSIC: ANALYSIS OF COCA COLA ADVERTISING IN TURKEY 
 

ABSTRACT 
 
 

Advertising appears as a form of communication in the marketing sector and is used to encourage or 
persuade viewers against the brand in which it is introduced to create or maintain new behaviors. 

Brands that have a global market share pay attention to these factors in advertising campaigns in order to 
keep up with the cultural changes of the local markets in which they exist. When we say globalization, Coca-Cola, 
which is one of the first brands that come to mind, will be examined. In this study, the red color used in Coca Cola 
advertisements has a meaning that reminds people to be excited and to be high-energy. Its red color is also 
stimulating, dynamic, passionate and remarkable. For this reason, it is especially desirable to draw attention to 
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the red color noro-marketing understanding, as a difference in appearance or arousing appetite is preferred in 
the food sector. At the same time, the brand is written in white color on the packaging to create a contrast, as well 
as the eye perceived the brightest color is white. 

In the sense of neuromarketing, its famous uses in advertisements are a strategy that has been used for a 
long time and identified with Coca Cola. In the particular gear in the world, Turkey has become a frequently used 
exit status. Kivanc Tatlitug while shooting with Coca-Cola's ads in Turkey in the elevator, but the elevator was 
planted by Diljit Dosanjh advertised in India, while in Romania was carried out by Inna. In fact, the use of celebrity 
and music in commercials, which is also used in Coca Cola's Tarkan commercial, is a very useful strategy for 
raising awareness and attracting attention. 

This article has been conducted with 60 young people who like to drink Coca Cola and listen to music and 
dynamic university students. These people followed a total of 5 different coca cola advertisements in a row using 
neuromarketing eye tracking and 2 of the most watched were analyzed and the two of them were shared with the 
subjects after the application part of this study was completed. 

 
Keywords: Coca Cola, Neuromarketing Techniques, Eye Tracking Method, Celebrity, Advertising, Consumer, 
Consumer Behavior 

Giriş 
 
Çağımızda ideolojik bir yapının bulunması önemli bir yer tutmaktadır. Medya içerisinde 

dil yordamıyla meydana getirilmiş bulunan herhangi bir metin veya nesne, kullanımları ve 
tüketimleri vasıtasıyla başka bir durumun yerine geçtiği görülmektedir. Nesneler veya ürünlerin 
tümü üzerlerinden mana aktarımları, medyada reklamlar vasıtasıyla yapıldığı da görülmektedir. 
Nesnenin tüketimleri ve kullanımları reklam aracılıklarıyla başka bir durumun yerine geçtiği 
görülmektedir. Bu vasıtayla da, reklamlar, tüketim ideolojileri üzerinden bütün ürünlere mana 
vererek ikna yöntemini sağlamaktadırlar (Hasekioğlu, 2008: 30). 

Reklamlar, tüketim ürünlerinden de çok daha ötede bazı durumları müşterilerine 
pazarlamaktadırlar. Bu konjektürde de reklamlar, yalnızca satılmaya çalışılan malzemelerin 
yapısında mevcut olan nitelik ve özellikleriyle değil, bu ürünlerin bizler adına bir şey ifade eder 
hale gelebildiği formları da özene alır. Bir diğer aktarımla da reklam, soyut şeyler dünyasına 
ait olan yansımaları, kişiler için bir şey ifade eder şekle konuşlandırmak zaruretindedir; kısacası 
onlara insani olarak simgesel bir “değişim değeri” yaratmaktadır. Bu değer yaratılmasında da 
kullanılmakta olan araç daima ideolojik durumdur. (Williamson, 2001:12-13). 

Reklamcılar, ürün ya da hizmet adı altında farklı ideolojik durumları pazarlarken, sık 
birşekilde de, ürün veya hizmeti bir ünlüyle özdeşleştirmek veya bir ünlü vasıtasıyla tanıtma 
yoluna gitmektedirler. 

Tüketiciler markaları kendilerine sağlamış oldukları yararlar adına satın almaktadırlar. 
Fakat yoğun rekabetin olduğu bir dünya düzeninde üretici sırf fonksiyonel bir avantaj 
durumunun iletişim ağını gerçekleştirerek başarıya ulaşamayacağı aşikardır (Düzgün, A., 
2016:75). 

Ünlü kavramsal tanımına bakmak gerekirse de Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde, “Büyük 
ün kazanmış sinema, sahne ya da ses sanatçısı, yıldız” biçiminde tanımı yapılmaktadır (T.D.K 
Sözlüğü, 1988: 1339). 

Seguela, ünlülerin reklamlarda kullanımıyla ilintili olarak, şöyle ifade etmektedir:  
“Her şeyden evvel yıldız, beğenilmektedir. Ünlü kişiler için bu durum en doğal durumdur. 

Kendisini herhangi bir yerde gösteriyor olması yeter, peşinden gidenlerin sayısı bir hayli çoktur. 
Bunun yanında da ünlü isimler, bir ürünü sattırmasını da iyi bilirler, bu onun varlık sebebidir. 
Çok yönlü satılabilir, doğru olan maldır o. Oyunu, görüntüsü, sesi ve hatta anılarına varıncaya 
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dek, para etmektedir. Her tüketilişi onu daha da istenilir kılar ve eşi bulunmaz bir ustalık, bize 
hayal satar.” (Renvoisé, P., & Morin, C., 2012). 

Kişi pazarlaması kavramına baktığmızda ise, iş adamlarından sporculara, siyasi 
liderlerden eğlence dünyası elemanlarına kadar birçok bireyin, kamuoyu önündeki imajlarını 
geliştirmek açısından günümüzde sıkça başvurulan bir pazarlama türü olmakla birlikte “ün 
kazandırma pazarlaması” ya da “star pazarlaması” olarak da adlandırılmaktadır (Kocabaş, 
1994:102). Unutulmamalıdır ki bir kişi ne kadar yetenekli olursa olsun, söz konusu kişinin 
pazarlanmasına yardımcı olan menajerleri, basın görevlileri, reklamcıları olmaksızın diğer bir 
ifadeyle star pazarlaması çabasına girişilmeksizin başarıya ulaşılması oldukça güçtür  
(Stevenson, F. A., Cox, K., Britten, N., & Dundar, Y., 2004: 20). 

Günümüzde hiçbir ünlü yoktur ki toplum takdirini, toplumun gözü önünde yıldız olması 
adına gereken sahne yönetimi işlerini yöneten kültür vasıtalarının yardımı olmaksızın kazanmış 
olarak gelmesi düşünülmez. Kültürel aracılar; ajansların, halkla ilişkiler uzmanlarının, 
pazarlama personelinin, reklamcıların, fotografçıların, form koruma çalıştırıcılarının, kostüm 
görevlilerinin, kozmetik uzmanların ve kişisel asistanların ortak adıdır. Görevleri, şöhretli 
kişilerin, hayran topluluklarının gözünde sürekli bir çekicilik yaratacak biçimde topluma 
sunumlarını tertiplemektir. (Rojek, 2003:13). 

Nöropazarlama ile çalışmak, bilişsel beyinlerimizi ve günlük yaşamda nasıl kararlar 
aldığımızı anlamak için ileriye bakmak ve ilerlemekle ilgili çok şeyi incelemektedir. 
Nöropazarlama, son on yılda bu alanı keşfetmek için uzun bir yol kat ettiğinden, yöntemlerini 
başarıyla uygulayan bazı büyük markalara bakmak ilginç sonuçları meydana getirecektir.  

Microsoft ve Google gibi büyük şirketlerin, hem pazarlama analizinde hem de ürün 
geliştirmede nöropazarlama tekniklerinden gelen öngörüleri kullandıkları bilinmektedir. 
2006'da Microsoft, Xbox oyuncuları arasındaki etkileşimi neyin tetiklediğini anlamak için EEG 
kullanılmıştır. Google, SEO yapılarını geliştirmek, web sitelerini karşılaştırma tekniklerini 
kullanmak ve en alakalı ve ilgi çekici içeriği bulmak için nöropazarlamayı kullanmıştır. Google, 
güçlü görsel çekiciliği, benzersiz içeriği ve tutumu artıran duygusal etkileşimi sağlama 
kabiliyetine sahip web siteleri ödüllendirilmiştir. Her iki örnek de, nöropazarlama ile çalışan 
şirketlerin teknikleri farklı amaçlar için ve farklı alanlarda kullandıklarını göstermektedir. Son 
on yılda şirketler, hem basılı reklamlarda, hem de TV'de, hem de ürün geliştirme ve paket 
tasarımında nöropazarlama kullanmışlardır. Aşağıda, son yıllarda nöropazarlama kullanan 
şirketlerin en iyi bilinen örneklerinden bazıları aktarılmıştır (Atabek, Ü., 2005). 

  

Frito-Lay 
Frito-Lay, hem TV'lerde hem de paket tasarımlarında nöropazarlama kullandı. Patates 

cipsi segmentinde bir ürünün piyasaya sürülmesinden birkaç yıl önce bazı ürün tasarım testleri 
yaptı ve sonuçta bazı önemli bulgular elde edildi. Cips resimlerine sahip parlak çantaların, mat 
tasarımlı çantalara kıyasla olumsuz tepkileri tetiklediğini keşfettiler. Derinlemesine 
görüşmelerle birlikte, bu bulgular sonuçta renk, yazma, görüntüleme vb. İle ilgili değişikliklerle 
sonuçlandı. Bu, mağaza raflarındaki parlak Frito-Lay çantalarının sonu oldu (Marcuse, H., 
1975). 

 
Cheetos 
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Frito-Lay ayrıca hem odak gruplarını hem de nöropazarlama kombinasyonunu kullanarak 
Cheetos için bir reklamı test etti. Cheetos reklamında, beyaz atıştırmalıklarla dolu bir 
kurutucuya turuncu atıştırmalıklar koyarak başka bir kişiye bir şaka yapan ünlü bir kadın vardı. 
Odak grubuna katılanlar başlangıçta hem şaka hem de reklamdan hoşlanmadıklarını belirtti. 
Aynı katılımcılar üzerinde bir EEG çalışması yürütürken, insanların reklamı gerçekten 
sevdiklerini gösteren pozitif beyin aktivitesi buldular. Katılımcıların ilk görüşmelerde aksi 
belirtilme nedenleri, diğer grup üyelerinin önünde kötü ruhlu görünmek istemedikleri içindir 
(Bektaş Şeker, T., 2005). 

 
 
 

Hyundai 
Hyundai ve prototip testleri, tasarımda nöromarketing kullanımı ile ilgili bir başka ünlü 

durumdur. Hyundai, tasarımı değerlendirmek için nöropazarlama tekniklerini kullandı. 
Tüketicilerin otomobil prototiplerini incelemelerine izin verirken, Hyundai, nöropazarlama 
araştırmalarını tercihleri ve satın alma kararını verebilecek ne tür bir stimülasyonu anlamak için 
kullandı. Hyundai daha sonra bulgulara göre bazı dış tasarım ayarlamaları yaptı (Lamb, C., F. 
Hair, J. ve McDaniel, C., 1994). 

 

Yahoo 
Yahoo, 60 saniyelik bir televizyon reklamını değerlendirmede nöropazarlamayı  kullandı. 

Reklam, dünyanın dört bir yanındaki insanları dans ederek mutlu geçti ve arama motoruna daha 
fazla kullanıcı getirmek için Yahoo’nun yeni markalaşma kampanyasının bir parçasıydı. 
Yahoo, reklamı televizyonda ve çevrimiçi olarak yayınlamadan önce EEG tekniğini kullanarak 
bazı testler yaptı. Reklam, beyin ve duygusal düşünceyi kontrol eden alanlarda stimülasyon 
gösteren nöro testlerde iyi puan aldı ( Tüysüz, 2018: 12). 

 

Pay pal 
Ebay’ın PayPal'ı, çevrimiçi ödeme hizmetini kullanması için daha fazla e-alışveriş 

yapmak için nöropazarlamayı kullandı. PayPal, hız ve rahatlık gibi USP'lere odaklanan 
reklamların, güvenlik ve emniyet gibi fonksiyonların desteklenmesiyle karşılaştırıldığında 
beyinde önemli ölçüde daha yüksek bir tepki tetiklediğini keşfetmiştir. Pay pal, bu bilgileri 
çevrimiçi ödeme hizmeti için yeni reklamlar oluştururken kullanmıştır. 

Yukarıda sıralanan örnekler, en çok yazılı şirketlerden ve nöropazarlama 
kullanımlarından sadece birkaçıdır. Şirketlerin, tüketicilerin kafasında kazanılmayı bekleyen 
değerli içgörüler olduğunu fark ettikleri açıktır. Frito-Lays CMO, araştırmaları sırasında beyin 
ve göz görüntüleme testlerinin odak gruplarından daha doğru olabileceğini belirtti. Hyundai’nin 
marka stratejisi yöneticisi, binlerce kişiyi üretmeye başlamadan önce tüketicilerin bir otomobil 
hakkında ne düşündüklerini gerçekten bilmek istediklerini söyleyerek bu yöntemleri kullanma 
nedenlerini açıkladı. İleriye dönük olarak, zaman zaman CMO'ların çoğunun neden aynı şekilde 
akılda kalmaya başladığını görmek ilginç olacaktır. Tüm bunların yanında bir de 
nöropazarlamada ünlülerin kullanılması son dönemlerde hemen her firma tarafından yapılan 
bir süreç olarak karışımıza çıkmaktadır (Taş B., & Şeker Ş. E., 2017) .  
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Ünlülerin reklamlarda oynatılması süreci ve kullanılması “satış artırma gayretlerinin”nın 
birer parçası olarak dikkat çekmektedir. Satış geliştirme de de bir tutundurma çabası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Star stratejisinde kullanılmakta olan yaklaşımların en etkililerinden bir 
tanesi olan ürün ya da markaya dair imaj meydana getirmede yeniden imaj oluşturmak yerine 
halihazırda oluşmuş olumlu bir imajı kullanmaktadır (Kocabaş, 2002:10). 

Reklamlarda kullanılmakta olan ünlü sistemi bu durumla benzer özellikleri berbaerinde 
getirdiği, söz konusu sistem içinde de kişilerin yerlerini ürünlerin alımmş olduğu 
gözlemlenmektedir. Ürün-Kişi-Marka-Star şeklinde formüle edilecek olan söz konusu sistem 
içerisinde, ilk olarak ürüne bir kişilik kazandırılmasının yanında ve çok daha sonralarında 
marka starlaştırılmaktadır. Bu konuya dair verilecek en güzel durumda Marlboro markası 
olarak dikkat çekmektedir. İlk olarak ruj izlerinin görünmesini engellemek amacıyla kırmızı bir 
uçla donatılmış bayan sigarası şeklinde üretimleri bulunan Marlboro, o dönem içinde de sigara 
pazarında kendini göstermediğinden ve pazarda alt sıralarda bulunduğu için üretimleri 
durdurulmuş, ancak “Marlboro” ismi kulağa hoş gelmesinden kaynaklı korunmuştur. Akabinde 
de markaya dair reklam kampanyalarının başına Leo Burnett getirilmiştir. Leo Burnett 
“Teksas’ın havasında erkeklik vardır” ifadesinden ve dövmelerden yola çıkarak, ürünü 
“Amerikan Kovboyu” ile kişileştirmiş, çok daha sonra Marlboro markası Western filmlerinin 
değişmez oyuncusu, Vahşi Batı’nın hızlı kovboyu olarak isimlendirilen John Wayne ile 
özdeşleştirme yapılarak, markayı star haline getirme yolu seçilmiştir (Kocabaş, F. ve Elden, 
M., 1997: 34). 

Tüm bu açıklamaların ışığı altında denilebilir ki; star sistemi uygulanırken, en etkili 
yöntem, markayı starlaştırmak için zaten star haline gelmiş bir kişi ya da kişilikle ürünü 
özdeşleştirerek markanın kısa sürede star haline gelmesinin sağlanmasıdır ve bu yöntem “Star 
Stratejisi” olarak adlandırılmaktadır (Kocabaş, 1994:103- 104). 

 

YÖNTEM  
 
Bu makale çalışması, Coca Cola içmeyi ve müzik dinlemeyi seven gençlerle, dinamik 

üniverisite öğrencileriyle toplamda 60 kişiyle gerçekleşmiştir. Bu kişiler nöropazarlama göz 
izleme yöntemiyle toplam 5 farklı coca cola reklamını arka arkaya izlemişlerdir ve içlerinden 
2 tanesi seçilerek analiz yapılmıştır. Hangi iki tanesi olduğu bilgiside bu çalışmanın uygulama 
kısmı bittikten sonra deneklerle paylaşılmıştır. 

Çalışmamızda analiz metodu olarak göz izleme yöntemi kullanılmıştır.  

BULGULAR     
Tarkan ‘’Kıpır Kıpır Bir Coca-Cola? ‘’ 
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Yukarıda heatmap ‘de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
Tarkan’nın yüzü özellikle göz bölgesi ve 
gülümsemesi, Tarkan’a uzatılan ‘Coca - 
Cola ‘şişesi ve koltukta oturan diğer 
oyuncu olduğu gözlemlenmiştir. Ekran 
genelinde ise farklı noktalara da bakıldığı 
görülmektedir. 

Yukarıda heatmap ‘de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
Tarkan’nın yüzü olduğu ve yüzünün 
yukarıdan aşağıya incelendiği. ’Coca - 
Cola’yı içme eyleminden dolayı 
yutkunduğu kısma yani boynuna odak- 
lanıldığı , elinde tuttuğu ‘Coca - Cola’ 
şişesinin de dikkat çektiği belirlenmiştir. 
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Yukarıda heatmap ‘de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların her 
iki oyuncunun da yüzü olduğu belirlen- 
miştir. Aynı zamanda Tarkan’nın elinde 
tut- tuğu ‘Coca- Cola’ şişesine hiç 
bakılmadığı ancak diğer oyuncunun elinde 
tuttuğu pasaporta odaklanıldığı tespit 
edilmiştir. 

Yukarıda heatmap ‘de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
oyuncunun elinde tuttuğu cep telefonun- 
da yer alan Tarkan görüntüsü ve kırmızı 
renkteki video açma kapama tuşu olduğu 
belirlenmiştir. 
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Yukarıda heatmap ‘de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktalardan 
birinin oyuncunun eli olduğu gözlenirken 
diğerinin de boş ‘Coca - Cola’ şişesi 
olduğu belirlenmiştir. 

Yukarıda heatmap ‘de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
çeşitli profillerin fotoğrafları olduğu 
belirlenmiştir. 
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Yukarıda heatmap ‘de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere yoğunlaşmanın ve odak- 
lanmanın uzayda ‘Coca - Cola’ şişesinden 
dökülen içecek damlalarının 
(kabarcıklarının) olduğu belirlenmiştir. 

Yukarıdaki heatmap’de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
Tarkan’ın yüzü ve elinde tuttuğu ‘Coca - 
Cola’ şişesi olduğu belirlenmiştir. Diğer 
oyuncunun ise yüzüne hiç bakılmamış 
ancak elinde tuttuğu ‘Coca - Cola’ şişesine 
yoğunlaşıldığı saptanmıştır. Ekran 
geneline dağılma olmamış sadece tam 
ortada bir yoğunluk belirlenmiştir. 
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Kıvanç Tatlıtuğ ‘’Coca-Cola | Asansör’’ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Yukarıdaki heatmap’de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
sayfa geneline dağıldığı tespit edilmekte- 
dir. Oyuncunun korumasının eli ile yüzü 
dikkat çekerken fotoğraf makinelerinin 
her ikisine de bakılmış ancak sol tarafta 
yer alan fotoğraf makinesine daha çok 
odaklanılmıştır. Ekranın tam ortasında yer 
alan Kıvanç Tatlıtuğ’un üzerinde görünen 
kulaklık kablolarınada dikkat edilmiştir. 

Yukarıdaki heatmap’de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
ekran geneline dağıldığı. Kıvanç 
Tatlıtuğ’un kapşonuna ve boynundaki 
kulaklığın kablosuna yoğunlaşırken diğer 
oyuncunun boynunda takılı olan kurdeleye 
de yoğunlaşıldığı saptanmıştır. 

Yukarıdaki heatmap’de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
oyuncunun eli ve Kıvanç Tatlıtuğ’un 
kırmızı renkte olan kulaklığı ile birlikte 
‘Coca - Cola’ şişesi olduğu belirlenmiştir. 

Yukarıdaki heatmap’de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
oyuncunun eli , yüzü ve ‘Coca - Cola’  
şişesi olduğu tespit edilmiştir. Kıvanç 
Tatlıtuğ’un kolu ve ‘ Coca - Cola’ şişesine 
de yoğunlaşıldığı belirlenmiştir. 
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Yukarıdaki heatmap’de (sıcaklık hari- 
tası) görüldüğü üzere odaklanan noktanın 
Kıvanç Tatlıtuğ’un yüzü olduğu ve ekran 
geneline dağılmadığı tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki heatmap’de (sıcaklık haritası) 
görüldüğü üzere odaklanan noktaların 
oyuncuların yüzleri ve elleri olduğu tespit 
edilmiştir ve yine kırmızı kulaklığına da 
odaklanılmıştır. 
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Yukarıdaki heatmap’de  (sıcaklık 
haritası) görüldüğü üzere odaklanan 
noktanın Kıvanç Tatlıtuğ’un yüzü ve 
oyuncunun yüzü ile elinde tuttuğu 
kırmızı telefon kılıflı olduğu 
belirlenmiştir. 

Yukarıdaki heatmap’de  (sıcaklık 
haritası) görüldüğü üzere odaklanan 
noktanın Kıvanç Tatlıtuğ ile yanak 
yanağa olduğu için her iki oyuncunun da 
yüzüne ve ellerinde tutukları ‘Coca -
Cola’ şişeleri olduğu belirlenmiştir. 
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SONUÇ 
 
Reklamlar, sunduğu iletiler aracılığıyla tüketime dayalı bir kimlik ve yaşam tarzının 

oluşturulmasında, stratejik bir rol oynamaktadır. Reklama tüketim kültürüyle bağdaştırılan 
duygulara ve arzulara davetiye çıkartabilen imgeler ve göstergeler iliştirilmektedir. 
Tüketicilerin ürünü tüketmesinde, ürüne eklenen bu sembolik anlam önemlidir. 

Reklamların renklerle ve aynı zamanda müziklerle bağ kurmaları, ilgili reklamların 
marka bilinirliğini, etkisini ve pazarlama yetisini arttırmaktadır. Müzik hayatımızın hemen her 
aşamasında bulunmaktadır. Hareketli miziklerin daha çok tercih edilme sebebi ise, hızlı 
olmasından ötürü neşeyi de beraberinde getirmesidir.  

Bir toplumun tüketim davranışlarını belirleyen birçok etken vardır. Sosyal yapı, 
ekonomik özellikler, medyada sunulan göstergeler ve ideolojiler tüketim davranışlarını belirler. 
Medya gösteri dünyasında üretilen ve kullanılan ünlüler ise, medya kültürünün sembolleri, 
günlük hayatın tanrı ve tanrıçalarıdır. 

Peki, reklam stratejisi olarak, reklamlarda ünlü kullanımı gerçekte tüketiciler üzerinde 
etkili midir? Ünlüler gerçekte, tüketicilerin gözünde güvenilirliği ve inandırıcılığı olan insanlar 
mıdır? Tüketicilerin satın alma davranışında ne kadar etkilidir? Bu sorulara cevap ararken, 
araştırma tüketicilerin nelerden hoşlandıkları ve etkilendiklerini demografik özelliklerine göre 
değerlendirme fırsatı sunmuştur. Reklamlarda ünlü kullanılmasının satın alma davranışı yaratıp 
yaratmadığını öğrenmek amacıyla yapılan bu araştırmada; tüketicilerin davranış şekilleri, 
etkilenebilirlikleri hakkında da birçok sonuca ulaşılmıştır. 

Tarkan ‘’Kıpır Kıpır Bir Coca-Cola? ‘’ reklam filmi incelendiğinde  arka fondan gelen 
müziğin sözsüz ve hızlı tempolu olduğu belirlenmiştir. Yapılan uygulama kapsamında elde 
edilen bilgilerin başında, deneklerin hızlı tempoya ayak uydurdukları ve farkında olmadan 
kafalarını salladıkları saptanmıştır.  İnsanların daha çok yüz bölgesine odaklandıkları da elde 
edilen diğer bulgular arasındadır.  

Kıvanç Tatlıtuğ ‘’Coca-Cola | Asansör’’ reklam filmi incelendiğinde ise arka fondan 
gelen müziğin sözlerinin Kıvanç Tatlıtuğ tarafından söylendiği ve bundan dolayı sıcak samimi 
ve içten algılanıldığı belirlenmiştir. Tüm dikkatin sadece yüzde değil üzerindeki giysi ve 
aksesuarlarında  olduğu belirlenmiştir. Her iki reklamda da Coca Cola şişelerine bakıldığı gibi 
sanatçıların yüz kısımlarına da odaklanıldığı tespit edilmiştir. Bir reklamda istemsiz tempo 
tutulurken diğer reklamda şarkıya eşlik edilmiştir. Coca Cola’nın algısı değişmemiş reklam 
filimleri Coca Cola ana markasının önüne geçmemiştir. 

Denilebilir ki, eğlence ve bilginin karşı konulmaz bir şekilde birbirine karıştığı bir çağda; 
politika ve günlük hayat, medya formlarına göre şekillendirilmiştir. Buna göre, reklamın dikkat 
çekmesini sağlamak için öncelikle reklamın star tarafından sunuluyor olması ve içeriğinin 
mesaj veren türden olup aynı zamanda eğlendirici ve esprili olması gerekmektedir. Böylece 
tüketicide istenilen ilgi yaratılmış olacaktır. 

Genç tüketicilerin, reklamlar ve reklamlardaki star kullanımı ile ilgili düşünceleri, inanç 
ve tutumları bu araştırma ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, araştırma reklam 
kuruluşlarına, ajanslara, öğrencilere ve akademisyenlere, konu ile ilgilenen herkese yardımcı 
olması öngörülmektedir (Morgan, N. ve Pritchard, A., 2006:16). 

Günlük yaşamda insanların çevresi reklamlarla kuşatılmışken, mutlaka bunlardan biri ya 
da bir kaçı dikkat çekecek, zihinlerde yer edecek hatta satın almaya yönlendirecektir. Bütün 
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reklamların arasından sıyrılıp akılda kalmak, tüketicide satın alma davranışı yaratmak 
isteyenler için çözüm önerileri sunan bu araştırma, hedef kitlesi öğrenciler olan reklamcıların 
gençleri tanıması bakımından da bir kaynak olmakla birlikte, öğrencilerin de kendi profillerini 
görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır (Mucuk, İ., 2001:11). 
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ÖZET 
 
2166 numaralı Zonguldak Şer’iyye Sicili defteri H. 1320 / R. 1318 / M. 1902-

1903 yılları arasındaki Zonguldak dava belgelerini ve buna bağlı olarak dava 
çeşitlerini içermektedir. 642 adet dava kaydı bulunan belgeler içerisinde nikah, 
boşanma, alacak-verecek, veraset, velayet, vesayet, hibe, satış, tazmin, hırsızlık, vakıf 
kayıtları, vekil tayini türünde birçok dava bulunmaktadır. Bu davalar içerisinde en çok 
geçen dava başta evlenme olmak üzere veraset, alacak-verecek, vesayet ve vekil 
tayinidir. 

2166 Zonguldak Şer’iyye Sicili’nde 642 belgeden 315 belgesi evlenme 
akidleriyle ilgili olup başı çeken ve en çok görülen belgedir. Evliliklerin en dikkat çeken 
yönü şer’i hükümlere göre kız tarafının erkek tarafından mehir taleb etmesidir. Hiç 
evlenmemiş bakire ile evlenip boşanmış ya da eşi vefat ederek dul kalanlar ile yapılan 
evlilikler mehrin miktarında değişikliğe neden olmaktadır. Mehir ailelerin birbirlerine 
yakınlaşmasını sağlayan ve kadının ekonomik ve sosyal güvencesini sağlamaya yönelik 
şer’i bir hükümdür. Mehrin miktarı şer’i hükümler, tarafların sosyal, ekonomik şartları 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Ödemeler peşin ve taksit şeklinde olabilmekteydi. 
Evliliklerde karşı tarafın rızası dikkate alınarak evlilik akdi gerçekleştiği gibi şahitler 
de evlilikte önemli bir yere sahiptir. Ancak şahitler şer’i hükmün gereği olarak 
erkeklerden oluşmaktadır. Evlilik akdi gerçekleşirken tarafların reşid ve akli 
melekelerinin yerinde, ayırt edebilirlik durumuna dikkat edilmiştir. Yine evlilikler de 
karşılıklı kız alıp-verme durumları da görülmekteydi. Evlilik kadar boşanma da görülen 
davalardan olup boşanma davaları evlilik akdi gerçekleştirilirken kadına vaat edilen 
mehrin ödenmesi şartıyla gerçekleşmekteydi. Bu çalışmada Zonguldak Şer’iyye sicili ve 
literatürler ışığında Osmanlı Devlet’indeki evlilik şekli, hüküm ve şartlarına ayrıntılı 
bir şekilde yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nikah Akdi, Mehir, Boşanma 

 

MARRIAGE IN INSTITUTION THE OTTOMAN STATE IN 
LIGHT OF THE RECORDS OF ZONGULDAK SHAR'IYYE 
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ABSTRACT 
It is Zonguldak Shar'iyye(religious provision in the Muslim world) registry book 

#2166 that includes both the case or trial documents of Zonguldak and other trial types 
in parallel with itbetweenM.1902-1903/ H.1320/ R.1318/. There are many cases of 
marriage, divorce, receivables and payables, inheritance, custody, wardship, grant, 
sale, compensation, theft, foundation records, proxy appointment within the documents 
of case records that consists of 642 documents. The most mentioned case in these cases 
is firstly marriage. Inheritance, receivables and payables, wardship, Proxy appointment 
are also mentioned mostly. 
        In the Zonguldak Shar’iyye registry book #2166, out the 642 documents, document 
#315 is related to the marriage contracts and is the most common document. The most 
striking aspect of the marriages is that according to Şer’i( religious) provisions, the 
female side demands the mehr or bride price from the male side. Those who are divorced 
after marrying a virgin who has never married or those who are married to widows 
whose husbands passed away causes the amount of mehr to be modified. The Mehr( 
Bride price) is a religious provision that enables families to get close to each other and 
it also attempts to ensure the economic and social assurance of the woman. The amount 
of Mehr or Bride price is determined by regarding social and economic conditions of 
both side. Payments would be in both advance and installments. In marriages, 
regardingthe consent of other side is of great importance and witnesses were playing a 
prominent role in the marriages after marriage contract occurs. However, witnesses 
should be composed of men as Shar’i provisions requires women not to be witnesses. 
When marriage contract occurs, circumstances of both sides being legal age and 
mentally stable are taken into consideration.The events of giving a girl in marriage and 
taking as wife are seen mutually in the marriages. Although marriage is considered a 
case, divorce is also considered a case. Divorce cases occur on fulfilling the condition 
of promised payment of mehr or bride price to women when marriage contract occurs. 
In this study, in the light of the records of Zonguldak Shar'iyye and literature, there will 
be detailed information given about provisions, conditions and images of marriages in 
the Ottoman Empire. 

  
Keywords: Marriage contract, Mehr or Bride price, Divorce 

 
 

Giriş 
Toplum ile toplum olma bilincinin en küçük birimi olan, anne, baba ve çocuktan 

oluşan aile kavramı Türk devletleri gelenek ve göreneklerinde, ananelerinde önemli bir 
yere sahip olmuştur. Osmanlıda da aynı şekilde önem verilen aile biriminde zamanın 
şartlarına ve ihtiyaçlarına göre değişiklikler, yenilikler yapılmıştır. 2166 Zonguldak 
Şer’iyye Sicili ışığında Osmanlıdaki evlilik müessesesinin önemi ve özellikleri üzerinde 
durulmuştur. Zonguldak Şer’iyye Sicili 642 belgeden oluşup 315 belgesi evlenme 
akidleriyle ilgilidir. Bu hususta belgeden verilen örneklerle ve literatürden elde edilen 
bilgilerden faydalanarak Osmanlı aile yapısı, aile  hukukunda yaşanan gelişmelere 
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değinilmektedir. Aile olabilmenin ön şartı olan evlilik, evlilik öncesi yapılan hazırlıklar, 
evliliğin yapılma şekli ve şartları, nikahtan sorumlu olan görevliler ve devletin evlilik 
üzerindeki otoritesi, mehir miktar ve şartları, boşanmanın gerçekleştiği durumlar ve 
çeşitleri, mecelle, tanzimattan sonra Osmanlı aile hukukundaki değişiklikler, Sicil-i 
Nüfus Nizamnamesi, Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nden teferruatlı olarak bahsedilmiştir. 

 
OSMANLI HUKUKUNDA TANZİMATTAN ÖNCEKİ KLASİK 

DÖNEM 

 
Eski Türklerde evlenme ‘izdivaç’, ‘ev-bark’ sahibi olmak şeklinde adlandırılırdı. 

(Doğan, 2001: 35). Evlenme iki farklı cinsteki insanın cinsel ihtiyaçlarını gidermek, 
çocuk sahibi olmak ve çocuk yetiştirmek amacıyla karşılıklı olarak yaptıkları ve toplum 
tarafından onaylanan bir sözleşmedir. Ailenin teşekkülünde karı-kocanın birbirine ve 
çocuklarına karşı vazifeleri bulunduğu gibi, çocuklarını koruma vazifesini de 
üstlenirlerdi. (Velidedeoğlu, 1960: 6). Ailenin teşekkülü için karşı iki cins 
gerekmektedir. Bu birliktelik için toplumsal onay yani nikah, tarafların istekleri ve 
rızaları birliktelik bakımından önem arz etmektedir. Evlilik kadar evlilik öncesi 
hazırlıklar da önemli hususlar arasındaydı. Osmanlı toplumunda evlilik öncesi hazırlık 
sürecinde sosyo-kültürel, ekonomik ve dini faktörler etkili olmuştur. Bu süreçlerden 
olan nişanlanma(namzet) çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımlarını, anlaşamama 
durumunda evlenme zorunluluğunun bulunmadığı bir süreçtir. Bu süreçte takı ve eşya 
gibi şeylerle hediyeleşme söz konusuydu. Böylece aileler birbirlerinin aile yapısını, 
tutum, davranış, ilişki ve değerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlardı. (Erten, 
2017: 50). Nişanlanmanın evlilikle sonuçlanmadığı durumlarda çiftler gerek sosyal 
gerekse de ahlaki baskıdan kurtulmak için ayrıldıklarını mahkemeler tarafından 
meşrulaştırma gereği hissetmişlerdir. Diğer önemli sebep ise tarafların nişanlılık 
sürecinde yapmış oldukları harcamaları geri almak istemeleridir. (Erten, 2017: 56). 

Evlenenlerde aranan en önemli şart dindarlık açısından eşler arasında denkliğin 
olması gerektiği düşüncesidir. Hanefiler ise evlenecek çiftlerin din, ahlak, soy, meslek, 
mal ve hürriyet bakımından birbirlerine denk olmalarını öngörmüştür. (Kurt, 1998: 15). 
Evlenecek kişilerde aranan ilk şart aynı dine mensup olmalarıdır. Osmanlıda Müslüman 
bir kadının başka dinden olan biriyle evlenmesi yasaktı. Bu durum diğer dinler için de 
geçerli olmaktaydı. Kadında aranan ikinci şart bakire olmasıdır. Bakirelik iffetlik ve 
namusluluğun en önemli göstergesi olarak görülürdü. Kayıtlarda erkeklerin medeni 
durumlarına yer verilmez iken kadının medeni durumuna yer verilirdi. Hiç evlenmemiş 
kadınlar ‘bikr-i bâliğa’, ‘bikr-i bâliğa-i âkile’, henüz büluğa ermemiş ama temyiz gücü 
olan 12 yaşındakiler için ‘mürahika’, daha gelişkinler için ‘cüsse bülûğuna mütehammil 
olup bülûğuna mukirre ve mu’terife (ikrar ve itiraf edici’) dul kadınlar için ise ‘seyyibe’ 
ifadeleri kullanılırdı. (Kurt, 1998: 16). Yine peygamber soyundan gelen seyyid 
kızlarının denkleriyle evlenmelerine dikkat edilirdi. Evlenmeden önce kızların 
evlenecekleri kişiler  hem aileleri hem de ‘Nakîbu’l-Eşraf’ tarafından kontrol 
edilmekteydi. Erkek seyyidler ise kızlara nazaran evliliklerinde daha serbest 
olmaktaydı. Dikkat edilen bir başka husus evlenme yaşıdır. Yaş denkliğinin olduğu 
evlilikler çoğunluğu barındırmaktaydı. Bununla beraber çocuk yaşta evlendirilenler de 
bulunmaktaydı. Bu evliliklerde küçük kızlar yaşıtlarıyla evlendirildikleri gibi gelir elde 
etmek amacıyla yaşlı erkeklere de verilmekteydi. (Kurt, 1998: 17).   
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Zonguldak Şer’iye Sicilinden Bazı Belge Örnekleri; 
 

Eceler karyesi imâmı Efendi’ye bâ’des-selâm inhâ olunur ki 
Karyeniz sâkinelerinden imâm Sargılı kerimesi Hâtice bint-i Şabân nâm bakire-

i baliğinin bir güne mâni’ şer’i ve nizamisi yok ise işbu talebi bulunan Kurt mâhallesi 
sâkinlerinden Sargılı Ali bin Emin nâm kimesneye velisinin izni ve tarafının hüsn-i 
rızaları ve mehr-i tesmiyesiyle şuhûd-i mahzarlarında usûl-i meşruasına tevfikan ‘akd-i 
nikâh eyleyesiz ve’s-selâm elf 10 Safer 1320 ve elf 5 Mayıs 1318 

 
Numro 37 
Horcinas karyesi imâmı Efendi’ye bâ’des-selâm inhâ olunur ki 
Karyeniz sâkinelerinden Sultanoğlu kerimesi Safiye bint-i Mehmed nâm 

seyyibenin bir güne mâni’ şer’i ve nizamisi yok ise işbu talebi bulunan karye-i mezkûre 
sâkinlerinden Kaşoğlu Hüsnü bin Yusuf nâm kimesneye tarâfının hüsn-i rızaları ve 
mehr-i tesmiyesiyle şuhûd-i mahzarlarında usûl-i meşruasına tevfikan ‘akd-i nikâh 
eyleyesiz ve’s-selâm elf 9 Rebîi’l-evvel 1320 2 Haziran 1318 

 

 
İslam hukukunda evlilik akdinin geçerli olması için nikahın resmi bir memur 

veya din adamının huzurunda kıyılması şart değildi. İslam hukukunun aradığı şartlar 
ölçüsünde gerçekleşen her akit geçerlidir. Örneğin evlenen kişiler hukuka uygun 
davranmadıkları gibi dini yönden günahkar da sayılacaklardı. (Aydın, 2017: 59 ). Ancak 
evliliğin toplum içerisindeki rolü dolayısıyla evliliğin hukuki yönünü bilen ve evliliğin 
şartlara uygun kıyılıp kıyılmadığını kontrol eden devlet adamlarının önünde 
yapılmasına önem verilmiştir. Nikah kıyan bazen hakim veya naibi bazen de hakim 
kontrolünde bir din adamı ya da mahallenin imamı olmuştur. (Aydın, 2017: 60). Ancak 
mahallenin imamı izinname almadan bu nikah akdini gerçekleştiremiyordu. İzinnameler 
umumi izinnameler değil her nikah akdi için ayrı ayrı alınan izinnameler şeklindeydi. 
Bu durum devlet mekanizmasının varlığının imamın kıydığı nikahta da hissettirmesi 
bakımından önemlidir. Bu uygulamanın ise Osmanlının ilk devirlerinden beri başladığı 
düşünülmektedir. Din adamları kıydıkları nikahları ayırmış oldukları defterlere 
tarafların, şahitlerin isimlerini, mehir miktarlarını belirterek kaydederlerdi. Kadıların 
kıydıkları nikah akitlerinin en eskisi XVI. yüzyıla ait olup yöneticilerin nikahlarının 
kadı tarafından kıyılması daha erken bir dönemde yaygın olduğu bunun daha sonraları 
halk arasında yaygınlaştığı düşünceleri bulunmaktadır. (Aydın, 2017: 63). Örneğin 
Yıldırım Bayezıd devrinde Çandarlı Ali Paşa’nın tavsiyesiyle mahkemelerde harç usulü 
uygulanmaya başlamıştır. Bu harçlar içerisinde on iki akçelik bir nikah harcına da 
rastlanır. Fatih kanunnamesinde  ise  bakire nikahı için otuz iki akçe ve dul nikahı için 
on beş akçe nikah harcı alınmıştır. Bazı Anadolu beyliklerinde ve Selçuklularda da bu 
durumun söz konusu olduğu görülmektedir (Aydın, 2017: 64). İmamlar gayri 
Müslimlerin (İstanköy ve Sakız) nikahlarını da kıyabilmişlerdir. Bunun altında cemaat 
içi ve kilise ile ilgili olan anlaşmazlıklar yatmaktaydı. Yine papaza imamdan daha fazla 
para verme, kilisede boşanmanın daha zor olması gibi durumlarda diğer sebepler 
arasındaydı. Sicil-i Nüfus Nizamnamesinde evlilik akdi için Müslümanların şer’i 
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mahkemelerden, gayri Müslimlerin ruhani reislerden alacakları izinnamelerle mümkün 
olacağı belirtilmiştir (Beydilli, 2018: 80). 

İslam hukukuna göre birey kendisi ikrar ediyorsa büluğ çağı erkek ve kadında 
on iki, ikrar etmez ise büluğ çağı erkekte on sekiz kadında on yedi olarak belirlenmiştir. 
Nikah kıyılırken ehliyetsiz ya da eksik ehliyetlilerin nikahları velilerinin izinleriyle 
yapılırdı. Bazen tam ehliyetli kızların da nikahları velilerinin izinleriyle kıyılırdı. Ancak 
baba ve dede haricindeki velilerin izinleriyle evlendirilenler büluğ çağına eriştiklerinde 
nikahlarını feshedebilirlerdi. (Sancar, 1999: 19). Hanefi mezhebine göre büluğ çağına 
erişen kızlar velilerinin iznini almaksızın evlenebilirlerdi. Hanefi mezhebi 
hukukçularından olan İmam Muhammed ise velilerin iznini şart koşardı. Osmanlıda 
zamanla veli izinsiz nikahlar feshedilmeye başlanmıştır.(Kurt, 1998: 18). ‘Kızı kendi 
haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya’ düşüncesiyle eş seçiminde aile 
müdahalesine yer verilmiştir. Yine kızını zorla istemediği biriyle evlendirme konusunda 
da mahkemeler duruma engel olmaktaydı. Ancak zaman zaman bu evlilikler vuku 
bulabilmekteydi. Namık Kemal’in ‘kızların hediyelik cariye gibi satılması’ ifadesi bu 
duruma olan tepkiyi gösterir. Büluğ çağına erişmemiş küçük çocuklar velilerinin izniyle 
evlendirilir, çocukların istekleri göz ardı edilirdi. (Kurt, 1998: 19). Ancak çocukların 
evlendirildikten sonra eşleriyle cinsi münasebetleri olmaz, büluğ çağına erişmeleri ve 
fiziki olgunluğa ulaşmaları beklenirdi. O vakite kadar da kız ailesinin yanında 
kalabilmekteydi. Bu tür evliliklerin en büyük nedeni ise uygun birisi bulunduğunda 
fırsatı kaçırmamak ve erkek büluğ çağına erdiğinde gayri meşru cinsel ilişkilerden onu 
korumaktı (Kurt, 1998: 20-21). Görücü usulüyle evlilikler de Osmanlıda hakim olan 
evlilikler arasındaydı. Bu evlilik biçiminde kızın isteği gözetildiği gibi göz ardı edildiği 
de olmuştur. Kız bu durumda mahkemeye başvurarak mahkeme kızı ailesine karşı 
korurdu. Ayrıca mükrehin olarak adlandırılan kızların zorla evlendirilmesiyle kıyılan 
nikahlar Hanefi mezhebine göre geçerli iken bazı mezheplerde bunu yapan kişiler 
cezalandırılmıştır. (Kurt, 1998: 22).  

Mehir meselesine gelindiğinde ise kadına sosyal ve ekonomik güvence vermesi 
açısından önemli bir yere sahiptir. Kadının bir çeşit sigorta işlevini yerine getiren bir 
unsurdur. Kadının hakkı ve malı olup dilediği kadar tasarruf hakkına sahiptir. Mehir 
çoğu kere para bazen  bağ, bahçe, ev şeklinde olabilmekteydi. (Aydın, 1985: 103).  
Ödenme şekli ise evliliğin başında ‘muaccel’ yani peşin diğer kısmı ise evlilik içerisinde 
veya evliliğin talak veya ölümle sona erdiği durumlarda ‘müeccel’ yani taksitle ödeme 
gerçekleşirdi. Miktarı tayin edilen mehre ‘mehr-i müsemma’, tayin edilemeyene ‘mehr-
i misl’  denilmekteydi. Mehir miktarı kadının yaş, güzellik, bakirelik ve dulluk gibi 
sosyo-ekonomik durumuna göre farklılık göstermekteydi. Mehirin üst sınırı ise tespit 
edilmemiştir. Hanefilere göre en azının on dirhem gümüş (32 gr) veya bunun 
kıymetinde bir eşyanın olması gerekiyordu. Mehr-i müeccelin ise en düşüğü 10 kuruş, 
en yükseği üst gelir mensubu kişi için 3500 kuruştu.(Kurt, 1998:25-26) Osmanlı 
toplumunda itibarlı bir yere sahip olan el-hac, es-seyyid, çelebi ya da halife unvanlarını 
taşıyanlar ile sıradan insanların eşlerine verdikleri mehir miktarı arasında fark 
bulunmamaktaydı. Sadece yeniçerilerin ödeyecekleri miktar için 600 ve 1000 üst sınırı 
belirlenmiştir. Yeniçerilerin evlenecekleri kadın bakire ise 1000 akçe dul ise 600 akçe 
olarak belirlenmiştir. (Aydın, 1985: 103). Mehir dışındaki bir diğer uygulama ise 
‘başlık-kalın’ uygulamasıdır. Mehir dışında kızın ailesine verilen başlık düğün ve çeyiz 
hazırlığı için kullanılırdı. Mehir evlilik öncesi, sırası ya da evlilik sonrasında 
verilebiliniyor iken başlığın evlilik öncesinde verilmesi gerekiyordu. Ayrıca mehir 
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evlenen kadının hakkı iken başlık ailenin hakkıydı. Mehir boşanma durumu olsa dahi 
eğer kadın bağışlamadıysa erkeğin ödemesi gereken bir uygulama iken başlık böyle bir 
durumda erkek tarafına iade edilirdi. Bu yüzden mehirler evlilik akdi sırasında belirlenir 
boşanma sırasında ise ödenip ödenmediğine bakılırdı. Böylece mehir hukuki güvence 
altına alınmış olurdu. Bu yönüyle mehir her yerde her zaman uygulanan bir sistem iken 
başlık belirli bölgelerde uygulanan sosyal bir uygulamaydı. (Aydın, 1985: 104-105). 
Cihaz ise dini bir hükmü olmayıp kız tarafının örf ve adetlere uygun hazırladıkları bir 
gelenektir. Cihaz da mehir gibi kadının mülküdür. (Kurt, 1998:26-27) Nafakaya 
gelindiğinde evlilikten itibaren kadının bütün meşru ihtiyaçları kocasına aitti. Koca 
eşinin ve evinin bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. Karşılamadığı durumda 
kadın mahkemeye başvurup nafaka talebinde bulunabilirdi. Osmanlıda evlilikte mal 
rejimi, mal ayrılığı şeklindedir. Kadın kendi malını dilediği şekilde kullanabilir, 
başkasını vekil tayin edebilir, vekil tayin ettiği kişi kocası dışında bir başkası da 
olabilirdi. Kadının malı ve mülkü mahkeme tarafından da korunmuştur. Kadının izni 
olmadan ne kocası ne babası ne de diğer akrabaları kadının malını satamaz, kiraya 
veremezdi. (Aydın, 1985: 107). 

Talak yani diğer adıyla boşanma Osmanlıda geçerli olan bir durumdu. Evlilik 
gibi boşanma da mahkemede hakim huzurunda yapılırdı. Bunun en büyük nedeni mehir 
ve iddet nafakasının ödenme şekli ve ödenip ödenmediğiyle ilgilidir. Bir diğer neden 
ise daha sonra yapılacak evliliklerde önceki evliliğin sona ermeden evliliğin 
gerçekleştiği iddialarının önüne geçmektir. Talak için kocanın boşanma iradesini ortaya 
koyması yeterli olmuştur. Bazı durumlarda koca nikah anında ya da sonrasında bu 
yetkiyi eşine verebilmekteydi. Bu durum daha çok padişah kızlarında görülmekte halk 
arasında pek yaygın değildi. Ancak boşanma isteğinin kesinlikle mahkeme defterlerine 
kaydedilip tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktaydı. (Aydın, 1985: 109). 

Mezheplere göre boşanmaların geçerli olup olmadığı durumlar da 
bulunmaktaydı. Maliki mezhebine göre dilsiz veya normal birinin işaretlerle yaptığı 
talak geçerlidir, sarih kabul edilir ve niyete itibar edilmez. Şafii mezhebine göre dilsizin 
işareti boşanma hukukunda kabul edilmiş sarih ve kinayeli olarak ikiye ayırmıştır. 
Herkes tarafından anlaşılan talak, sarih kabul edilir ve niyet aranmaz ancak sadece 
zekilerin anladığı dilsizin işareti kinaye olarak kabul edilip niyete göre hüküm verilirdi. 
Yine dilsizin yazıyla ifade ettiği boşanmada kinaye olarak kabul edilip niyete göre 
hüküm verilirdi. Hanbeli mezhebinde işaretle boşama sözlü beyan hükmünde olduğu 
belirtilmiştir. Dilsiz parmağıyla boşamaya işaret ettiğinde üç talak gerçekleşir. (Aydın, 
2016: 168). Hanefi mezhebi kocanın sözün anlamını bilmeksizin ve boşanmanın 
gerçekleşeceğini düşünmeksizin ‘sen boşsun’ derse ya da kadının boşanma ibaresi 
geçen bir yazıyı kocasına okutursa talak geçerli olur. (Aydın, 2016: 169). Dil sürçmesi 
veya sarhoşlukta kişinin iradesi bilinmeyeceği için boşanma geçersizdir. (Aydın, 2016: 
174). 

Talakın birçok çeşidi bulunmaktadır. Zorla, şartlı, muhâlaa, tefrik şeklindedir. 
Zorla yapılan talaklar tehditle gerçekleşen boşanmalar iken şartlı boşanma eşler arasında 
koca karısını boşamayı belirli bir işi yapmaya bağlamakta ve o işi yaparsa boşanmış 
olmaktaydı. Örneğin uzun bir yolculuğa çıkan eş talakı belirli bir süre dönmeme şartına 
bağlamaktadır. Bir diğer boşanma şekli olan muhâlaa, kadının mehir alacağından ve 
iddet nafakasından vazgeçme karşılığında kocasını, kendisini boşamaya razı etmesidir. 
Bu şekilde boşanmanın gerçekleştiği de mahkemede kayıt altına alınırdı. Bunun da 
nedeni ilerde boşanmış kadının mehir ve birikmiş nafaka borcunun talebinin önüne 
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geçmekti. (Aköz, 2006: 11-13) Tefrik kazaî boşanma talebi ise mehir ve iddet 
nafakasından vazgeçmek istemeyen kadının belirli sebepler doğrultusunda boşanma 
isteğini mahkemeye bildirmesidir. Bu sebeplerden çoğu şiddetli geçimsizlik ya da uzun 
süre gidip dönmeyen kocanın varlığıdır. Osmanlı Devleti’nde boşanmalar pek hoş 
olmasa da var olan uygulamalardandı. Hanefi mezhebi boşanma sebebi olarak sadece 
devamlı manada bir cinsi rahatsızlık varsa Hanefi hukukçusu Muhammed buna akıl 
hastalığı, cüzam, baras (alaca hastalık) gibi hastalıkları da eklemiştir. Diğer mezhepler 
ise boşanma için dört sebep belirlemiştir. Kocanın belirli hastalıklara yakalanmış 
olması, evinin ihtiyaçlarını karşılamaması, gâib olması ve karısına fena muamele etmesi 
şeklindedir. Bu hususta Osmanlıda daha çok Hanefi mezhebinin öğretileri geçerli 
olmakla birlikte dönem dönem değişiklikler de olmuştur. (Aydın, 1985: 115-116). 
Hanefi mezhebinin öğretisi kadınları zor durumda bırakabilmekteydi. Örneğin uzun 
süre gidip dönmeyen kocasından, boşanamayan kadın maddi olarak güçlük 
çekmekteydi. Karısına fena muamele eden koca bazen mahkeme zoruyla boşanmaya 
ikna edilirdi. Bu durum bazen bizzat padişaha ve divan-ı hûmayuna dahi intikal ederdi. 
(Aydın, 1985: 118). Talak Osmanlıda genel manasıyla erkeğin hakkı olup kadına verilen 
bu hakkın daha sınırlı olduğu görülmektedir. Kadın ise boşanma isteğini muhâlaa ve 
tefrik yoluyla talep etmekteydi. (Aydın, 1985: 121-122). Boşanma gerçekleşip başka bir 
evlilik yapmak isteyenler ise iddet yani evliliklerinin sona erdiğini belgelendirmek 
zorundaydılar. (Aydın, 1985: 124). 

Ebusuud Efendi’nin bu hususlarla ilgili verdiği bazıörnek cevaplar şu şekildedir; 
Me’sele: Zeyd, Amrın kızı Hinde namzed olup, bir miktar akça ve bazı esbab 

kalın gönderse, Amr mukabelesinde dondan ve gömlekten ve sair ana mu’adil bazı 
esbab gönderse ba’de zamanın ayrıldıktan sonra Zeyd kalın deyü peyverdiği akçayı ve 
esbabı almağa kadir olur mu? 

El-Cevap: Kalın mehr-i muacceldir. Hediye değildir ki mukabelesinde ivaz-ı 
muadil gönderile, vermek lazımdır. (Düzdağ, 1983: 37). 

Me’sele: Hind izn-i kadı yok iken birkaç kimse huzurunda ‘kızım Zeyneb-i 
sagireyi kardeşim Amrın oğlu Bekr-i sagireye verdim’ deyip Amr ‘Bekr için Zeynep’i 
aldım kabul ettim’ dese nikah olur mu? 

El-Cevap: İzn-i hakimle olmak emr olunmuştur. 
Me’sele: Zeyd baliğa kızını Amra ‘senin oğluna verdim’ deyip Amr ‘oğlum için 

aldım kabul ettim’ deyip üç yıl sonra kızını ahara tezvic etmeğe kadir olur mu? 
El-Cevap: Kızın rızası ve huzur-i şühud olmayacak nikah değildir. (Düzdağ, 

1983: 38). 
Me’sele: Zeyd, Amrın kızı Hind-i baliğa İstanbul’da olup badehu alıp Mısır’a 

gitmek şartıyla hin-i akidde iki yüz altın mehir takdir olunup, Hind dahi raziye olsa 
ba’det-tezevvüc gitmemeğe kadire olur mu? (Düzdağ, 1983: 40). 

El-Cevap: Olur, amma iki yüz altın mehr-i misilden ziyade olup Mısır’a gitmek 
şartı ile etti ise mehr-i misilden ziyadesi sakıt olur. 

Me’sele: Zeyd Hinde nikahlanıp, halvet-i sahiha olmazdan evvel fevt olsa Hind 
tamam mehrin almağa kadire olur mu? 

El-Cevap: Olur. (Düzdağ, 1983: 42). 
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Me’sele: Zeyd ‘helalim haram olsun’ dese niyet eylemese talak vaki olur mu? 
El-Cevap: Olur. (Düzdağ, 1983: 43). 
Me’sele: Zeyd benc yiyip ve boza içip, akıl zail iken avratın üç talak boşasa 

talakına itibar olunur mu? 

El-Cevap: Yeri göğü bilmez idi ise olunmaz. (Düzdağ, 1983: 45). 
 

OSMANLI HUKUKUNDA TANZİMATTAN SONRAKİ YENİ DÖNEM 
 
Tanzimat Osmanlı devletinde 1839’da başlayıp I. Meşrutiyetin ilanına kadar 

devam eden hukukî, iktisadî ve sosyal yapıda köklü değişikliklerin yapıldığı bir 
dönemdir. Osmanlıda hukukî düzende gerek mahkemelerin yeniden düzenlenmesi 
gerekse de mahkemelerde uygulanmak üzere yeni kanunların hazırlanması önemli 
gelişmelerden olmuştur. Tanzimata kadar devam eden tek hakimli ve tek dereceli klasik 
Osmanlı mahkemesi, Tanzimattan sonra faaliyet alanı daraltılarak şer’iyye mahkemesi 
olarak devam etmiş, bunun yanında ticari davalara bakmak üzere toplu hakimli ticaret 
mahkemeleri, ceza ve hukuk davalarına bakmak üzere toplu hakimli nizamiye 
mahkemeleri kurulmuştur. (Aydın, 1985: 127). Bunların dışında istinaf, temyiz, cemaat 
ve konsolosluk mahkemeleri de düzene dahil olacaktır. Yeni kanunların hazırlanması 
görevi ise II.Mahmut döneminde kurulmuş olan Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’ye 
verilmiştir. Oluşturulan kanunlar ise ceza, arazi, mecelle, ticaret, deniz ticareti 
kanunnameleridir. (Aydın, 1985: 128). Kanunlar batı menşeli olup bunların içerisinde 
Mecelle Fransız medeni kanununun alınmasından vazgeçilip Ahmed Cevdet Paşa ve 
ekibi tarafından hazırlanan bir kanundu. 16 kitap halinde 1851 maddeden oluşmaktaydı. 
(Aydın, 1985: 131). Ancak mecelle içerisinde aile ve miras hukuku bulunmamaktaydı. 
Bunun başlıca nedeni halledilmesi gereken acil durumların varlığı ve bunların 
kanunlaştırılması isteğidir. Bir diğer ve en önemli sebep ise muhtelif din ve mezheplerin 
varlığıdır. Mecelle hazırlanmasına muhalefet eden grubun bir de bu alanda 
oluşturacakları güçlüklere yenisini katmak istememişlerdir. Bunun için aile hukukunun 
düzenlenmesi daha sonraya bırakılmıştır. (Aydın, 1985: 133-134). 

Tanzimattan sonra nikah akdinin yapılması, düzenlenmesi alanında ilk adım 
1881’deki Sicil-i Nüfus Nizamnamesiyle başlar. Bununla birlikte nikah için alınacak 
olan izinnameler daha sistemli hale getirilmiş ve nikahı kıyan imamlar bu durumu bir 
ilmühaberle nüfus memuruna bildireceklerdi. 1859’daki şer’iyye mahkemeleri 
nizamnamesinde ise hem nikah akdinden hem de verdikleri izinnameler için alınacak 
harçlar belirlenmiştir. 1881 tarihli kararnamede mahkemeden alınan izinnamelerin bir 
de belediyece tasdik edilmesi öngörülmüştür. 1884’te çıkartılan Şura-yı Devlet 
kararıyla izinname almadan evlilik akdini gerçekleştiren imam aleyhinde suç 
duyurusunda bulundurulup cezalandırılabilinirdi. Aksi takdirde 1 ile 5 mecidiye para 
cezası uygulanacağı belirtilmiştir. (Kayabaş, 2009: 12) 1887 tarihinde ise evlilik, 
boşanma gibi durumları zamanında nüfus memuruna bildirmeyen imam, muhtar ve 
ruhani reislerinden iki çeyrek mecidiye para cezası alınacağı belirtilmekteydi. 1913 
tarihinde izinnamesiz kıyılan nikahların üç aydan iki seneye kadar hapis cezasına 
çarptırılmaları uygulamaya dahil edilmiştir (Beydilli, 2018: 81). 1917’deki Hukuk-ı 
Aile Karanamesiyle vazifeli olmadığı halde nikah kıyan imamlar 1-6 ay arası hapis 
cezasına çarptırılmaları kararlaştırılmıştır (Beydilli, 2018: 82). 1914’teki değişiklikle 
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izinnamesiz nikah kıyanların yanında, bu defa bizzat evlenenlere de ceza verilmesi 
kararlaştırılmaktaydı. Böylece evlilik için izinname alma yetkisi kocaya verilmekteydi. 
1900lerde yeni Sicil-i Nüfus Nizamnamesiyle nikah kıyan kişinin 8 gün içerisinde nüfus 
memuruna başvurma süresi 15 güne çıkarıldı. Bu süreye riayet etmeyen görevlinin  2 
çeyrek mecidiye (yarım altın) para cezası, eğer para cezasını da ödemez iseler hapis 
cezasına çarptırılmaları öngörülmüştür. (Aydın, 1985: 139). 

Evlilikte büluğ çağına erişen kızların evlenmesi velilerinin iznine bağlı 
olmaktaydı. Ancak zaman içerisinde aileler evliliklere engel olmakta ve 
zorlaştırmaktaydı. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla evlilikleri engellenen kızlar 
kadıya başvurma ve kadı tarafından evlendirilme hakkı verilmeye başlanmıştır. Bu 
durumda evlilikte izin alınan merci kadı olmaktaydı. Yine bu dönem de çıkartılan bir 
başka nizamname İran tebalılarla evlilik yasağıdır. Yasağa rağmen Osmanlı tebasından 
bir kadın İran tebasından birisiyle evlendiği takdirde kadın ve çocuğunun Osmanlı 
tebasından olacağı belirtilmekteydi. (Aydın, 1985: 140). Bu dönemde evlenen çiftler 
şahitler huzurunda belgeye parmak basarak temessük etmekte, şahitler ise mühür ya da 
parmak kullanmaya başlamıştır. (İpcioğlu, 2001: 23). 

Evlilikleri kolaylaştırmak adına mehir alanında da bazı düzenlemeler 
yapılmıştır. Buna göre evlenecekler dört gruba ayrılarak herkes bulunduğu gruba göre 
masrafları ve verilecek mehir miktarını belirlemekteydi. Birinci gruptakiler mehr-i 
muaccel olarak 1000 kuruşu, mehr-i müeccel olarak da 10 adet mecidiye yüzlük altını, 
ikinci gruptakiler mehr-i muaccel olarak 500 kuruşu, mehr-i müeccel olarak 5 mecidiye 
yüzlük altını, üçüncü gruptakiler mehr-i muaccel olarak 100 kuruşu, mehr-i müeccel 
olarak 3 adet yüzlük mecidiye yüzlük altını, dördüncü gruptakiler ise 30 kuruştan 100 
kuruşa kadar mehr-i müeccel vereceklerdi.(Aydın, 1985: 142). 

Tazimattan sonra evlilik gibi boşanma alanında da düzenleme yapılmıştır. 1881 
kararnamesiyle boşanma için nikahı kıyan imamlar bu durumu bir ilmühaberle nüfus 
memuruna bildireceklerdi. (Aydın, 1985: 142). Bildirmeyenlere 1887’deki kanunla para 
cezası verilemeye başlanmıştır. 1889’daki irade-i seniyye ile boşanmanın bildirilmesi 
süresi nüfus memurunun olmadığı yerlerde iki, bulunan yerlerde ise bir ay zarfında 
bildirilmesi esası getirilmiştir. 1900lerde ise bu süre 15 güne indirilmiştir. 1914’teki 
değişiklikle talakı bildirme görevi imam ve ruhani reislerden alınarak kocaya 
verilmiştir. (Aydın, 1985: 143).  Yirminci yüzyılda savaşların uzun sürmesi, kadınların 
iktisadi ve sosyal anlamda karşılaştıkları problemler boşanma hususunda da yenilikleri 
zorunlu hale getirmiştir. Bu anlamda 1916’daki değişiklikle farklı mezheplerden 
istifade edilerek hakime doğrudan doğruya tefrik kararı verme hakkı verilmekle birlikte 
kadına da kocasının gaib, hastalık ve uzun zamandan beri haber alamaması gibi 
durumlarda tefrikini isteme hakkı verilmiştir. Farklı mezheplerden faydalanmak 
suretiyle ‘Heyet-i İftaiye’ adında fetva odası kurulmuştur. Böylece Hukuk-ı Aile 
Kararnamesine zemin hazırlanmıştır.(Aydın, 1985: 144-145). 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi 1917’de hazırlanarak siyasi, sosyal ve hukuki 
sebeplerden mecellede yer verilmeyen aile hukukuyla ilgili eksiklikler giderilmiştir. 
Dönemin şartlarından ötürü eksikleri olan kararname bir buçuk sene yürürlükte 
olmasına mukabil Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail gibi Ortadoğu ülkelerinde 1950lere 
kadar yürürlükte kalmıştır. İslam dünyasında yapılan ilk aile kanunnamesi olması 
bakımından önemlidir. (Aydın, 1985: 151-152). 
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Aile Hukuku Kararnamesi’nin nikah ehliyeti ile ilgili maddeleri 4, 5, 6,  
maddelerdir: 

4. Madde: Ehliyet-i nikahı haiz olmak için hatibin on sekiz mahtubenin on yedi, 
yaşını itmam etmiş olmaları şarttır. 

5. Madde: On sekiz yaşını itmam etmemiş olan murahık baliğ olduğunu beyan 
ile ile müracaat ettikde hâlî mütehammil ise hakim izdivacına müsaade edebilir. 

6. Madde: On yedi yaşını itmam etmiş olan murâhıka baliğa olduğunu beyan ile 
müracaat ettik de hâlî mütehammil ve velisinin izni munzim ise hakim izdivacına 
müsaade edebilir. (Küçüktiryaki, 2017: 54). 

7. Madde: On iki yaşını itmam etmemiş olan sagir dokuz yaşını itmam etmemiş 
olan sagire hiçbir kimse tarafından tezvic edilemez. Küçüklerin evlendirilmesiyle ilgili 
maddedir. (Küçüktiryaki, 2017: 56). 

9. Madde: Mecnun ile mecnunenin bir zarureti mebni olmadıkça nikahları caiz 
değildir. Zaruret bulunduğu takdirde hakimin izniyle nikahları velileri tarafından 
akdolunur. Bu madde ise akli dengesi yerinde olmayanlar ile ilgili maddedir. 

Akli dengesi yerinde olmayanlar çocuklar gibi velileri tarafından evlendirilir tek 
başlarına evlenemezler. Hanefi hukukçularından Züfer akıl hastalığı büluğdan sonra 
olmuşsa hastayı kimse evlendiremez. İmam Şafii ise akıl hastalarının kadın ve erkek 
oluşuna göre farklı kişiler tarafından evlendirilebileceğini belirtmiştir. Hasta kadınsa 
evlendirme yetkisi babası ve dedesi, erkekse bu yetki hakime verilir. (Küçüktiryaki, 
2017: 58). 

10. Madde: Nikahta veli ale’t-tertip binefsihi asabe olan kimselerdir. Bu madde 
nikahta velayet ile ilgili maddedir. (Küçüktiryaki, 2017: 59). 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. maddeler nikahları ebediyen yasak olanlar sayılmıştır. 
Zina konusunda ise Şafii mezhebine uyulmuştur. (Küçüktiryaki, 2017: 60). 

34. Madde: Akd-i nikah esnasında mükellef iki şahidin huzuru nikahın 
sıhhatinde şarttır. Bu madde ise nikah şahitleri ile ilgili maddedir. (Küçüktiryaki, 2017: 
61). 

35. Madde: Nikahta icab ve kabul tenkih ve tezvic gibi sarih ifadelerle olmalıdır. 
Nikahta kullanılan lafızlarla ilgili olan maddedir. (Küçüktiryaki, 2017: 63). Nikah 
yapılırken kullanılan lafızların sarih ya da kinayeli, hangi zaman ve hangi kipte olmaları 
gerektiği konusuna değinilmiştir. Hanefilere göre lafızlarla niyet ve kinaye birlikte 
olmak şartıyla nikah gerçekleşirken, Şafiilerde yalnızca nikah ve tezvic lafızlarıyla 
gerçekleşir. (Küçüktiryaki, 2017: 62). 

37. Madde: Esna-i akidde hatib ve mahtubeden birinin ikametgahıbulunan kaza 
hakimi ve bunun izinname-i mahsus ile mezun kıldığı naib hazır bulunup akitnameyi 
tanzim ve tescil eder. Hak kaybı ve karmaşanın önüne geçmek amacıyla nikah öncesi 
izinname alınması zorunluluğuyla ilgili maddedir. (Küçüktiryaki, 2017: 64). 

38 Madde: Üzerine evlenmemek ve evlendiği surette kendisi veya ikinci kadını 
boş olmak şartıyla bir kadını tezvic sahih ve şart-ı muteberdir. 

74. Madde: Müteaddid zevcesi olan kimse onlar beyninde adalet ve müsavata 
mecburdur.  
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38. ve 74. maddeler erkeğin birden fazla evlilik yapmasıyla ilgilidir.Bir erkek 
aynı anda birden fazla kadınla evlenebilmektedir. Ancak bir erkeğin dörtten fazla 
kadınla evlenmesi haramdır. (Küçüktiryaki, 2017: 66). 

Nikahın fesad ve butlanı ile ilgili maddeler şu şekildedir: 
52. Madde: Hin-i akitte tarafeynden biri şerait-i ehliyeti haiz bulunmazsa nikah 

fasid olur. 
53. Madde: nikahta cemleri memnu olan iki kadından biri taht-ı nikahta iken 

ikincisinin nikahı fasiddir. 
54. Madde: Nikahlarının memnu’iyeti 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. maddelerde 

beyan olunan kadınlardan birinin nikahı fasittir. 
55. Madde: Nikah-ı muta ve muvakkat fasittir. 

56. Madde: Bila Şühud akd olunan nikah fasittir. 
57. Madde: İkrah ile vukubulan nikah fasittir. 
58. Madde: Gayri müslimin bir müslimeyi tezevvücü batıldır. (Küçüktiryaki, 

2017: 69). 

Mehir ile ilgili maddeler: 
80. Madde: Mehir mehr-i müsemmadır ki tarafeynin az veya çok tesmiye 

ettikleri maldır. 
90. Madde: Bir kızı tezvic ve teslim için ebeveyn ve akrabasının zevcten akçe 

ve eşya-ı saire almaları memnudur. (Küçüktiryaki, 2017: 73). 
 

SONUÇ 
Osmanlıda evlilik müessesesi gerek dini gerek örfi yapıdan etkilenerek 

uygulanan bir yapıdır. Evlilik için çiftlerin reşit olması, akli dengelerinin yerinde olması 
ve ayırt edebilme ön şart olarak kabul edilmekteydi. Evliliklerde istisnalar bulunsa da 
kız erkek fark etmeksizin evlenenlerin rızasının alınması önem arz etmekteydi. Hatta 
zorla evlendirilenlerin mahkemeye başvurarak haklarının mahkeme tarafından 
korunduğu da görülmüştür. Aynı şekilde aile rızası da kesinlikle başvurulan bir unsur 
olmuştur. Şartları uygun görülen çiftler evlilik öncesinde bir takım hazırlıklar yaparak 
birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Nişan diğer adıyla namzet çiftlerin ve ailelerin 
birbirlerinin tutum, davranış, gelenek ve göreneklerini tanımaları açısından önemli 
olmuştur. İslam hukuk yapısında önem arz eden mehir kadının sosyal ve ekonomik 
güvencesi olduğu için miktarı ve veriliş şartı önceden belirlenmekteydi. Mehir sadece 
kadına ait ve onun mülküydü. Kimse malı olan mehri kadının adına kiralayamaz ve 
satamazdı, kadın isterse bağışlardı. Mehir, Para ile yapıldığı gibi bağ, bahçe ve evle de 
mehir yerine getirilirdi. Tanzimattan sonra ise evlilikleri zorlaştırdığı için mehirin 
verilişi bireylerin ekonomik durumlarına göre gruplara ayrılmıştır. Bunun dışında 
başlık, nafaka ve çeyiz de uygulanan sosyal unsurlardır. Ancak başlık, sosyal-kültürel 
çevrenin ürünü olduğu için uygulanma alanı daha sınırlı ve az sayıdaydı. Devlet 
otoritesinin baskın olduğu nikah akdinin kıyılışında kadı başta olmak üzere  kadı naibi, 
din adamları ve mahalle imamları sorumlu bulunmaktaydı. Özellikle mahalle imamının 
kıyacağı nikahlar için tanzimattan sonra nüfus memurundan izinname isteme şartı 
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getirilmiştir. Daha sonra izinnamenin alınması sorumluluğu kocaya verilmiştir. 
İzinnamenin alınmaması durumunda bir takım cezalar uygulamaya geçirilmiştir. Tabiki 
en büyük sebebi kadının mağdur olmasının önüne geçmektir. Evlilik kadar boşanma da 
Osmanlı’da kabul gören bir olgu olmuştur. Boşanmada da devletin otoritesinin olması 
ve hukuki bir zemine oturtulma nedeni mehrin ve iddet nafakasının verilip verilmediği, 
verildiyse nasıl verildiği düşüncesi yatmaktadır. Boşanma şartlı, zorla, muhâlaa, tefrik 
olmak üzere birkaç çeşide ayrılmıştır. Evliliğe göre önü kapalı ve sınırlı olsa da 
uygulanan bir sistemdi. Boşanmada erkek öncelikli tutulmuş, kadının boşanması daha 
zor olmuştur. Erkeğin boşanması ve bunu biliçli ya da biliçsiz ifade etmesi mezheplere 
göre farklılık göstermiştir. Bu ifadenin sözlü yada sözsüz, sahih ya da kinayeli olma 
durumu gözetilerek karar verilmiştir. Hanefi mezhebinin baskın olduğu Osmanlıda 
tanzimattan sonra diğer mezheplerin de öğretileri dikkate alınmıştır. Bunun nedeni ise 
20. yüzyılda uzun süren savaşlar ve eşlerinin savaşta olması bakımından sosyo-
ekonomik zorluklar çeken kadınlardır. Bu bakımdan kadınlara da muhâlaa ve tefrik 
yoluyla boşanma hakkı verilmiştir. Dönemin şartları ve zorluklardan dolayı mecellede 
yer verilmeyen aile hukukuna Hukuk-ı Aile Kararnamesiyle yer verilmeye başlanmıştır. 
Bir buçuk sene gibi çok az bir süre yürürlükte kalan bu kararname İslam dünyasının ilk 
aile kararnamesi olması bakımından etkili olmuştur. Birçok Ortadoğu ülkesinde uzun 
seneler uygulama alanı görmüştür. 
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ÖZET 
 
Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından biri olan Sevgi Soysal, bireysellikten toplumsallığa doğru 

evrilen yazın hayatında siyasal ve toplumsal odaklı eserleriyle daha çok tanınmıştır. Soysal, siyasal ve toplumsal 
olayların beraberinde getirdiği sorunları eserlerinde dile getirmekten çekinmemiştir. Soysal’ın feminist bir 
söylemle yazdığı ve pek çok eleştirmen tarafından olgunluk dönemi ürünü sayıldığı Şafak’ın ilk baskısı 1975’te 
yapılmış, döneminde de çok ses getirmiştir. Soysal 12 Mart 1971 Muhtırası adı verilen askeri müdahalenin 
etrafında şekillenen bu romanında, kadın ve kadına ilişkin sorunların altını titizlikle çizmiştir. 

Özellikle 1960’lardan sonra öğrenci hareketleriyle gelişen feminizm; cinsiyetçi söylemlere, kadının erkek 
hegemonyası altında ezilmesine ve hor görülmesine, kadına dayatılan normlara, kadın şiddetine karşı çıkmıştır. 
Siyasi ve toplumsal hayat, eğitim, meslek, tarih ve kültüre kadar çok geniş bir alanda kadın sorunlarıyla ilgili derin 
bir sorgulama yapan feminizm; edebiyat alanında da yer bulmuştur. Ataerkil bir yapıya sahip olan Türk toplumu 
içerisinde de feminizmin sesi yükselmiştir. Bu seslerden biri olan Soysal’ın eserleri toplumcu-gerçekçi çizgi 
ışığında kadın ve kadın sorunlarına eğilmiştir.  

Bu çalışmada; kadının varoluş ve kimlik sorunu, cinsiyet ve cinsellik, eril dünya ve gelenek ana başlıkları 
ile ele alınıp bu bağlamda romanın içerisindeki feminist söylemler üzerinde durulacak, eser içerisindeki feminizm 
düşüncesi incelenecektir. Kadının aile ve toplum içindeki yeri, yetişme tarzı, eğitimi, kimlik sorunu ele alınıp 
romanın arka planında yer alan feminizm düşüncesi üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak eserden hareketle yazarın 
feminist bakış açısı ve eserdeki feminizm etkisi değerlendirilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sevgi Soysal, Şafak, feminizm, ataerkil. 

 
A FEMINIST LOOK TOWARDS SEVGİ SOYSAL’S ‘ŞAFAK’ 

 
 
ABSTRACT 
 
Sevgi Soysal, one of the most important female writers of Turkish literature, is known more by her 

political and socially focused works in her literary life, which has evolved towards sociality from individuality. 
She has not hesitated to express the problems brought by the social, political and social events in her works. The 
novel  'Şafak' which is printed first in 1975 and written in a feminist discourse, considered by many critics to be a 
maturity period, made a lot of noise during that time. In this novel, which is shaped around the military intervention 
called 1971 Memorandum, Soysal has meticulously underlined women and the problems concerning women. 

Especially after 1960, feminism developed by student movements opposed to the sexist discourses, the 
norms imposed on women, violence against women, being crushed and despised under the hegemony of men. 
Feminism, which profoundly questioned the problems of women, as diverse as political and social life, education, 
history and culture, has also been found in the field of literature. Within the Turkish society, which has a 
patriarchal structure, the voice of feminism has risen.  As one of these voices, the works of Soysal, focused on the 
problems of women in a socialist-realistic line of light. 
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 In this study; the issue of women's existence and identity, gender and sexuality, the masculine world and 
tradition will be examined. In this context, the feminist discourses in the novel will be addressed and the feminism 
in the work will be emphasized. The place of women in the family and society, the way of growing up, the problem 
of education and identity will be discussed and the feminism idea in the background of the novel will be examined. 
Consequently, moving from the author's work, the impact of feminism and feminist perspective in the work will be 
evaluated. 

 
 
Keywords: Sevgi Soysal, Şafak, feminism, male-dominated. 

 
 

Giriş 
 

Erkek egemen toplumlarda kadının üzerindeki toplumsal ve siyasal baskı pek çok kadın sorununu ortaya 
çıkarmıştır. Bu toplumlarda sosyal çevrenin ve siyasal erkin kadın üzerinde oluşturduğu baskı ve kadından 
uymasını beklediği normlar, kadının yalnızca cinsiyet üzerinden algılandığını göstermektedir. Dinler tarihine 
bakıldığında Tanrı’nın erkek olarak tasvir edilmesi, peygamberlerin yalnızca erkeklerden seçilmesi ve yaratılışta 
önce erkeğin daha sonra erkeğin kaburga kemiğinden kadının yaratılması gibi inanışlar dinler ve toplumlar 
arasında erkek üstünlüğünün birer işaretidir. (Moran, 2002: s. 260-261.) Bu bağlamda üstün özellikler erkeğe 
atfedilirken ikinci plana atılan kadın uzun yıllar boyunca yalnızca hizmet etme, söz hakkına sahip 
olamama gibi özellikleri kabullenmek zorunda kalmıştır. 
          Kadının kendisine dayatılan bu normları reddetmesi ve erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu kabul 
ettirmeye çalışması tarihteki önemli kırılmalarla gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki Fransız Devrimi ile Batı’da 
gerçekleşirken, Türkiye’de Tanzimat Fermanı ile kadın olgusu, II. Meşrutiyet ile de kadın sorunları konuşulmaya 
başlanmıştır. (Moran, 2002: s. 249.) 1960’lardan sonra ise öğrenci hareketleriyle feminizm daha güçlü bir biçim 
kazanmıştır. 
          Feminizmin zamanla edebiyat alanına yayılması bir yandan edebiyat metinlerinin konusu halini alırken bir 
yandan da ilgilendiği sorunlar edebiyatı başka bir forma dönüştürmüştür. Kadın yazarlara pek de yer tanımayan 
edebiyat dünyası,  bu değişen form ile kadınlara bir yazın alanı açmıştır. Bununla beraber bir disiplin halini alarak 
edebiyatta feminist eleştiri ortaya çıkmıştır. 
          “Feminist Eleştiri 1960’larda Amerika’da, İngiltere’de, Fransa’da ve siyasal bir savaşım olarak yeniden 
canlanan genel feminist hareketin edebiyat alanına da kaydırılması sonucu çıktı ortaya.” (Moran, 2002: s. 249.) 
Böylece feminist eleştiri edebî metinleri; kadına yaklaşım, kadın imgesi ve kadına bakış açısı çerçevesinde 
irdelemiştir. Bunu yaparken cinsiyetçi söylemleri de deşifre etmeyi ihmal etmemiştir.18 
          Feminist kuramın edebiyata iki tür yaklaşımı vardır: İlki bir okur olarak kadına yönelik yaklaşımdır. Bu 
yaklaşım okurun kadın olması dâhilinde eseri erkek okurdan daha farklı algılayacağını söyler. Kadının dişi 
kimliğinin öne çıktığı bu görüşün yöntemine göre; erkekler tarafından yazılan edebî eserler erkek egemen görüşü 
yansıtacağından eserlerde cinsiyet üzerinden “kadın imgeleri”, “çizilen kadın tipleri”, “kadın kimliğinin 
sömürülmesi”  gibi noktaları ortaya çıkarır. İkinci yaklaşım ise bir yazar olan kadına yönelik yöntemdir. Bu 
yaklaşım ise daha önce kadınlar tarafından yazılan edebî eserleri inceleyip feminen üslubun eril dünyaya karşı 
korumasını amaçlar ve ne yapılması gerektiğini belirler. (Moran, 2002: s. 250-25). 
          Feminist açıdan incelenen Şafak romanın bütününde bir kadın sesinin var olduğu ortadadır. Roman, 12 Mart 
romanları arasında yer alsa da olay örgüsünün kadın karakter etrafında oluşması ve eserin kadın söylemi 
çerçevesinde şekillenmesi dikkat çekicidir. “Şafak’ta, 12 Mart darbesinin konu oluşturduğu bir platformda, insan 
ilişkilerindeki gerilimi ve kişilerin bireysel dönüşümlerini konu edinen Sevgi Soysal, romanın alt katmanlarına 
yerleştirdiği radikal feminist söylem ile önemli bir yeniliğe öncülük etmektedir.”  (Günay, 2001: s. 15.) 
          Vedat Günyol, Soysal’ın feminist söylemi için;  “Sevgi Sabuncu’nun eserleri, özellikle doğuda yüzyıllardır 
uygulana gelen sakat bir seks eğitiminin yarattığı, adına erkeklik denen, ama aslında erkeklikle (yani insan saygısı, 
söz namusu, hakseverlikle) hiçbir ilişkisi olmayan, sırf bir organ fazlalığına, penis aktifliğine dayanan, hayvanca 
bir damızlık kavramına karşı ‘erkekçe’ bir protestodur.” (Günyol: 1971: s. 49.) der. Ancak bütün romanlarında 
ve hikâyelerinin çoğunda kadın kahramanların etrafında kadın ve kadına ait sorunlar üzerine eğilen Soysal’ın 

 
18 Feminist eleştirinin amacı ve çalışma alanı için bkz. Abdullah Şevki, Edebiyat ve Yorum, Havuz Yayınları, 

Ankara 2009, s.305. 
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feminist söylemi sert ve gürültülü değildir. Aksine yazarın sahip olduğu feminist söylem, olanı ve olması gerekeni 
gürültüsüz ve sakin bir biçimde okuyucuya aktarırken okuyucunun bilinçaltındaki kadın temasını da sorgulamayı 
amaçlar.  “Toplumun cinsel hayatının genel bozukluğu gibi bir sorun, elbette kadın sorunundan ayrılamaz. Nitekim 
Sevgi Soysal da iki temayı içiçe işliyor. Kadın sorunu, romanın başlıca temalarından biri. Yalnız, Sevgi Soysal, 
bazı feministlerin, erkekleri nerdeyse sınıf düşmanı ilân eden aşırı ve bağnaz tutumuna da girmeden, abartmadan 
hakkını veriyor konunun.” (Belge, 1976: s.37.) 
          Romanda ana karakter Oya ve bir şekilde yollarının kesiştiği birbirinden farklı kadın karakterlerin hikâyesi 
etrafında kadının kimlik sorunu, cinsiyetçi söylem gibi pek çok kadına ait problemlere değinilir. Soysal, kadın-
erkek ilişkisi bağlamında erkek karakterlerin kadınların hikâyelerini nasıl etkiledikleri ve yönlendirdiklerini 
okuyucuya sezdirir.  “Kadın-erkek ilişkisini konu ederken sadece kadınların acılarını ya da deneyimlerini 
yazmıyor. Soysal; erkek kişilerini de çelişkileriyle, zayıf ve güçlü yanlarıyla ortaya koyuyor. Soysal’ın kadınlarının 
sevgilileri, dayak yedikleri ya da boşandıkları kocaları, düşledikleri erkekleri var.”(Günay, 2001: s. 15.) 
          Bu bağlamda; “Sevgi Soysal, Türk edebiyatında, hikâyeleri ve romanlarıyla, alışılmamış yepyeni bir kadın 
tipini armağan eden, ilk değilse bile en başarılı sanatçıdır.” (İdil, 1990: s. 27.) Onun kadın karakterleri 
yapmacıktan uzak, günlük hayat akışımızda her an karşılaşabileceğimiz insanlardır. Bu kadınları okuyucuya 
aktarırken karakterlerin doğallığını bozmadan hikâyenin doğal seyri içerisinde verir ve çıkarımı okuyucuya bırakır. 
         Romanın Olay Örgüsü: İlk baskısını 1975 yılında yapan Şafak19 romanı “Baskın”, “Sorgu” ve “Şafak” 
bölümlerinden oluşur. Aktüel zaman günün akşam saatlerinden başlayıp güneşin doğuşuna kadarki süreyi kapsar. 
Yazar karakterlerine geriye dönüşler yaşatarak romanın zamanını ve olay örgüsünü zenginleştirir. Aktüel zaman, 
bir sonbahar günü Adana’da geçer. Romandaki mekânlar genellikle kapalı olup olay örgüsü çoğunlukla işçi Ali’nin 
evinde ve Adana Emniyetinde geçer.   
         Yazdığı kitabın komünizmi övdüğü suçlamasıyla Adana’da sürgünde olan Oya Ertem ile siyasi suçtan 
Sıkıyönetimce tutuklandıktan on dört ay sonra cezaevinden çıkıp dayısı Ali’nin yanına gelen matematik öğretmeni 
Mustafa, işçi Ali’nin evinde bir akşam yemeği için bir araya gelir. Ali, Maraşlı bir Alevi işçidir; Mustafa’nın ve 
avukat olan Hüseyin’in dayısıdır. Oya ile birkaç kez adliyede ve avukatlık bürosunda karşılaşan Hüseyin, Mustafa 
ile Oya’nın oteline gelip onu akşam yemeği için dayısının evine davet eder. Oya bu daveti yalnızlıktan bunaldığı 
için kabul eder ve birlikte otelden bir taksiye binerek eve doğru yola çıkarlar. Oya taksiye bindikleri an sivil 
polislerin kendilerini takip ettiğini fark eder ama bu duruma aldırmaz. Akşam yemeğini Ali’nin eşi Gülşah ve onun 
kız kardeşi Ziynet hazırlar. Yer sofrasına Ali, Oya, Mustafa, Hüseyin, Ziynet’in kocası Bozkurtçu Zekeriya ve 
ticaretle uğraşan komşu Ekrem otururlar. Yemek yedikleri anda polis Abdullah liderliğinde ev basılır. Sorguya 
Ali, Ekrem, Zekeriya, Mustafa ve Hüseyin götürülür. İlk kısım olan “Baskın” bölümü bu şekilde biter.  
        Akdeniz Sanayi fabrikası müdürü emekli Albay Muzaffer Bey’in evinde briç partisi yapılırken o sırada 
Ali’nin evindeki yemek dağılır. Adana Emniyeti birinci şube müdürü Zekâi Bey’e gelen telefonla oyun bölünür 
ve Adana emniyetinde bir kesişme ve hesaplaşma yeri olarak “Sorgu” bölümü başlar. “Farklı dünya görüşlerine 
sahip bu bir grup insanın maruz kaldığı polis baskını ve emniyetteki sorgu, iktidarın görünür araçlarla, doğrudan, 
toplumun her üyesine uygulayabildiği baskının romanda kendine yer bulmasını sağlar.” (Atik, 2014: s. 93.) 
        Sorgu bölümünde Mustafa ve Oya’nın iç konuşmaları ve anılarına yer verilir. Hem tutuklayanlar hem 
tutuklananlar bu baskının sebebini bilmezler. Polis Abdullah ve Zekâi Bey arasında geçen diyalog şu şekildedir: 
         - Abdullah: “Henüz tam dinleyemeden çocuklar falan gördü. Yani evi tam dinleyemeden basmak zorunda 
kaldık.” 
        “Allah kahretsin seni emi? Ne diyorlardı?” 
        “Biri… Burjuva, diyordu müdürüm.” (69) 
        Mustafa’yı sorguya çeken Zekâi Bey: 
       “Hanginiz dedi burjuva lafını?” 
       “Ben dedim, ne olacak?” 
        (…) 
       “Ne olacağını görürsün. Gizli örgüt kurmak suçundan tutuklanacaksınız.” 
       “Burjuva sözünün gizli örgüt kurmakla ilişkisini anlayamadım.” 

 
19 Sevgi Soysal, Şafak, Bilgi Yayınevi, Ankara 1985. Bu kitaptan yapılan alıntılar yalnızca parantez içinde sayfa 

numarası ile gösterilecektir. 
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      “Ulan cahil mi sandın beni? İşçileri toplayıp burjuva murjuva, diye nutuk atmanın manası ne peki? Ne olacak, 
işçileri burjuvalara kışkırtmak. İhtilal yaptırmak.” 
       “Burjuva bir kavramdır. Yani bir şeyin adı. Bir sınıfın bilimsel…” (124) 
       Görüldüğü üzere romanda hem iç hem de dış çatışmada hâkim kavram “burjuva”dır. Burjuva kavramı 
üzerinde bireyler kendini suçlarken resmî kurumlarca da suç aleti olur. Devlet nezdinde burjuva kelimesi bir nevi 
silahtır. Ve romanda da görüldüğü üzere bu silah bir an önce kontrol altına alınmalıdır. 
        Romanın iskeletini oluşturan çatışma iki farklı şekilde görülmektedir. Biri kişinin kendi ile olan çatışması 
olurken diğeri kişinin toplumla çatışmasından doğmaktadır. Kişinin kendisiyle olan çatışması romanın iç cephesini 
oluştururken birey-toplum çatışması ise romanın dış cephesini oluşturur. Birey-toplum çatışması taraflar 
arasındaki çatışmaya da işaret eder. Farklı düşünen, hayatı farklı algılayan her iki tarafın çatışması bireyi kendi ile 
olan çatışmaya da iter. (Özkırımlı, 1977: s. 14.) Tüm dış çatışmalar ezen-ezilen, sömüren-sömürülen, alt-üst içinde 
gerçekleşir. Berna Moran ise romandaki bu çatışmalara kadın üzerinden bakar: “Şafak’ta, iki taraf arasındaki 
çatışmayla ilgili bir özellikten daha söz etmek gerek. Sevgi Soysal’ın bu çatışmaya daha çok bir kadın açısından 
yaklaştığını ve bundan ötürü kadın devrimcilerin sorununa Türkiye’deki genel kadın sorununun bir parçası olarak 
baktığı söylenebilir.” (Moran, 2007: s. 22.) 
        Oya’yı ayrı bir hücreye koyarlar ve ilk o sorgulanır. Ali sorgusunda dayak yemiştir. Oya’nın ardından 
Mustafa’nın sorgusu yapılır ve Hüseyin, Ekrem ve Zekeriya sorguya çekilmez. Ortada bir suç yoktur, suçlu yoktur. 
Artık herkes şafak vaktini bekler:  
Oya gitmiş olduğu akşam yemeği için pişmanlık duyar: “Ağlarken daha önce onu ağlatan şeyleri hatırlayarak 
ağlıyor. Onlar için ve kendi için. Ama galiba en çok, şimdi kendisine çok güzel ve rahat gelen otel odasında 
olmadığı, rahat yatağında olacak yerde, burada belirsiz bir şafağı beklediği için ağlıyor.” (105)  
          Mustafa bulunduğu belirsizlik içinde şafağı düşünür: “Artık bu geceyi bitirmek, atlatmak söz konusu değil. 
Bu şafak,  ne özgürlük, ne kurtuluş getiriyor. Bu şafak nasıl olup da unuttuğu prangalarla karşılayacak onu.” 
(132) 
          Abdullah ise Zekâi Bey tarafından baskın için azarlanır. Ona göre briç partisi tutuklanmanın olmadığı bu 
baskın için heba olmuştur. “Birileri tutuklanmalı. Yoksa bu şafak Abdullah’a daha kötü koyacak. Dünyaların tek 
mazlumu sanacak kendini.” (181) 
          Gün ağarır. Tüm bu beklentiler ve belirsizliklerle “Şafak” bölümü başlar. Hepsinden önce sorgulanmayan 
Ekrem ve ardından Zekeriya dışarı çıkar. Daha sonra Ali’yi serbest bırakırlar. Polisler, önce Oya, Mustafa ve 
Hüseyin’i Sıkıyönetimce tutuklanmaya götürür gibi cipe bindirirler sonra köprüde bırakırlar. Kahramanların her 
biri kafalarındaki belirsizlikle ayrı ayrı şehrin gürültüsüne karışırlar. 
         Roman, her ne kadar Mustafa ve Oya etrafında şekilleniyor görüntüsü verse de romanın ana kahramanı 
Oya’dır. Olay örgüsü ağırlıklı olarak Oya’nın etrafında şekillenir. Ve romanın sonunda Oya’yı belli bir süre kadar 
daha takip ederiz. Mustafa çoktan kaybolur. Soysal, Oya ile Mustafa arasında ilginç bir bağ kurar. Roman boyunca 
Oya ve Mustafa’nın anılarına dönülür. Hapishane geçmişi olan bu iki karakter iç konuşmalarla devamlı olarak 
kendilerini suçlarlar. Bir iç hesaplaşmaları vardır. Devrimci hareketin içinden olan Mustafa duruşu ve tavrı 
dolayısıyla sürekli olarak kendini eleştirir: “Sonra,  artık boş bir çuval olduğuna ötekiler de inandığında, 
tutuklanarak Selimiye’ye gönderilmişti. Sevinmişti tutuklandığında. Tutuklanmaktan sevinç duyan bir devrimci? 
Hayır, o sıralarda gerçek bir devrimci değildim. Hiçtim hiç. Boşaltılması başarıyla gerçekleştirilmiş bir çuval. 
          Ölenler vardı. Ben ölmedim, ama ölenler oldu, ölmek öğrenilmişti yani. Ama işkence? Bunun öğrenilmemiş 
olduğunu düşünmüştü Mustafa. Böyle boş bir çuvala dönüşebileceğini bilmek gerektiğini. Ölümü, her şeyi 
düşündük, işkenceyi gereğince düşünmedik, en boş verilmez şeyi. Boş verdik; sonuç boş bir çuval.”  (22-23) 
          Oya ise geçmişe ve ana dair sürekli kendini “burjuva” kavramıyla suçlar: “Kuşkular ve suçluluk duyguları. 
İşte benim gibilerin sevimsiz özeti. İki arada kalmış küçük burjuva!” (82)  
           Geçmişiyle hesaplaşan Mustafa hapishanede kendisiyle  aynı hareketten olan Ahmet’in ona dair “burjuva” 
suçlamasını hatırlar: “Örneğin siz öğretmenler, tipik küçük burjuvalarsınız. Bütün yaşantınız ve tavırlarınızla. Sen 
öğretmenliği, küçük burjuvalığı seçmişsin, ama bir yandan içinden geldiğin sınıfın ideolojisine sahip çıkmak 
istiyorsun. Olmaz, iki şey birden seçilmez.” (58) 
          Mustafa gibi Oya’yı da hapishanede ideolojik anlamda Feza suçlar. Hapishaneden kaçamaya çalışan Gülay’ı 
savununca şöyle der: “‘Sen ondan farklı değilsin’ demişti Feza.  
          ‘Hayalcisiniz. Birinin elinde dinamit, ötekinin kalem, sonuç aynı.” (192) 
          1. Kadının Varoluş ve Kimlik Sorunu 
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          Romanda birbirinden farklı kadın karakterlerin20 hemen hemen her birinde bir varoluş ve kimlik sorunu 
vardır. Bu kadınlardan Mustafa’nın anılarından öğrendiğimiz Güler, Mustafa’nın karısıdır ve Mustafa tutuklandığı 
sırada gebedir: “Güler’i, İstanbul’da Fen Fakültesinde okurken tanımıştı. Hareketin içindeydi o da. En azından 
dışında değildi, öyle görünüyordu. Erkekçe tavırlı, öteki oğlanların saygı gösterip güvendikleri, arkadaş canlısı 
bir kızdı.” (14) Yazarın burada vurguladığı “erkekçe tavırlı” ifadesi maksatlıdır.  
          Mustafa gibi hareketin içinden olan Güler okulu bitirmeden Mustafa ile evlenir. Mustafa lise öğretmeni 
olarak Güler’le Urfa’ya yerleşir. Böylelikle toplumun dayattığı normlar Güler’i hareketin dışına atarken; kocasına 
hizmet etme görevinin de içine atar: "Urfa’ya yerleştikten sonra, ardı ardına sökün eden, ne zaman gelip ne zaman 
gidecekleri hiç belli olmayan Maraşlılardan artık eskisi gibi hoşlandığı söylenemezdi Güler’in. Daha evlerini bile 
doğru dürüst döşemeye imkân bulamadan. Doğru dürüst tenceresi, çatalı, bıçağı –Maraşlıları hiç ilgilendirmeyen 
şeylerdi bunlar- yokken. Sofra düzenine hiç aldırmayan Maraşlıların önem verdiği Güler’in kocasına nasıl hizmet 
ettiği.” (15) Görüldüğü üzere evlenmeden önce erkeklerin saygı gösterdiği “erkekçe tavırlı” diye tarif edilen Güler, 
evlendikten sonra toplumun ona biçtiği kalıba girerek yalnızca görevlerinin yapılıp yapılmadığıyla ilgilenilen bir 
eş haline gelir. Maraşlıların nezdinde bütün erkeklerin gördüğü Güler budur. 
          Mustafa tutukluluğunun bitip Adana’ya dayısının yanına döneceği zaman aklından Güler’i geçirir. Aynı 
ideolojiden olduğu Güler’le evlendikten sonra Mustafa da onu yalnızca bir eş, dişil bir varlık olarak algılamaya 
başlar: “Mustafa ağzının içini iyice acılaştıran kahve telvesini yutmaya çalışırken, o sıralar Güler’den sadece 
aldım, ama hiçbir şey katmadım ona, diye düşünmüştü. Güler de sormamıştı hiçbir şey. Sorsaydı da karşılık 
alamazdı. Niçin? Hareketin sağlığı için. Demek aslında güvenmemişti ona. Sebil’de, ardı ardına üç kahve içerken, 
bu hesaplaşmanın zamansız olduğunu biliyor, ama bundan kaçınıyordu.” (16) 
          “Siyasi kimliği olan erkeklerin de çoğu zaman, yaşamlarındaki kadınları, o kadınlar ne kadar siyasi geçmiş 
ve formasyona sahip olurlarsa olsunlar, ev kadını ve anne rollerinde görmek istediklerinin bir göstergesidir.” 
(Koç, 2006: s.78.)  Mustafa’nın Güler için biçtiği rol böyledir. Ancak eyleme dönük bir kadından evde oturan 
kadına dönüşen Güler bu durumdan hoşnut değildir. Zoraki bir kabulleniş içinde Mustafa’ya isyan eder: “… 
Mustafa, oturduğu koltuktan fırlamış, Güler’in okuyup biriktirmiş olduğu foto-romanları, ah evet foto-roman 
okumağa başlamıştı Güler, işte Güler’in bilinci, evet hepsini parça parça etmiş, yüzüne fırlatmıştı. ‘Bu adi merakı 
bunlardan mı öğrendin?’ Ağlamıştı Güler. ‘Ne yapayım yani? Budalalaşmaktan başka seçim mi bıraktın bana? 
Tek sığınağım budalalık!’ “ (17) 
          Romanda Ali’nin karısı Gülşah ve kız kardeşi Ziynet geleneksel kadın tiplerine birer örnektir. Akşam 
yemeği için oğluna ve erkeklerine ayırdığı köftelere el sürmezler: “Gülşah sofraya dizdiği yemeklere son bir göz 
daha gezdirdi… Ziynet’le ikisi oturmadılar sofraya. Ziynet’in mangalda pişirdiği köfteleri erkeklerin önüne 
doldurdu. Hasan’a da ayırdı köfte. Kendisiyle Ziynet’e ayırmadı. Hele bir erkekler yesin.” (25) 
Ziynet ve Gülşah’ın geleceğe yönelik en büyük hayalleri Ziynet’in yatak örtüsü, yorgan, cibinliktir; Gülşah’ın ise 
bir buzdolabının olmasıdır. Öyle ki Ziynet hayali yüzünden ablasını eleştirir: “Kocamış karı. Kocamış Ali’siyle ne 
yapsın süslü yatağı?” (45) 
          “Toplumda pek çok kadın gibi Gülşah ve Ziynet’in özgürlüğü eşlerinin izin verdiği yere kadardır.” (Koç, 
2006: s. 47.) Gelenekten gelen bir kısıtlanma söz konusu olduğu için de bu durumu sorgulamayı düşünmezler. 
Ancak kısıtlanmış dünyaları içinde küçük de olsa bir özgürlük alanı, sessiz bir başkaldırı durumları da vardır. 
Sorgunun şafağında serbest bırakılan Zekeriya’yı evde beklerken Zekeriya’nın eve gelmeyip Millî Mücadele 
Derneği’nin önünde görüldüğünü duyan Ziynet kendince kocasını cezalandırma planı yapar: “Komşu Meral’e 
gidecekti. Bu haftaki foto-romanı okuyacaktı. Zekeriya dönerse kendisini evde bulamasın, bozulsun oh! ‘Kader 
Ağlarını Örüyor’un sonunu çok merak ediyor hem.” (202) Tıpkı Güler’in bütün gün ev işleriyle uğraşıp kalan 
vaktinde foto-roman okuması gibi Ziynet de bir foto-roman okuyucusudur. Ancak Güler bundan memnuniyetsiz 
bir tavır çizerken Ziynet için bu bir eğlence olarak verilmiştir. Burada foto-roman kavramı, eril bir toplumda 
yaşayan, eğitim durumları ve kültürleri tamamen birbirinden farklı olan bu iki kadının kaçınılmaz kaderlerinin 
simgesidir. 
          Romanda varoluş ve kimlik problemi olan kadınlardan biri de Muzaffer beyin karısıdır: “Elinde kahve 
tepsisiyle karısı. Yıllardır, yıllardır olduğu gibi. Sevgisiz ama alışık köpekler gibi. Uykulu gözleriyle bir günaydın 
bile demeden, ama hiç unutmadan kocasının sabah kahvesini. Muzaffer bey için önemli olan da sadece kahve (…) 
Karısını, sabah kahvesi gelmeden önce düşünür. Kahveyi getirip getirmeyeceğini, görevini şaşırıp 
şaşırmayacağını saptamak için. Ondan sonrası, Muzaffer beyin kontrol alanına girmiyor.” (167) Adeta Muzaffer 

 
20 Sevgi Soysal’ın romanlarındaki kadın karakterlerin ayrıntılı analizi için bkz. Yasemin Bakır,  “Sevgi Soysal’ın 

Romanlarındaki Kadın Kahramanlar Üzerine Taksonomik Bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2005. 
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Bey için yaşayan bu kadının kendine ait bir kimliği yoktur. Öyle ki romanda bir adı dahi yoktur. Yalnızca Muzaffer 
Bey’in karısıdır. 
          Romanın ana kahramanı “Oya’nın nesnel bir gerçeklik olarak yaşadığı sürgün, düşünsel anlamda Gülşah, 
Ziynet ve Güler içinde söz konusudur; bu üç kadın, temelinde erkeğin ayrıcalıklı konumunun bulunduğu özelde 
‘ailesel’ ve genelde ‘toplumsal’ şartların baskısı altında bir yaşama ‘sürülmüş’lerdir.” (Günay, 2001: s. 16.) Oya 
eğitimli, ayakları yere basan, kararlı, güçlü ve hiçbir erkeğe bağlı olmayan bir kadın olarak okuyucun karşısına 
çıkar. Öyle ki serbest bırakıldıklarında Mustafa’nın ilgisini anlar ve bu durumdan rahatsızlık bile duyar. Bunu da 
Mustafa’ya hissettirir. Ancak yaşadığı siyasal ve toplumsal baskı Oya’nın da sendelemesine neden olur. Oya’nın 
hücreye konulduktan sonra regl olma korkusu bu sendeleme anlarından biridir: “Ansızın hücrenin kapısı açıldı. 
Kötü suratı göründü Abdullah’ın. Oya kendini, inşallah hasta olmamışımdır, diye dua ederken yakalıyor, işte 
zayıflık! Başka ne zaman dua ediyorum ki?” (74)  
         “Belinin artan ağrısı Oya’ya ‘hastalanıyor’ olabileceğini hissettirmektedir. Burada kullanılan 
‘hastalanmak’ fiili, kendi vücuduna dair periyodik değişikliklerin kadın tarafından bile yabancılaştırıldığının bir 
işaretidir.” (Günay, 2001: s. 16.) Oya’nın bu psikolojik düşüşü elbette ki geçicidir. Bu zayıflık, bu kendine 
yabancılaşma hali yalnızca şafağa kadar sürer. Serbest bırakıldığında şunları düşünür: “Kendisine direnme, 
örgütlenme, kişiliğinin koruma olanağı veren tutukluluk ve sürgün gibi durumlar kalkıyor. Kolayca soyutlaşabilen 
özgürlük ve insanca yaşama kavramlarını bir yerinden yakalamalı. Yoksa tavırsız, savaşsız, şaşkın bir yeni Oya 
olmak öyle kolay ki.” (212-213) Bu durum yaşadığı yoğun baskı yüzünden Oya’nın bir kadın, bir insan olarak 
kendini nereye koyacağını bilememesinden kaynaklanır. Yazar güçlü bir Oya profili çizerken yanı zamanda 
karakteri bütün gerçekliğiyle okuyucunun karşısına çıkarır.  
         Zekâi Bey’in sorgusu sırasında duyduğumuz; 
        “Siz evlisininiz değil mi?” 
        “Evet.” 
        “Çocuğunuz da var mı?” 
        “Evet.” (75) 
evlilik ve çocuk kelimelerini romanın sonuna kadar Oya zihninden dahi geçirmez. Serbest bırakıldığı sırada bir 
anda bütün hayallerini altüst eden sorumluluklarla karşılaşır: “Sürgünüm haftaya bitiyor. Sonra? Denize giderim. 
Herhangi bir deniz kıyısına. (…) Mavi. Genişlik. Deniz. Kayalar. Orman. Peki kocası? Peki ev? Peki çocuğu? 
Peki daha bir yığın sorumluluk? (195)   “Oya, anne olmanın sorumluluklarını unutur, daha özgür ortamlara 
açılmanın heyecanını yaşar.” (Yüce, 2007: s. 248.) Yazar Oya’yı bir anne, bir eş olarak konumlandırmaz. 
         Oya’nın kimliksiz olduğu tek yer Ali’nin evinde yer sofrasında bulunduğu ve polis baskınında tek kadın 
olarak emniyete götürüldüğü zamandır. Gülşah ve Ziynet tarafından cinsiyetsiz görülür: “Oya ne kadın, ne erkek, 
sadece hizmet ettikleri erkeklerin bir uzantısı onların gözünde.” (26) 
         “Ziynet de, Gülşah da Oya’nın başkalığını baştan kabullenmişler, bilinçsizce onu kendilerinden ayrı, hatta 
üstün biri saymışlardı… Ali ise Oya’yı, Hüseyin’in konuğu diye başının üstünde tutuyor. Ali için ne kadın, ne 
erkek, yalnızca Hüseyin’in uzantısı. Oya, bu kişiliksiz, cinsiyetsiz durumu doğal karşılıyor.” (42) Kadınlar Oya’yı 
kendilerinden üstün kabul ederlerken erkekler de kendilerinin bir uzantısı gibi görerek kendilerine eşit sayar. Yazar 
toplumun bilinçaltını kurcalayarak erkeklerin kadınlardan üstün olarak algılandığına değinir. 
         “Oya’nın konuklar arasındaki tek kadın olması, geleneksel toplumun kurguladığı kadın-erkek ilişkisini 
sarsmaya dönüktür. Zaten bu ayrım, romanın alt katmanlarında kadın sorununun belirginleşmesini sağlar.” 
(Şengül, 2015: 277.) O an için bilinçaltında yatan kalıpları yıksa da Oya yine kendi kimliğiyle var olamaz. Bir 
erkekle ilişkilendirilerek konumlanır.  “Cinsiyetçi ideolojinin geleneksel kadınlar dışında kalan “aydın” kadınları, 
kadından saymaması romanın dikkat çeken başka bir özelliğidir.” (Şengül, 2015: 277.) 
          Polis Abdullah’ın baskın sırasında ev halkına seslenişi Oya’yı bir kere daha kimliksiz hissettirir: “ 
‘Kadınlar, çocuklar kalsın, hadi yallah hepiniz arabaya!’ Biz kadından sayılmıyoruz tabiî, diye geçirdi Oya 
aklından.” (61) 
          2. Cinsiyet ve Cinsellik 
         Feminizm, her türlü cinsiyetçiliğe ve cinsiyetçi söylemlere; kadını çağrıştıran olgularla ayrıştırılmaya ve 
cinsiyet üzerinden sömürülmeye karşı çıkar. Bu bağlamda pek çok örnek bulunan Şafak’ta Soysal, birden çok 
kadın üzerinden ele aldığı cinsiyet ve cinsellik sorunlarını çok çarpıcı bir şekilde sunar.  
         Muzaffer Bey evinin balkonunda içtiği sigarayı kadınla özdeşleştirir ve beğenmediği bir obje üzerinden 
kadını değersizleştirir: “Balkona çıkıp bir sigara yaktı. Birkaç nefes çektikten sonra yüzünü buruşturdu Muzaffer 
bey. Bu Kent sigarasına alışamadı gitti (…) Mis gibi Harman sigarası dururken bu karı sigarası.” (166) 
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          Tutukevinde kadın polis Zafer ise romanda kötü gösterilen tek kadındır. “Boz yeşil giysisi, kara çorapları, 
her şeyiyle buraya yakışan tek kadın.” (97) Yazarın bir taraf olmanın ötesine geçtiği bu durum, roman boyunca 
baskıcı otoritenin yanında yer alan ve karşı tarafta konumlanan herkes için geçerli bir durumdur.  
          3. Cinsiyetçi Söylem 
          Erkek karakterlerin aşağılamak amacıyla Oya’ya yönelik cinsiyetçi söylemleri bulunur. Zekâi Bey Oya’nın 
neden Ali’nin evinde olduğunu anlamak için değil Oya’yı aşağılamak için sorgu sırasında şu cümleyi kurar: 
“Akşam akşam, orospuluğa ha?” (76)  
          Mustafa’nın sorgusu sırasında da Zekâi Bey Oya’ya yönelik şunları söyler: 
         “‘O kadar erkek başka karı bulamadınız mı? Oturak âlemi mi yapacaktınız yoksa, o orospuyla?” 
         “Orospu değil o!” 
         “Niye kızıyorsun? Sevgilin mi yoksa? Siz zaten birbirinizin karısıyla…” 
          “Arkadaş dedik. Sevgili falan değil.’” (122) Zekai Bey Mustafa’yı kışkırtmak için Oya’nın bir kadın olarak 
erkeklerle yemek yemesini bir araç olarak kullanır. Bunu da kadını aşağılayarak ve ona hakaret ederek yapar. 
          Şafak zamanı ise serbest bırakılmadan önce Abdullah Emniyetin önünde cipe nasıl bineceklerini planlar: 
“Hüseyin, Mustafa, sarı karı, bir de polis. Kendisi şoförün yanına oturacak. Karıyı sıkıştırır artık deyyuslar.” 
(186) Yine kadını aşağılamak için cinsiyetçi bir söylem Abdullah’ın zihninden geçer. Hüseyin’in Mustafa’nın adı 
var ama Oya’nın adı yoktur. 
          Romanın sonlarında serbest kalan Oya seyyar bir tatlıcının önündeyken yabancı bir adamdan “Tatlı tatlı ye 
de tatlı tatlı si..1.” (212) cümlesini işitir ve oradan hızla uzaklaşır. Devamında gelen “Yolda laf atılınca şaşırıyor 
hâlâ.” cümlesinde ise yazar, bir kadının sözlü de olsa tacize sürekli maruz kaldığını vurgular. 
          4. Kadını Cinsel Bir Meta Olarak Görme 
          Romanda birkaç yerde kadının metalaştırılması vurgulanırken bunun Mustafa üzerinden verilmesi ilginçtir: 
“(…) Mustafa korkuyor. Pisipisine yeniden tutuklanmaktan, karısını bile görmeden, bir kadınla, bunca zaman 
sonra herhangi bir kadınla yatamadan, yeniden tutuklanmaktan.” (146) Mustafa kendini Oya’yı arzularken 
yakalar: “Oya’yla nasıl olur? Nasıl olabilir? Göğsü kalın kazağının altında belirsizdi.” (147) 
        Oya’nın sorgulanması bittiğinde odadan çıktıktan sonra Zekâi Bey’in zihninden geçenler kadına bakışı açısını 
ortaya koyar: “Odada bir iki gezindi. Az önce Oya’nın oturduğu koltuğun önünde durakladı. Kan lekesi vardı 
koltukta. Bir an korktu. Yoksa bileğini falan gizliden. Yok canım turp gibi, domuz gibiydi. Hemen ne olduğunu 
kavrayıverdi. Sırttı. Karnında bir kıpırtı duydu. Orospu! (…) İçinde kabaran şehveti güçlükle bastırdı.” (113) 
        Oya’nın yanından geçerken gördüğü, Seyhan ırmağının kenarında kurulu Hisseli Şen Tiyatrosu çadırında ise 
bir başka türden kadın bedeni cinsel bir obje olarak yer alır: “Şerife keyifsiz, boğazı ağrıyor. Ama az sonra, hele 
bir seyir başlasın, keyifsizliğinden eser kalmaz. Mikrofonun önünde hem alkış tutup hem ‘oldu mu’ diye bağırarak 
seyircileri coşturacak, göbek atan öteki karıları halkla bir olup soyunduracak. ‘Aç!. Aç! Aç gız aç!’ Sol elini 
yumruk yapıp sağ avucunun içinden, elini şaklatarak müstehcen hareketler yapacak.” (162) 
        5. Şiddet 
        Romanda en dikkat çeken şiddet Oya’nın anılarından öğrendiğimiz cezaevinde copa cinsel bir işlev 
yüklenerek copun tecavüz aracı olarak kullanılmasıdır. Polis Zafer de bir kadın olmasına rağmen Çiğdem üzerinde 
bunu uygular. “Bu bölümde kadın polis Zafer aracılığıyla, kadının da iktidarı eline geçirdiğinde baskı 
uygulayabileceğine dikkat çekmektedir.” (Günay, 2001: 17.) 
        Sorgu sırasında Zekâi Bey’in tehdit etmesiyle duyduklarını hatırlayan Oya korkuyla bekler: “Oya, Adana’da 
da İstanbul’dakilere, Ankara’dakilere benzer şeyler, yerler olduğunu biliyor. O zamanlar tiksinti ve dehşetle 
dinlemiş olduğu şeyler burada da mümkün, elle tutulur, yakın şimdi. El ayak parmaklarına bağlanan elektrik 
telleri, nasıl olup da bir türlü patlamayan yüreğin çırpınışı, özlenen ölümden, haince, bilerek ırak tutuluş, kusmuk 
ve kan gölü ortasında kadınlıktan, insanlıktan çıkış, sonsuz bir yuvarlanış, aşağıya, daha aşağıya. Erkeklik 
organının yüklenebileceği en çirkin görevi yüklenen cop…” (81-82) 
        İfadesinin alınması için bir odaya getirilen Oya, Abdullah’ın masaya bıraktığı copla baş başa kalır: “Cop bir 
silah değil aslında. Adi, bayağı bir araç. Kötü bir araç. Şıklıkla, şövalyelikle, kahramanlıkla bağdaşacak, hiçbir 
yönü olmayacak bir şey. Kurşunla vurulmak soylu, güzel bir şey olabilir, ama copla dövülmek? Bir eylemci için 
de aşağılatıcı bir yanı olmalı bunun.  Gözlerinin önünde bayağı tiksindirici biçimler alıyor cop. Kötü, hasta 
beyinlerin bu aracı, olabilecek en iğrenç erkeklik organına dönüştürdüklerini anımsıyor. Doğayı bile en çirkine 
dönüştürebilen kafalar! Onların erkeklik organı. Olabilecek en çirkin,  en adi biçimde. Cop.” (85) Zihninde 
dolaşan tüm bu anıların etkisiyle ifadesinin yazmak için eline aldığı kağıda büyük harflerle “COP” yazar. 
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         Oya’nın tutukevindeki arkadaşı Sema’nın anlattıkları şiddetin kadın boyutunu gözler önüne serer. Yaşadığı 
tahribattan cinselliği yani şehveti suçlar:“…o üç herif, copu zorla makatıma sokmaya kalktıklarında, doğa da, 
cinsellik de korkunç şeyler olarak göründüler gözüme. Cinsellik insanın en bayağı yanıymış gibi. Cinsellik olmasa, 
beni döverler evet, elektrik verirler, tırnaklarımı sökerler… Ama bunlar atlatılabilir, bunlardan sonra, şimdi 
duyduğum tiksinti duyulmaz asla. Böyle utanılmaz… Sonra istekleri olunca… bayılmadan önce…bir alkış sesi 
duydum… Sonra biri… ‘coooooop!’ diye bağırdı. Aynı, hani maçlarda, çılgın kalabalığın, kendinden geçerek 
‘goooool!’ diye bağırışı gibi… aynen…” (86-87)  Burada elbette ki cinselliği bir şiddet aracı olarak kullanan 
erkeğin bilinçaltına da bir gönderme yapılır. Kadını bu şekilde cezalandırarak onu aşağılamak şiddeti uygulayan 
için bir eğlence, bir oyundur. 
         “Sevgi Soysal, bu çeşit sadist davranışları, faşizan bir ortamda birdenbire ortaya çıkıveren sapıklıklar ve 
canavarlıklar gibi, yani soyut bir biçimde ele almıyor. Toplumun kendince normal zamanında yaşadığı cinsel 
hayatın genel saptırılmışlığının bir uzantısı olduğunu gösteriyor; böylece, bu tür sadizmi gerçek toplumsal 
temellerine oturtuyor ve arka-planı ile birlikte işliyor.” (Belge, 1976: s. 37.) 
        6. Eril Dünya ve Gelenek 
        Ataerkil bir toplumda yaşayan kadınlar için kendilerine biçilen ve yapılması beklenen roller vardır. Romanda 
kendilerine biçilen rolleri giyen ve yazılan kaderi benimseyen kadınlar Gülşah, Ziynet ve Oya’nın cezaevinden 
tanıdığı Kürt Firdevs’tir. Bu kadınlar roman boyunca hallerinden şikayet etmezler. Gülşah Mustafa için özenle ve 
emekle yapacağı bumbar dolması için şunları söyler: “ ’Mis gibi bir bumbar21 yapayım Mustafa’ma!’  Az emeği 
geçmemişti Mustafa’ya. Kadın kısmı emeğini inkar etmez. Kim olursa olsun, emek verdiğini sever.” (47) 
         Ziynet kocasının yemek yemesinden büyük mutluluk duyar: “Ziynet, kocasının arkasında ayakta duruyor, 
güçlü çenesinin oynayışını seyrediyor. Yerken adamın kulakları da oynuyor hafiften. Eşşekler gibi, diye geçirdi 
aklından, nedense bu düşünceden heyecanlanıp gülüverdi. Aslında, Zekeriya yemek yerken, karnında toplanan bir 
istek duyar genellikle. Neden karnında ve neden yemek yerken. Ziynet geçekten, istemeyi bilen bir kadın gibi 
istemiyor. Sadece, olduk olmadık yerde ve durumda, karnında sıcak sıcak bir şeyler kaynıyor bir kanama gibi. (…) 
Oysa yatakta, bir şey duyduğu yok pek.” (52) 
        Romanın erkek egemenliğine dair en çarpıcı noktalarında biri de belli bir eğitim, kültür ve birikime sahip 
olan Mustafa’nın şu tutumudur: “Kendi çocuklarından ayırmamıştı Mustafa’yı Ali. Çocuğu gibi değil, oğlu gibi 
tutmuştu, kızını okutamamıştı çünkü. (…) Evde okuyan var diye, büyük kızını ortaokula göndermemişti. O zaman 
Mustafa doğal karşılamıştı bunu. Okutulacaksa erkekler okutulur. Oğul sahibi olanın gücü yetmezse, amcalar, 
dayılar, oğlanın okuması, evlenmesi, ya da askerliği için yardım ederler. Güçler birleşecek, özellikle oğullar için. 
Oğullar umut, tek umut çünkü.” (19) 
        Oya’nın Merkez Cezaevinde tanıştığı Kürt Firdevs hiç bilmediği esrar kaçakçılığından kocası Abdullah 
yüzünden yirmi dört yıl hüküm giyer ve kocası kayıplara karışır. Oya’yla aralarında şu diyalog geçer: 
        “Nedir, nasıldır sormadın mı?” 
         “İrkeğe sogri sormak dogri diyeldir… Benim Abdullah bir sogri içün beş tokat patlatır, öyle erkek adamdır 
ki…” (109) 
        Kürt Firdevs o güne kadar hiç sorgulamadığı kocasını o gün de sorgulamaz, sorgulamak aklından dahi 
geçmez.  Oya’nın sorduğu “Firdevs onca yoksul, onca kimsesiz, onca çaresiz ki, esrar gibi büyük paralar dönen 
bir suçla onun arasında bağlantı kurmak zor oluyor? Asıl kaçakçılar nerde, hatta işten az pay alan Abdullah’lar?” 
(108) bu sorusu Abdullah nezdinde kadını sömüren, ona bir eşya gözüyle bakan ve onu kullanıp bir köşeye atan, 
canı istediğinde hakaret eden canı istediğinde döven bütün Abdullah’lara yani kadın üzerinde baskı kuran bütün 
erkekleredir.  
        Sonuç 
        Feminist hareketin Türk edebiyatına yansıyan yüzlerinden biri olan Sevgi Soysal, döneminde henüz bu kadar 
farkına varılmamışken eserlerinde kadın sorununu ele almış ve feminist bakış açısıyla öğretici olmadan ancak 
sorgulamaktan da çekinmeyen bir tavırla kadın sorunlarının arkasında durmuştur. Bir 12 Mart romanı olan Şafak 
temelinde kadın ve kadın sorununa değinerek dönemin siyasi erk ve toplumsal normlarını kadın etrafında 
irdelenmiştir. Türk toplumu için sancılı dönemlerden biri olan 12 Mart’ın gölgesinde kadının kimlik, var oluş, 
cinsiyet, statü gibi sorunlarını Şafak’ta işleyen Soysal, Şafak’ta feminizm üzerinden bir analiz yapmıştır. 

 
21 Soysal, roman boyunca yöresel söyleyiş farklılığı nedeniyle “mumbar” kelimesini “bumbar” şeklinde 

kullanmayı tercih eder. 
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        Romanın kadın kahramanı Oya’nın etrafında pek çok kadın karakter tanıtılmıştır. Birbirinden farklı olan bu 
kadınlar arasındaki sınıfsal, ekonomik, kültürel farklarının sorgulanmasını okuyucuya bırakan Soysal, romanını 
erkek egemen dünyada mücadele eden devrimci bir kadın gözüyle okuyucuya aktarmıştır. 
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ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 

KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER 

 

Özgül Mutluer, Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi, ozgulyakiin@gmail.com 

 

ÖZET 

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon belgesinde özel yeteneklilerin tanılama ve eğitim süreçlerinin yeniden 
yapılandırılması noktasında birtakım kararlar alınmıştır. Bu bağlamda, araştırma, özel yeteneklilerin 
çoğunlukla tanılandığı ilkokul düzeyindeki eğitimlerini kapsayan veriler sunması ve eğitim sürecinin 
yapılandırılması noktasında öneriler oluşturması noktasında önemlidir.Araştırmanın temel amacı, Bilim ve 
Sanat Merkezlerinde destek eğitimi gören özel yetenekli öğrencilerin kendi okullarında eğitimi konusunda sınıf 
öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlüklerin değerlendirilmesidir. Nitel bir çalışma olan araştırmanın deseni 
olgubilim (fenomenolojik) desenidir.Araştırmanın çalışma grubunu, Yalova ilindeki devlet okulları ve özel 
okullarda görev yapan ve sınıfında özel yetenekli olarak tanılanmış öğrencisi bulunan 18’i kadın (%56.25), 14’ü 
erkek (%43.75), 32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin, özel yeteneklilerin eğitimi konusunda 
yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi amacıyla ön görüşmeler yapılmış ve alınan sonuçlara göre bir görüşme 
formu geliştirilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen 10 maddelik yarı-yapılandırılmış görüşme formu 
aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin sıklıkla 
etkinliklerde lider olmayı isteme, verilen etkinlikleri çabuk tamamlama ve sıkılma, derse katılımda isteksizlik 
duyma gibi davranışlar sergilediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin özel yetenekli öğrencinin eğitiminde farklı 
bir öğretim yönteminden faydalanmadığı ve bireysel olarak farklı bir plan izlemediği görülmüştür. Kalabalık 
sınıflarda eğitim yapmanın güçlüklerinden dolayı öğretmenlerin, genel olarak normal düzeyin gerisinde kalan 
öğrencileri sürece yetiştirmeye zaman harcadıkları ortaya konmuştur. Öğretmenler, özel yeteneklilerin eğitimi 
ile ilgili uygulamaya dönük hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Özel yetenekliler, mesleki yeterlik, sınıf öğretmeni. 

 

THE PROBLEMS OF CLASS TEACHERS ON GIFTEDS EDUCATION 

ABSTRACT 

In the 2023 Vision Document of the Ministry of National Education, a number of decisions have been taken in 
terms of the identification and restructuring of training processes for special talents. In this context, the 
research is important in that it provides data covering primary education level where special talents are mostly 
diagnosed and makes recommendations for structuring the education process. The main purpose of the study is 
to evaluate the difficulties faced by the classroom teachers in the education of specially gifted students in 
Science and Art Centers in their own schools. The qualitative research design is phenomenological design. The 
study group of the research consists of 18 female (56.25%), 14 male (43.75%), 32 classroom teachers working in 
public and private schools in Yalova province and having students identified as special talent in their class. 
Preliminary interviews were conducted to determine the difficulties experienced by teachers in the education of 
special talents and an interview form was developed according to the results. The data collected through the 
10-item semi-structured interview form developed by the researcher was analyzed by content analysis. 
According to the findings of the study, it was found out that the students frequently behaved like wanting to be 
leaders in the activities, completing the activities quickly and being bored, and unwillingness to participate in 
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the course. It was seen that the teachers did not make use of a different teaching method in the education of 
special gifted students and did not follow a different plan individually. Due to the difficulties of teaching in 
crowded classrooms, it has been shown that teachers spend time training the students who are generally below 
the normal level. Teachers need practical in-service training related to the education of gifteds.  

Keywords: Gifteds, professional competence, class teacher. 

 

Giriş 

Türkiye’de özel yeteneklilerin eğitiminde  son yıllarda  yaşanan önemli değişimlerin 
yanı sıra 2023 Eğitim Vizyonu’nda özel yeteneklilere ait bir takım hedeflere yer verilmiştir. 
Yaşanan bu değişimlerin gelecek on yılda da özel yeteneklilerin eğitimi konusunda önemli 
adımlar atılacağını göstermektedir.  

Özel yetenek kavramına ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1974 yılında 
yapılan ilk resmi tanımda, bir zeka testinde gösterdiği başarıya göre IQ’su 130 üzeri olan 
öğrenci üstün zekalı, IQ’su 120 üzerinde olan öğrenci ise üstün yetenekli olarak kabul 
edilmekteydi (MEB, 1974). Ancak zekayı tek boyutlu olarak ele alan bu tanımdan 
vazgeçilerek 2013 yılında üstün yetenek ve üstün zeka kavramları yerine özel yetenek 
kavramına yer verilmiş ve yeni bir tanımlama yapılmıştır (MEB, 2013). Güncel tanıma 
bakıldığında öğrenme hızı, yaratıcılık, liderlik kapasitesi, soyut düşünme, bağımsız hareket 
etme gibi özelliklere vurgu yapıldığı görülmektedir (MEB, 2017). Sak (2011), tarafından 
yapılan tanıma göre ise yaşıtlarına göre yüksek performans sergileyen öğrencilerin özel 
yetenekli olarak tanımlanabileceği belirtilmektedir.  

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze özel yeteneklilerin eğitimine kronolojik bir 
bakış atıldığında, çok sayıda modelin denendiği görülmektedir (Sak, Ayas, Sezerel, Öpengin, 
Özdemir & Gürbüz, 2015). 1929 yılında yayınlanan “Yabancı Ülkelere Gönderilecek 
Öğrenciler Hakkında Kanun” ilk adımlardan birisi olurken (MEB, 2014), asıl önemli adımların 
1964’te TUBİTAK ve Ankara Fen Lisesi’nin kurulması ile gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Bunun ardından 1997 yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) kurulması, 2010 yılında 
kurulan Çocuk Üniversitesi ve Genç Akademi, 2017 yılında kurulan İstanbul Üsküdar 
Araştırma, Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Lisesi (ARGEM) özel yeteneklilerin 
eğitimi konusunda geliştirilen modellerden bazılarıdır. 

Günümüzde özel yeteneklilerin eğitiminde, Türkiye’de en yaygın olan kurum Bilim ve 
Sanat Merkezleridir. Bu kurumlar, bir okul sonrası eğitim kurumu olup ilkokul, ortaokul ve 
lise çağındaki özel yetenekli öğrencilere okul dışındaki zamanlarda eğitim hizmeti 
sunmaktadır (Sak vd. 2019). BİLSEM’lerde sunulan eğitimin temelinde proje çalışmaları ve 
özel yeteneklerin geliştirilmesi yer almaktadır (Karabulut, 2010; Sezginsoy, 2007). Gün 
geçtikçe sayısı artan bu kurumlarda her yıl çok sayıdaki ilkokul öğrencisi tanılama sürecine 
katılmaktadır. 2019 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM'de 43 bin öğrenci vardır ve 
son yapılan taramada yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil olmuştur (TRT Haber, 
2019).  

2023 Eğitim Vizyonu’nun özel yetenekliler bağlamındaki hedeflerine bakıldığında, 
BİLSEM’lerin yeniden yapılandırılmasının hedeflerin temelini oluşturduğu görülmektedir 
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(MEB, 2018). Bu bağlamda, BİLSEM’lerin gelecek eğitim- öğretim dönemlerinde de özel 
yeteneklilerin eğitiminde tanınan temel kurum olacağı anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de özel yeteneklilerin eğitiminde temel kurumun BİLSEM’ler olduğu kabul 
edildiğinde eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin önemli bir role sahip olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü özel yetenekli öğrenci BİLSEM’de yılda 288 ders saati eğitim alırken 
normal eğitim gördüğü okuldaki sınıf öğretmeniyle yılda yaklaşık 1008 ders saati birlikte 
zaman geçirmektedir. Sonuç olarak da sınıf öğretmeni özel yetenekli öğrencinin eğitimi 
konusunda çok daha önemli bir etkiye sahiptir. Ancak sınıf öğretmenlerinin özel yeteneklilerin 
eğitimi konusundaki bilgi ve donanımı, kendini yenileme konusundaki istek ve becerisi, 
sınıfların mevcudu, özel yetenekli öğrencinin özellikleri eğitim konusunda sınıf 
öğretmenlerinin birtakım güçlükler yaşamalarına sebep olabilmektedir. 

Yukarıda belirtilenler açıklamalar ışığında, eldeki araştırmanın amacı, örgün eğitim 
kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili 
karşılaştığı güçlüklerin belirlenmesini sağlamaktır. Bu amaçla, özel yeteneklilerin eğitiminde 
sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler, öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmiştir. 

Bu amaç kapsamında belirlenen araştırma soruları aşağıdaki gibidir:  

1. Sınıf öğretmenleri ilkokul düzeyindeki özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde ne gibi sorunlarla 
karşılaşmaktadır? 

2. Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde yaşanan güçlüklerle ilgili öğretmenler ne gibi çözüm 
yolları üretmektedir? 

 

Yöntem 

Araştırma, bir örnek olay çalışması olup araştırmada nitel araştırma desenlerinden 
olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu araştırma deseni her zaman farkında olunan ancak hakkında 
derinlemesine bilgi sahibi olunmayan olguları araştırmak için kullanılmaktadır (Creswell, 
2007; Yıldırım & Şimşek, 2005). 

2.1. Katılımcılar 

         Araştırmanın çalışma grubunu Yalova ilinde görev yapan ve sınıfında özel yetenekli 
öğrencisi bulunan 32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Tablo-1’de belirtildiği üzere çalışma 
grubu 18’i kadın (%56.25), 14’ü erkek (%43.75), 32 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.  

 Tablo 1 

Çalışma Grubu Özellikleri  

Kadın Erkek Toplam 

f % f % f % 

18 56,25 14 43,75 32 100 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin seçiminde, sınıflarında özel yetenekli olarak 
tanılanmış en az bir öğrenci bulunmasına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda örneklem seçiminde 
bu koşulu taşıyan katılımcıların seçimine gidilmiş ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 22’si devlet okulunda görev yaparken 10’u özel okulda 
görev yapmaktadır. Ayrıca katılımcılardan 12’si 2.sınıf, 15’i 3.sınıf ve 5’i 4.sınıf öğretmenidir. 
Özel yeteneklilerin belirlenmesine yönelik MEB tarafından yapılan değerlendirmelerin 
sonuçlanması 1.sınıf sonunda mümkün olduğundan 1.sınıf sınıf öğretmenleri araştırmanın 
çalışma grubunda yer almamıştır. 

2.2. Veri toplama aracı 

Öğretmenlerin, özel yeteneklilerin eğitimi konusunda yaşadıkları güçlüklerin 
belirlenmesi amacıyla ön görüşmeler yapılmış ve alınan sonuçlara göre bir görüşme formu 
geliştirilmiştir. Geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 10 maddeden oluşmaktadır. 
Yapılan görüşmeler, ses kayıt cihazı vasıtasıyla kaydedilmiş ve daha sonra bu kayıtlar yazılı 
hale getirilmiştir. Oluşturulan transkriptler, görüşme sonrasında katılımcılarla paylaşılmış ve 
belirtilen görüşlerin teyit edilmesi sağlanmıştır. Katılımcı görüşlerinin yeterli bulunmadığı iki 
durumda tekrar görüşme yapılmıştır.  

2.3.Verilerin analizi 

Araştırmada elde edilen veriler kuramsal çerçeve içerisinde olgubilimsel analiz 
yöntemiyle incelenmiştir. Olgubilimsel analiz, belli bir grubun ya da kişinin belirlenen olguya 
ilişkin deneyimlerinin özünü anlamaya ve açıklamaya imkan veren bir yöntem olmasıyla öne 
çıkmaktadır (Patton, 2002). Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, 
araştırmanın temel amacı doğrultusunda  içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi, 
verileri tanımlama ve verileri ayrıntılı olarak inceleme imkanı veren bir analiz türüdür (Yıldırım 
& Şimşek, 2005). İçerik analizinde ilk önce araştırma belirlenen araştırma problemi tanımlanır. 
Ardından net ilkelere dayandırılarak kategoriler tanımlanır. Sonrasında kavramlardan çıkarım 
elde etmek amacıyla kodlama çalışmaları yapılır (Altunışık, Coşkun, Yıldırım & 
Bayraktaroğlu, 2010). 

 

Bulgular 

Bu bölümde sınıf öğretmenlerinin özel yeteneklilerin eğitiminde karşılaştıkları 
güçlüklere ilişkin kod, kategori, tema ve örnek verilere yer verilmiştir. Elde edilen bulgular, 
sınıf öğretmenlerinin özel yeteneklilerin eğitiminde karşılaştıkları güçlükler sınıf yönetimi, 
öğretim süreci, özel yetenekli öğrencinin sosyal iletişimi, öğretmenlerin mesleki yeterlikleri ve 
öğretmenlerin çözüm üretme yöntemleri olmak üzere toplamda beş başlıkta incelenmiştir. 

Tablo 2 

Sınıf Yönetimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinden Elde Edilen Kod, Kategori, Tema ve 
Örnek Veriler 

Tema Kategori Kod 
Örnek Veriler 
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Problem 
davranışlar 

Fiziksel davranışlar • Aşırı hareketlilik 
• Saldırganlık  “Hiç yerinde durmuyor. Sürekli 

hareketli ve bu durum sınıf 
düzenini bozuyor (E- 14).” 
“Zaman zaman arkadaşlarına 
karşı saldırgan tutumlar 
sergiliyor (K-3). “ 

Benmerkezcilik 
• Sürekli ön planda 

olma İsteği  
• Lider olma isteği 

“… sadece kendisi ile 
ilgilenmemi bekliyor (E-
22).” 

“ Her zaman ön planda 
olmak istiyor ve hep grubun 
lideri gibi hareket ediyor (K- 
1).” 

 
Duyuşsal 
davranışlar 

• Aşırı özgüven 
• Mükemmelliyetçilik 

“ En iyisini yapamadığında çok 
mutsuz oluyor (K-11).” 

Kurallara 
Uyum 

Kuralları kabul 
etmeme 

• Kuralları gereksiz 
görme 

• Sınırlanmaya karşı 
direnme 

• Kendi kurallarını 
koyma 

“Bu öğrencimle ilgili 
karşılaştığım tek zorluk her 
değerlendirmeyi en önce bitirip 
sınıfta sıkılmaya başlaması ve 
arkadaşlarıyla kimi zaman 
konuşmasıdır (K-11). Sürekli 
konuşuyor (E-12).” 

Kurallara aşırı 
bağlılık 

• Kural dışı 
davranmaya aşırı 
tepki 

• Kurala uyumu takip 
etme 

“Sınıf kurallarına uyulması 
onun için çok önemli. 
Uyulmadığında büyük bir 
rahatsızlık duyuyor. 
Arkadaşlarının davranışlarını 
takip ediyor (E- 31).” 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde, 
problem davranışlar ve kurallara uymama şeklinde iki temaya ulaşılmıştır. Problem davranışlar 
teması altında fiziksel davranışlar, benmerkezcilik ve duyuşsal davranışlar şeklinde üç kategori 
bulunmaktadır. Fiziksel davranışlar kategorisi, aşırı hareketlilik ve saldırganlık gibi 
öğrencilerin öğretim sürecini olumsuz etkileyen davranışlar içinde bulunduğunu ifade eden 
kodlardan oluşmuştur. Benmerkezcilik kategorisi altında, sürekli ön planda olma isteği ve lider 
olma isteği gibi öğrencilerin ilginin kendi üzerinde toplanmasını istediklerini belirten kodlar 
bulunmaktadır. Duyuşsal davranışlar kategorisi altında ise aşırı özgüven ve 
mükemmelliyetçilik gibi öğrencilerin en iyiye duydukları ihtiyacı gösteren kodlar 
bulunmaktadır. İkinci tema olan kurallara uyum teması altında kuralları kabul etmeme ve 
kurallara aşırı uyum olmak üzere birbirine zıt iki kategoriye ulaşılmıştır. Kuralları kabul 
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etmeme kategorisinde kuralları gereksiz görme, sınırlanmaya karşı direnme ve kuralları 
gereksiz görme gibi öğrencilerin okul kurallarına karşı direnç gösterdiklerini gösteren kodlar 
yer almaktadır. Kurallara aşırı uyum kategorisi altında ise, kural dışı davranmaya aşırı tepki ve 
kurallara uyumu takip etme gibi öğrencilerin kurallara bağlılıkta normalin dışında bir 
tepkilerinin olduğunu gösteren kodlar bulunmaktadır. 

Katılımcı görüşlerinden elde edilen verilere göre özel yetenekli öğrencilerin sınıf içi 
davranışları ve duygusal özellikleri öğretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Öğretmenler zaman zaman özel yetenekli öğrenciye özel olarak zaman ayıramamakta ve onun 
ihtiyaç duyduğu ilgiyi karşılamakta güçlük çekmektedir. 

Tablo 3 

Öğretim Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşlerinden Elde Edilen Kod, Kategori, Tema ve 
Örnek Veriler 

Tema 
Kategori Kod Örnek Veriler 

Okula 
karşı 
olumsuz 
tutum 

Okula 
devamda 
isteksizlik 

• İlgisizlik 
• İçe kapanma 
• Mutsuzluk 

“…Velisiyle görüştüğümde okulu 
basit bulduğunu ve artık okula 
gelmek istemediğini öğrendim (E-
30).” 

Okulu 
gereksiz 
görme 

• Sıkılma 
• Uzaklaşma 
• Sorgulama  
• Başarının düşmesi 

“…Okula gelmese de bu bilgileri 
öğrenebileceğini düşünüyormuş. 
Okula karşı ilgisi azaldı ve bu da 
başarısını düşürdü (K-27).” 

Derslere 
ilişkin 
sorunlar 

Derste 
sıkılma 

• Hızlı öğrenme 
• Bilgiyi çabuk tüketme 
• Yüksek performans 

“…Etkinlikleri çabuk tamamlıyor ve 
sıkılıyor. Her zaman onun için ek bir 
etkinlik hazırlamam gerekiyor (E-
30).” 

Belli 
derslere 
odaklanma 

• Bazı dersleri 
önemsememe 

• Başarılı olduğu derslerde 
yoğunlaşma 

“Matematik ve Türkçe derslerini 
çok seviyor ancak Müzik, Görsel 
Sanatlar gibi derslerin gereksiz 
olduğunu düşünüyor (E-21).” 

Sınıf içi 
sorunlar 

Aşırı rekabet • Kendini kıyaslama 
• Üstün olma çabası 

“Bir sınavda, bir arkadaşından daha 
düşük not aldığı için yaklaşık 2 
hafta kimseyle konuşmadı. Sürekli 
mutsuzdu (K-19).” 

Başarısızlıkla 
baş 
edememe 

• Uzun süren mutsuzluk 
• Özgüven kaybı 

 “Başarısızlıkta travma yaşıyor. Bu 
durum bazen günlerce, haftalarca 
sürebiliyor (E- 14).”   
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, katılımcı öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen verilerin 
içerik analizi sonucunda okula karşı olumsuz tutum, derslere ilişkin sorunlar ve sınıf içi sorunlar 
şeklinde üç temaya ulaşılmıştır. Okula karşı olumsuz tutum teması altında okula devamda 
isteksizlik ve okulu gereksiz görme şeklinde iki kategori bulunmaktadır. Okula devamda 
isteksizlik kategorisi, ilgisizlik, içe kapanma, mutsuzluk gibi öğrencilerin örgün eğitim 
kurumlarında uyumla ilgili birtakım sorunlar yaşadıklarını ifade eden kodlardan oluşmuştur. 
Okulu gereksiz görme kategorisi altında, öğrencilerin okula ilişkin geliştirdikleri olumsuz 
tutumların onların üzerinde yarattığı olumsuz etkileri ifade eden uzaklaşma, sıkılma gibi kodlar 
bulunmaktadır. Derslere ilişkin sorunlar teması altında derste sıkılma ve belli derslere 
odaklanma olmak üzere iki kategoriye ulaşılmıştır. Derste sıkılma kategorisinde hızlı öğrenme, 
bilgiyi çabuk tüketme ve yüksek performans gibi özel yetenekli öğrencilerin yaşıtlarına göre 
sergiledikleri yüksek performansın zaman zaman ders içi etkinliklere olumsuz yansımaları da 
olabildiğine ilişkin kodlar yer almaktadır. Belli derslere odaklanma kategorisinde, özel 
yetenekli öğrencilerin yalnızca başarılı oldukları derslere odaklanma diğer dersleri ise 
önemsememe gibi durumlarını ifade eden kodlar bulunmaktadır. Sınıf içi sorunlar teması 
altında aşırı rekabet ve başarısızlıkla baş edememe olmak üzere iki kategori yer almaktadır. 
Aşırı rekabet kategorisi altında, özel yetenekli öğrencilerin başarılı gördükleri sınıf 
arkadaşlarıyla normalin üstünde bir rekabete girdikleri ve her zaman üstün olma çabası içine 
girdiklerini belirten kodlar bulunmaktadır. Başarısızlıkla baş edememe kategorisi altında ise 
uzun süren mutsuzluk ve özgüven kaybı şeklinde başarısızlığın özel yetenekli öğrenciler 
üzerinde travma yaratabileceğini belirten kodlar ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 4 

Özel Yetenekli Öğrencinin Sosyal İletişimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinden Elde Edilen 
Kod, Kategori, Tema ve Örnek Veriler 

Tema Kategori Kod Örnek Veriler 

Öğretmenle 
iletişim 

Öğretmeni 
gözlem 

• Takip 
• Öğretmeni test etme 

“…Sınıf öğretmeninin çok dikkatli 
olması gerekiyor, çünkü aşırı 
duyarlı oluyorlar. Diğerlerinin 
farketmediği durumları 
farkedebiliyorlar (K-2).” 

Öğretmeni 
benimseme 

• Öğretmene destek olma 
• Öğretmeni savunma 
• Örnek alma 

“…Bu öğrencim benim en büyük 
destekçim ve en önemli 
yardımcım (E-1).” 

Aileyle 
iletişim 

Anne-baba 
ile iletişim 

• Kavga etme 
• Uyumsuzluk 

“…Anne babasıyla birtakım 
sorunlar yaşadığını biliyorum. 
Ailesiyle hep bir iktidar savaşında 
gibi…(K-29).” 

Kardeşlerle 
iletişim 

• Güçlü iletişim 
• Yönlendirme “…Evde kardeşle hiç sorun 

yaşamıyor, onu kendine rakip 
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görmüyor. Hatta onu 
yönlendiriyor. Eğitiyor (K-9).” 

Diğer 
öğrencilerle 
iletişim 

Duyusal 
hassasiyet 

• Yüksek empati 
• Aşırı duyarlılık 

“…Çok yüksek bir empati 
duygusuna sahip. Sorunlu olan bir 
öğrencimle küstüğümde bir hafta 
boyunca onun için ağladı (E- 8).” 

Sosyal 
iletişim 
güçlüğü 

• Küçümseme  
• Uzaklaşma  
• İletişimsizlik 

“…Arkadaşlıkları deney gibi 
görüyor. Yaşanabilecek olumsuz 
sonuçları düşünemiyor (E- 8).” 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, özel yetenekli öğrencilerin sosyal iletişimine ilişkin 
katılımcı öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda 
öğretmenle iletişim, aile ile iletişim ve diğer öğrencilerle iletişim olmak üzere üç temaya 
ulaşılmıştır. Öğretmenle iletişim teması altında, öğretmeni gözlem ve öğretmeni benimseme 
şeklinde iki kategori yer almaktadır. Öğretmeni gözlem kategorisi içinde öğretmeni test etme 
ve takip gibi özel yetenekli öğrencinin öğretmenin hareket ve davranışlarını takip ettiğini 
hatta zaman zaman değerlendirmeye tabi tuttuğunu ifade eden kodlar yer almaktadır. 
Öğretmeni benimseme kategorisi altında ise öğretmene destek olma, savunma, örnek alma 
şeklinde özel yetenekli öğrencinin öğretmenle uyumlu şekilde çalıştığını gösteren ve 
öğretmenin de öğrencinin de öğretim sürecinden fayda sağlayabildiğini gösteren kodlar 
bulunmaktadır. Diğer bir tema olan aile ile iletişim teması altında ise anne-baba ile iletişim ve 
kardeşlerle iletişim şeklinde iki kategori yer almaktadır. Anne-baba ile iletişim kategorisi 
altında özel yetenekli öğrencinin aile ile iletişim konusunda sorunlar yaşadığını gösteren 
kavga etme ve uyumsuzluk gibi kodlar bulunmaktadır. Kardeşlerle iletişim kategorisi altında 
ise yönlendirme ve güçlü iletişim gibi özel yetenekli öğrencinin anne-baba  ile kurulan 
iletişimin aksine kardeşlerle daha sağlıklı iletişim kurduğunu gösteren kodlar yer almaktadır. 
Diğer öğrencilerle iletişim teması altında ise duyusal hassasiyet ve sosyal iletişim güçlüğü 
şeklinde iki kategori yer almaktadır. Duyusal hassasiyet kategorisi altında, yüksek empati ve 
aşırı duyarlılık gibi özel yetenekli öğrencilerin çevresindeki olaylardan duyusal anlamda 
önemli oranda etkilendiğini ifade eden kodlar yer almaktadır. Sosyal iletişim güçlüğü 
kategorisi altında, küçümseme, uzaklaşma ve iletişimsizlik şeklinde özel yetenekli 
öğrencilerin çevreyle iletişim konusunda birtakım sorunlar yaşadıklarını ifade eden kodlar 
bulunmaktadır. 

 

Tablo 5 

Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Kod, Kategori, Tema ve Örnek Veriler 

Tema Kategori Kod Örnek Veriler 

Alana özgü 
eğitim 

• Konuya yabancılık 
• Bilgi eksikliği 

“…Lisans eğitimim sırasında böyle 
öğrencilerle nasıl çalışacağım 
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Hizmet 
öncesi 
eğitim 

konusunda bir eğitim almadım (E-
11).” 

Eğitimin 
yeterliliği 

• Kapsayıcı eğitim 
• Öğrenciye özel çalışmalar 

“…Özel yetenekli öğrencime 
yönelik etkinlik bulmakta 
zorlanıyorum (K-8).” 

Hizmetiçi 
eğitim 

Konuya 
ilişkin 
eğitimler 

• Eğitimlerin azlığı  
• Nitelik sorunu 

“…Üstün yeteneklilerin eğitimiyle 
ilgili ilde açılan hizmet içi eğitime 
katıldım. Ama öğrenci için yapacak 
etkinlik bulmakta yine de 
zorlanıyorum (E-4).” 

Eğitimlerin 
katkı düzeyi 

• Yetersiz kaynak 
• Eğitim sonrası iletişimsizlik 

“…Alana ilişkin yeterli kaynak yok… 
Ayrıca hizmet içi eğitimler bittikten 
sonra herhangi bir sorunumda 
başvuracak kimseyi bulamıyorum 
(E-4).” 

Kendini 
geliştirme 

Mesleki 
araştırma 

• Alanla ilgili çalışmaların 
azlığı 

• Zaman bulamama 

“…Akıl ve zeka oyunları kursuna 
katıldım ama oynamak için vakit 
olmuyor (K-5).” 

Kendini 
yenileme 

• Sürekli araştırma gereği 
• Öğrenciye yeterli olabilme “…Kendimi sürekli 

geliştiriyorum. Bu alanla ilgili 
çeviri kitapları okuyorum (K-
32).” 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, öğretmenlerin mesleki yeterliklerine ilişkin katılımcı 
öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda hizmet öncesi 
eğitim, hizmet içi eğitim ve kendini geliştirme olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Hizmet 
öncesi eğitim teması altında alana özgü eğitim ve eğitimin yeterliliği şeklinde iki temaya 
ulaşılmıştır. Alana özgü eğitim kategorisi altında konuya yabancılık ve bilgi eksikliği şeklinde 
aslında sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilerin eğitimiyle ilgili bir eğitim 
almadıklarını ve konuya zaman zaman yabancı kaldıklarını ifade eden kodlara ulaşılmıştır. 
Eğitimlerin yeterliliği kategorisi altında ise kapsayıcı eğitim ve öğrenciye özel çalışmalara 
ilişkin öğretmenlerin hizmet öncesi yeterli düzeyde eğitime sahip olmadıklarını ifade eden 
kodlar yer almaktadır. Hizmet içi eğitim teması altında, konuya ilişkin eğitimler ve 
eğitimlerin katkı düzeyi olmak üzere iki kategori bulunmaktadır. Konuya ilişkin eğitimler 
kategorisi içerisinde, eğitimlerin azlığı ve nitelik sorunu şeklinde yer alan kodlar, bu 
eğitimlerin az sayıda olduğu ve nitelik bakımından ise yeterli düzeyde görülmediğini ifade 
etmektedir. Eğitimlerin katkı düzeyi kategorisi içinde, yetersiz kaynak ve eğitim sonrası 
iletişimsizlik gibi bu eğitimlerin katkı sağlaması için birtakım önlemler alınmasını gerektiren 
ifadeler yer almaktadır. Kendini geliştirme teması altında ise mesleki araştırma ve kendini 
yenileme şeklinde iki kategori bulunmaktadır. Mesleki araştırma kategorisi içinde, Alana 
ilişkin az sayıda çalışma olduğu ve öğretmenlerin araştırma yapmak için zaman bulamadığını 
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belirten kodlar yer almaktadır. Kendini yenileme kategorisi içinde ise, sürekli araştırma gereği 
ve öğrenciye yeterli olabilme gibi öğretmenlerin kendini sürekli yenileyerek öğrenciye 
sunacağı eğitimin kalitesini artırabileceğine ilişkin kodlar yer almaktadır. 

Tablo 6 

 Öğretmenlerin Çözüm Üretme Yöntemlerine İlişkin Kod, Kategori, Tema ve Örnek 
Veriler 

Tema Kategori Kod Örnek Veriler 

Zaman 
planlaması 

Özel zaman 
ayırma 

• Ders dışında ilgilenme 
• Ders aralarında ilgilenme “…Genelde zeka oyunları 

oynatıyorum. Çok 
ilgilenemiyorum. Ancak ders 
aralarında ya da ders dışı bir 
zamanda  (K-11).” 

Etkinlik 
üretme 

• Kaynak eksikliği 
• Öğrencinin çabuk 

sıkılması 

“…Öğrenciye yetebilmek için 
sürekli araştırma yapıyorum. Bana 
sorduğu sorulara cevap 
verebilmem gerekiyor (K-27). 

Geçici 
çözümler 

Zaman 
sorunu 

• Kısıtlı zaman 
• Ders planına uyum 

zorunluluğu 

“…Ders planına uymak zorunda 
olduğum için bu öğrencimi 
genelde ikinci plana atıyorum (E-
4).” 

Kalabalık 
sınıflar 

• Kaynaştırma öğrencileri 
• Diğer öğrenciler 

“…Sınıfımın kalabalık olması ve 
kaynaştırma öğrencimin de 
bulunması, bu öğrenciye özel 
olarak zaman ayırmamı çok 
güçleştiriyor (K-16).” 

Destek 
Eğitim 
Odaları 

Uygulamada 
aksaklıklar 

• Öğretmen bulunamaması 
• Öncelikli olmama 

“…Destek eğitim odalarında 
öğrenme güçlüğü olan öğrencilere 
öncelik verildiği için bu öğrenciler 
2. plana atılıyor (E-28).” 

Nicelik 
sorunu 

• Belli merkezlerde bulunma 
• Az sayıda olma “…Malesef okulumuzda destek 

odası yok. Zaten sayıları da çok 
az (K-32).” 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, öğretmenlerin çözüm üretme yöntemlerine ilişkin katılımcı 
öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen verilerin içerik analizi sonucunda zaman planlaması, 
geçici çözümler ve destek eğitim odaları olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Zaman 
planlaması teması altında özel zaman ayırma ve etkinlik üretme şeklinde iki kategori yer 
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almaktadır. Özel zaman ayırma kategorisi altında ders dışında ilgilenme ve ders aralarında 
ilgilenme gibi öğretmenlerin özel yetenekli öğrenciler için ayrıca zaman ayıramadıklarını 
ifade eden kodlar yer almaktadır. Etkinlik üretme teması altında ise kaynak eksikliği ve 
öğrencinin çabuk sıkılması gibi öğretmenin yeni çalışmalar üretmesi konusunda sıkıntı 
yaşadığını ortaya koyan kodlar bulunmaktadır. Geçici çözümler teması altında ise, zaman 
sorunu ve kalabalık sınıflar şeklinde iki kategori yer almaktadır. Zaman sorunu kategorisi 
içinde, kısıtlı zaman ve ders planına uyum zorunluluğu şeklinde öğretmenlerin zamanla ilgili 
de birtakım sorunlar yaşadığını ifade eden kodlar bulunmaktadır. Kalabalık sınıflar kategorisi 
altında ise genel olarak kalabalık sınıflarda çalışan öğretmenlerin her öğrenciye zaman 
ayırmakta güçlük yaşadığını ifade eden kodlar bulunmaktadır. Destek eğitim odaları teması 
altında da uygulamada aksaklıklar ve nicelik sorunu şeklinde iki kategori bulunmaktadır. 
Uygulamada aksaklıklar kategorisi altında özel yetenekli öğrencilerin destek eğitim 
odalarında öncelikli olmaması ve özel yetenekli öğrenciye eğitim verecek öğretmen bulmada 
sorun yaşandığını ifade eden kodlar bulunmaktadır. Nicelik sorunu kategorisi altında ise, 
destek eğitim odalarının belli merkezlerde ve az sayıda olduğunu ortaya koyan kodlar 
bulunmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Araştırmanın bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilerin 
eğitiminde karşılaştıkları güçlüklerin başında, sınıf yönetimini sağlayamama, özel yetenekli 
öğrenciyi kapsayan öğretim faaliyetleri gerçekleştirememe ve iletişim problemleri 
gelmektedir.  Öğrencilerin sıklıkla etkinliklerde lider olmayı isteme, verilen etkinlikleri çabuk 
tamamlama ve sıkılma, derse katılımda isteksizlik duyma gibi davranışlar sergilediği ortaya 
çıkmıştır. Öğretmenlerin bu davranışlarla başa çıkmak için genellikle rehber öğretmenden 
destek alması, aileyle görüşme ve öğrenci davranışını görmezden gelme gibi yöntemler 
uyguladıkları görülmüştür.  Sonuç olarak öğretmenler, çoğunlukla özel yetenekli öğrenciyle 
ilgili yaşadığı sorunlarda geçici çözüm yollarına başvurmaktadır. 

Öğretmenlerin özel yetenekli öğrencinin eğitiminde farklı bir öğretim yönteminden 
faydalanmadığı ve bireysel olarak farklı bir plan izlemediği görülmüştür. Kalabalık sınıflarda 
eğitim yapmanın güçlüklerinden dolayı öğretmenlerin, genel olarak normal düzeyin gerisinde 
kalan öğrencileri sürece yetiştirmeye zaman harcadıkları ortaya konmuştur.  

Öğretmenler, özel yetenekli öğrencilerin eğitimiyle ilgili mesleki bilgi ve 
donanımlarının yeterli düzeyde olduğunu düşünmektedir. Ancak özel yeteneklilerin eğitimi 
ile ilgili öğretmenlerin büyük bir kısmı, özel yeteneklilerin eğitiminde sıklıkla kullanılan 
farklılaştırılmış öğretim yöntemleri ve diğer uygulamalar hakkında bilgi sahibi değildir. 
Öğretmenler, özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uygulamaya dönük hizmet içi eğitime ihtiyaç 
duymaktadır.   

Öğretmenlerin, hizmet içi eğitimle desteklenmelerinin yanı sıra öğrencilerinin destek 
eğitimi aldıkları Bilim Sanat Merkezi öğretmenleriyle iletişim halinde olması; eğitim sürecini 
aile ve rehber öğretmenin de katılımıyla ortaklaşa yönetmesi gerekmektedir.  

Özel yeteneklilerin eğitimiyle ilgili mevcut eğitimler etkili bulunmakta ancak bu 
eğitimlerin sayısı öğretmen ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Bu eğitimlerin öğretmen 
görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlar tarafından düzenli olarak verilmesi 
önerilmektedir. 
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Öğretmenler hizmet içi eğitimlerin yanı sıra özel yetenekli öğrencilerin eğitim 
sürecinde kullanabilecekleri materyal ve etkinlik örneklerine de ihtiyaç duymaktadır. Bu 
materyal ve etkinlik örneklerinin toplandığı bir çevrimiçi eğitim platformu oluşturulması, bu 
platforma veliler ve öğrenciler de dahil olmak üzere ilgililerin ulaşabilmesinin sağlanması 
önerilmektedir. 

Özel yeteneklilerin de destek eğitim odalarından faydalanmasına yönelik çeşitli 
faaliyetler yürütülmesine karşın, çoğu okulda halen öncelik kaynaştırma öğrencilerine 
verilmektedir. Ayrıca destek eğitim odaları ihtiyaç duyulan materyal ve donanıma sahip 
değildir. Bu nedenle destek eğitim odalarının iyileştirilmesine yönelik planlamalar 
yapılmalıdır. 

Özel yetenekli bireyler, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler olmalarına karşın örgün 
eğitim kurumlarında yeteri kadar önemsenmemektedir. Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili 
yeni bir bilinç oluşturulması amacıyla çeşitli kampanyalar başlatılmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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TƏQDİMAT 

 
İnformasiya və Komunikasiya Texnologiyaları (İKT) cəmiyyətin idarəetmə sistemlərini 

dəyişdirməkdə davam etməkdədir. Texnologiyanın qızıl çağında; kiber aləm (xüsusiylə 
internet) dövlətlərin idarəetmə sistemlərini böyük ölçüdə dəyişmişdir. Elektron hökumət (e-
hökumət) insanların yaşayış yeri,yaş həddi, sosial durumu və cinsindən asılı olmayaraq onların 
sosyal və gündəlik problemlərinin həlli halına gəlmişdir.  

Bu məqalədə Azərbaycanda elektron hökumətin tətbiqi dövrünü nəzərə alaraq baş verən 
dəyişiklikləri dəyərləndirəcəyik. Əsas məqsəd Sovet İmperiyası dövrünün təsirindən qurtularaq 
və inkişaf etməkdə olan bir ölkədə, elektron dövlətin və İnformasiya Komunikasiya 
Texnologiyalarının regional, çevrəsəl və sosial təsirlərini dəyərləndirməkdir.  
  
Açar sözlər: Elektron hökumət, Azərbaycan, e-xidmət, İnformasiya Komunikasiya 
texnologiyaları, çevrəsəl dəyişmə  
 
 

 
ELECTRONIC GOVERNMENT,  ITS ENVIRONMENTAL AND SOCIAL EFFETS: 

CASE OF AZERBAIJAN 
 
ABSTRACT  
 
Information and Communication Technology (ICT) has changed and continues to change the 
managing systems of societies. In this new Golden Age of technology, cyberspace, especially 
the Internet, has changed governments’ management systems in large scales. E-government has 
become a path toward a solution for the government to meet people’s needs, which are 
independent of their gender, their living place and social situation. In this article, the aim is to 
assess electronic government and its effect on management and planning organizations or other 
institutions to evaluate the range of development and Sociocultural changes in a country with a 
critical political situation. This article prepares a view over the concepts related to the e-
government phenomenon and reviews the e-government being used in Azerbaijan.  
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Key words: Electronic government; Azerbaijan; sociocultural changes; e-services. 
Giriş 

Texnologiyanın əhəmiyyətli ölçüdə varlığını hiss etdirdiyi dövrümüzdə, informasiya 
texnologiyalarının istər dövlətlər arasında beynəlxalq rəqabətin təmin edilməsində, istərsə də 
göstərilən ictimai xidmətlərin  məhsuldarlığının artırılmasında  və həmçinin bu xidmətlərin 
göstərilməsində istifadə edilməsi zəruri hala gəlmişdir. Bu cür bir mühitdə də, informasiya 
texnologiyalarının inkişafı nəticə etibarı ilə cəmiyyəti keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə - 
informasiya cəmiyyətinə çevirir, eyni zamanda dövlətlər ənənəvi dövlət anlayışlarını tərk edib, 
e-dövlət anlayışına keçmək məcburiyyətindədirlər.  

Müasir qloballaşma dövründə informasiya cəmiyyətinə keçid bu cəmiyyətə xas olan 
dövlət idarəçiliyinin formalaşmasını – elektron dövlətin yaradılmasını tələb edir. E-dövlət 
informasika komunikasiya texnologiyalarına  və vətəndaş cəmiyyəti prinsiplərinə əsaslanaraq 
dövlət idarəetməsinin effektivliyini artırır, vətəndaşlara bilavasitə müxtəlif xidmətlər göstərir 
və dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə ictimaiyətə müntəzəm olaraq məlumatlar verir. 

 Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra XXI əsrdə davamlı iqtisadi 
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə 
daxil olması müasir dövrdə dövlət idarəçiliyində mükəmməl texnologiyalardan istifadə 
edilməsini obyektiv zərurətə çevirir. Siyasi və sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunmasının 
Sovet dövründən miras qalmış üsulları və vasitələrinin cəmiyyətdə ictimai münasibətlərin 
müasir inkişafı meyilləri ilə uyğun gəlməməsi dövlət idarəçiliyində müasir dövrün reallıqlarının 
nəzərə alınmasını tələb edir. Məhz bu səbəblərdən də dövlət idarəçiliyinin həyata 
keçirilməsində elmi cəhətdən əsaslandırılmış yeni siyasi yanaşmaların axtarışları və işlənib 
hazırlanmasının hakimiyyət və cəmiyyət arasında qarşılıqlı münasibətlərin yeni modelinin 
yaradılmasının ölkəmiz üçün mühüm praktik əhəmiyyəti vardır. 

 
Dünyada mövcud vəziyyət. 

BMT-nin Elektron Hökumətlə bağlı 2018-ci ilin yekunlarına dair hesabatına nəzər 
yetirsək görərik ki, müasir dövürdə ölkələr dövlət xidmətlərinin tətbiqi sahəsində yeni bir 
trendə girmişlər. Bu ölkələrin dövlət orqanlarının təqdim etdiyi xidmətlərin yaxşılaşdırılması 
ilə yanaşı həmçinin ölkənin beynəlxalq arenada da nüfuzunu müəyyənləşdirməkdə yardımçı 
olur.  

XX əsrin əvvələrindən bu günədək dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə yanaşı daha zəif 
inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrdə İKT-nin tətbiqi sahəsində yüksək irəliləyişlər əldə 
olunmuşdur. BMT-nin müvafiq hesabatıntında illər üzrə ölkə vətəndaşlarının internetdən 
istifadəsinin inkişaf qrafiki təsfir olunmuşdur. Qrafikə nəzər yetirsək görərik ki, 2005-ci ildə 
dünya əhalisinin təqribi hesabla 15%-i intenrnetdən istifadə edirdisə keçən 12 il ərzində bu 
rəqəm təqribi olaraq 40%-dək yüksəlmişdir. Azərbaycanın da daxil olduğu MDB (Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi) ölkələrində bu göstərici üzrə dəyişmə daha çox nəzərə çarpır. Belə ki, əgər 
2005-ci ildə ölkə vətəndaşlarının internetdən istifadə səviyyəsi 10% həcmində olduğu halda 
2017-ci ildə bu rəqəm təqribi olaraq 65% -ədək yüksəlmişdir. [5] 
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Mənbə: United Nations E-government Survey 2018, page 28, [6] 
 

Hesabatın 2018-cı il nəşrində “Elektron Hökumətin İnkişaf İndeksi (EGDİ)” və “Elektron-
İştirak İndeksi” üzrə BMT – nin 193 üzv ölkəsinin reytinqi müəyyənləşdirilib. Hesabatda  
“Elektron Hökumətin İnkişaf İndeksi” üzrə ölkələr ümumilikdə topladığı xala görə 4 qrup üzrə 
təsnifləşdirilib. 

1. Çox yüksək (Very High) 
2. Yüksək (High) 
3. Orta (Medium) 
4. Zəif (Low) 
Müvafiq hesabatda 2018-ci ildə 40 ölkə Çox Yüksək ( Very High)  inkişaf indeksi 

göstəricisi olan ölkələr sırasına daxil edilmişdir. Qeyd edək ki, bu göstərici  maksimal olaraq 1 
(vahid) əmsalla qiymətləndirilir və həmin ölkələrin göstəriciləri 0,75 – 1 arasında müəyyən 
olunmuşdur. Onu da qeyd edək ki, e-hökumətin inkişaf indeksində müvafiq göstərici üzrə 193 
ölkə arasında 2003 –cü ildə 10 ölkə, 2016-cı ildə 29 ölkə yer almışdır. 

Elektron Hökumətin İnkişaf İndksi üzrə dünya sıralamsında bir sıra dəyişikliklər olmuş. 
Beləki Birləşmiş Krallıq öz 2016-cı ilin hesabatında müvafiq göstərici üzrə 1-ci yerdə 
qərarlaşmışdısa, sonuncu hesabatda öz mövqeyini itirərək 4-cü pilləyədək geriləmişdir. 2018-
ci ilin hesabatında 1-ci yeri 0,9150 göstərici ilə Danimarka tutumuşdur. Onu da qeyd edək ki, 
Danimarka 2016-cı ilin hesabatında 9-cu pillədə qərarlaşmışdır. 

Xüsusi ilə 2018-ci ildə daha çox ölkə müvafiq indeks üzrə 0,50 – 1.00 aralığında nəticə 
göstərmişdir və Yüksək (High) və Çox Yüksək  (Very High) inkişaf indeks qrupları müfaqi 
olaraq 3 və 6 faiz həddəində artmışdır. Nəticədə BMT – yə üzv olan 193 ölkə arasında Yüksək 
(High) və Çox Yüksək  (Very High) e-hökumət inkişaf indeksə malik olan ölkələrin sayı 
kumulyativ olaraq 2/3 –ə, yəni 58% -ə yüksəldi.  

Eyni zamanda müvafiq hesabatda qeyd olunur ki, Orta (Medium) EGDİ-yə malik olan 71 
ölkədən 17-i Yüksək (High) EGDİ-yə, Yüksək (High) EGDİ-yə malik olan 40 ölkədən isə 11-
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i Çox Yüksək (Very High) EGDİ-yə malik olan ölkələr sırasına daxil olmuşdur. Qeyd olunan 
müvafiq müqaisə aşağıdakı diaqramda öz əksini tapmışdır. [5] 
 

 
  Mənbə: United Nations E-government Survey 2018, page 84, [6] 
 
 Əgər biz Elektron Hökumətin İnkişaf İndeksi üzrə müqaisəni regional səviyyədə 
aparsaq müvafiq göstəricilər aşağıdakı kimi bölünəcəkdir. 
  

 
  Mənbə: United Nations E-government Survey 2018, page 93, [6] 
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Elektron hökumətin çevrəsəl və sosial təsirləri nöqteyi nəzərdən incələmə aparsaq 
görərik ki, dövlətin təqdim etdiyi e-xidmətlər sosial sifernaın tələblərini qrşılamaqla yanaşı 
ekosistemə də, müsbət təsirini göstərməkdədir.  
 

 
  Mənbə: United Nations E-government Survey 2018, page 93, [6] 

 
Azərbaycanda e-dövlətin tətbiqi sahəsində mövcud vəziyyət 

Ötən əsrin sonlarından etibarən bəşər cəmiyyətində İnformasiya Kommunikasiya 
Texnologiyalarının (İKT) geniş şəkildə inkişaf  etməyə başlaması təbii olaraq Azərbaycanda da 
bu sferada ciddi işlərin görülməsinə təkan verib. Yaxın tariximizə nəzər salsaq görərik ki, 
Azərbaycan bir çox sektorlarda olduğu kimi, bu sektorda da müstəqil və şəffaf bir siyasət 
apararaq uğur qazana bilib. Azərbaycanın elektron hökumət sektorunda inkişaf  tempi 
beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycana qarşı müsbət rəy yaratmısdır. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda Elektron Hökumət portalı 2012-ci ilin aprel ayından 
etibarən istifadəyə verilmişdir və həmin vaxt portala 16 dövlət qurumu üzrə 50-yə yaxın 
elektron xidmət inteqrasiya olunub. Hazırda isə portal üzərində xidmət göstərən qurumların 
sayı  43,  təqdim olunan xidmətlərin sayı isə 450-dir.  

Dövlət Agentliyinin tabeliyində yaradılmış “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” 
publik hüquqi şəxsin əsas məqsədi elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid, 
dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bu sahədə qabaqcıl beynəlxalq prinsip və 
standartlar nəzərə alınmaqla elektron hökumət sahəsində dövlət siyasətinin və 
tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətdə iştirak etmək, “Elektron hökumət” 
portalının və operatoru olaraq müəyyən edildiyi digər informasiya ehtiyatları və sistemlərinin 
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formalaşdırılması, inteqrasiyasının təmin edilməsi (o cümlədən onlar arasında məlumat 
mübadiləsi), effektiv idarə olunması, fəaliyyətinin təmin edilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə 
əlaqədar zəruri tədbirləri həyata keçirmək, dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsi və 
elektronlaşdırılması sahələrində müəyyən edilən vəzifələri icra etməkdir. “Elektron Hökumətin 
İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxs “Elektron hökumət” portalı, “ASAN Viza”, “ASAN 
ödəniş”, “ASAN Finans”, “ASAN Wi-Fi” və digər rəqəmsal layihələrin fəaliyyətinin icrasını 
həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal 
hökumətə keçid ilə bağlı tədbirlər” haqqında 2018-ci il 14 mart tarixli 1885 nömrəli Fərmanı 
ilə “Elektron hökumət” portalının texniki-texnoloji infrastrukturu ilə birlikdə Azərbaycan 
Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin balansından Dövlət 
Agentliyinin balansına verilməsi tapşırılmışdır. Tapşırığın icrasına dərhal başlanılmış və 2018-
ci il 1 iyun tarixinədək mərhələli şəkildə həyata keçirilmişdir. 

2018-ci il 12 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin iştirakı ilə “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin yeni inzibati 
binasının açılışı baş tutmuşdur.Ötən dövr ərzində “Elektron hökumət” portalının texniki- 
texnoloji infrastrukturu əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş, gecikmələrə səbəb olan halar 
aradan qaldırılmış, verilənlər bazasının dayanıqlı fəaliyyəti, ehtiyat rejimində işləməsi təmin 
edilmiş, habelə digər optimallaşdırma işləri aparılmışdır. “Elektron hökumət” portalı üzərindən 
42-si dövlət qurumu olmaqla, ümumilikdə 90 qurum tərəfindən 446 elektron xidmət təqdim 
olunur. Portal fəaliyyətə başladığı dövrdən indiyədək ümumilikdə xidmətlərə 93 milyondan çox 
müraciət olunmuşdur. 

Azərbaycanda son 5-6 ildə  İKT sferasında əlavə dəyər 2,1 dəfə artmış və Azərbaycan 
uyğun sfera inkişaf göstəricilərinə görə hətta bir çox inkişaf etmiş ölkələri geridə qoymuşdur. 
İKT-nin inkişaf indeksləri üzrə qlobal mənzərəyə baxdıqda görərik ki, Azərbaycan 2008-2010-
cu illər arasında ən sürətlə inkişaf edən 10 ölkədən biri olmuş, “İKT-nin inkişafı indeksi” üzrə 
154 ölkə arasında 74-cü yerdə, “Texnoloji hazırlıq indeksi” üzrə isə 2010-cu ildə 70 ölkə 
sırasında qərar tutmuşdur. 2012-ci il Dünya iqtisadi Forumunun hesabatına əsasən “Gələcək 
üçün dövlətə İKT-nin vaciblik indeksi” üzrə 142 ölkə arasında 14-cü, “Şəbəkə hazırlığı 
indeksi”nə görə 61-ci yeri, “Qlobal rəqabət qabiliyyətlilik indeksi”nə görə 55-ci, 
“İnnovasiyaların tətbiqi üzrə reytinq”də 52-ci yeri tutmuşdur. Bütün bu nailiyyətlər əlbətdəki 
təsadüfi əldə edilməmiş, bu sferada aparılan onillik siyasətin və zəhmətin məntiqi nəticəsi kimi 
meydana çıxmışdır. 

BMT-nin hazırladığı “Elektron Hökumət Sorğusu 2016” hesabatında Azərbaycan 
“Elektron Hökumətin İnkişaf İndksi” üzrə əvəlki mövqeyini 12 pillə artıraraq 193 ölkə arasında 
68-ci yerdən 56-cı yerə yüksəlib.  

Lakin BMT-nin sonucu (2018) hesabatında Azərbaycan bir sıra göstəricilər üzrə 
geriləmişdir. Belə ki, 2018-ci ilin hesabatında Azərbaycan Elektron Hökumətin İnkişaf İndksi 
üzrə əvəlki mövqeyindən 14 pillə geriləyərək 70 –ci yerdə, Elektron İştirak İndeksinə görə 79-
cu yerdə qərarlaşmışdır.  
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Cədvəl 2. Elektron Hökumətin İnkişaf İndksi göstəriciləri, [4] 
 
Qeyd edək ki, “Elektron Hökumətin İnkişaf İndeksi” (EGDİ) üzrə Azərbaycan Yüksək 

(high) EGDI ölkələr qrupuna daxil edilib.  
‘‘Elektron Hökümətin İnkişaf İndeksi” nin əsas meyarları  “Elektron hökümət” portalının 

təqdim etdiyi elektron xidmətlərin istifadə baxımından daha rahat və sadə interfeysli olmaqla 
yanaşı, onların funksionallıq baxımından istifadəçi yönümlü olmasıdır. 

Onu da qeyd edək k, “Elektron Hökumətin İnkişaf İndeksi”nin hesablanması zmanı 3 
komponent əsas götürülür. 

1. Online xidmət sub-indeksi 
2. Telekomunikasiya infrasturukturu sub-indeksi 
3. İnsan Kapitalı sub-indeksi 
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Şəkl 6. , “Elektron Hökumətin İnkişaf İndeksi”nin hesablanması zmanı 3 komponent [7] 

 “Elektron hökümət” portalının operatoru olaraq Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar Üzrə Dövlət Agentliyi dövlət və özəl qurumlarla sıx əməkdaşlıq edir və vətəndaş 
yönümlü elektron xidmətlərin yaradılmasında mühüm rol oynayır.  

Misal olaraq vətəndşlar tərərfindən ən çox istifadə olunan elektron xidmətlər arasında 
Əmək və Əhalinin Sosial MüdafiəsiNazirliyinin elektron xidmətlırinin göstərmək olar. 
Həmçinin Dövlət Gğmrük Komitəsinin təqdim etdiyi “Elektron Gömrük Bəyannaməsi 
haqqqında məlumatların əldə edilməsi” elekrton xidmətinə də daha çox müraciət edilir. Son 
aylar ərzində bu xidmətlərə bir milyona yaxın müraciət qeydə alınıb. Əhalini tam 
avtomatlaşdırılmış elektron xidmətlərlə təmin etmək məqsədiylə portal gündən-günə 
təkmilləşdirilərək sadələşdirilir ki, bu da istifadəçi sayının artmasına səbəb our. 

“Elektron hökümət” portalının təqdim etdiyi  elektron arayışlardan 2016-cı ilin 9 ayı 
ərzində 327,453 dəfə istifadə edilib. Xatırladaq ki, portal istifadəçilərinə 13 adda elektron arayış 
təqdim edir. 

Ən çox istifadə olunan elektron arayış Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
təqdim etdiyi “İş yerinə dair arayış”dır ki, 2016-cı ilin oktyabr ayının 1-dək 160,644 dəfə 
istifadə edilib. Qeyd olunan arayışın alınması üçün vətəndaşın işlədiyi müəsisənin aidiyyəti 
şəxslərinə müraciət etməsinə, bunun üçün vaxt və zəhmət çəkməsinə ethiyac qalmır. Arayışda 
işəgötürən barədə məlumatlar,habelə onn əlaqə nömrəsi,əmək müqaviləsinin bağlandığı tarix, 
işçnin şəxsi məlumatları və s. əksini  tapır.[8] 

Ən çox tələb olunan digər arayış növü “Vətəndaşa aid fərdi məlumatlar üzrə arayış”dir 
ki, kredit almaq və müxtəlif məzmunlu fərdi məlumatlar üzrə elektron arayış təqdim etmək 
imkanını verən bu arayışlardan analoji vaxt ərzində 50,080 dəfə istifadə edilib. “Yaşayış yeri 
haqqında arayış”dan isə 23,448 dəfə istifadə edilib. 
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Gənclərin tez-tez müraciət etdiyi “Diplom haqqında arayış”dan bu müddət ərzində 
20,092 dəfə, “Şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatları üzrə arayış”dan isə 19,801 dəfə istifadə edilib. 

Qeyd edək ki,”Elektron hökümət” portalında autenfikasiyadan keçən hər bir vətəndaş 
müvafiq e- xidməti seçdikdən sonra portal tərəfindən avtomatik olaraq formalaşdırılan arayışı 
tələb olunan təşkilata elektron şəkildə göndərmək, yaxud çap edərək təqdim etmək imkanına 
malikdir. [8] 

Digər tərəfdən, arayışın təqdim edildiyi qurumlar onun üzərindəki ştrix-koddan istifadə 
etməklə “Elektron hökümət” portalına bu sənədin həqiqiliyini, oradakı məlumatların 
düzgünlüyünü yoxlaya bilərlər. 

“Elektron hökümət” portalı üzərindən təqdim ounan elektron xidmətlərin təşkili üçün 
müxtəlif dövlət qurumunun mülkiyyətində olan informasiya bazalarından istifadə olunur. Bir 
elektron xidmətin formalaşmasında bəzən iki və daha artıq məlumat bazasından məlumatların 
götürülməsi tələb olunur və buna görə də hər bir məlumat bazasının təsdiq edilmiş tələblərə 
uyğunluğu çox önəmlidir. 

“E-hökumət”in formalasdırılması, inkisafı və dövlət qurumlarında informasiya 
texnologiyalarının geniszolaqlı tətbiqi üzrə aparılan fəaliyyətin əsası Azərbaycan 
Respublikasının ümummilli lideri H. Əliyevin 2003-cü il 17 fevral tarixli 1146 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiŞ “Azərbaycan Respublikasının inkisafı naminə informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” ilə qoyulmuşdur.  
Hal – hazırda Azərbaycanda elektron hökumətin formalasdırılmasında beynəlxalq təcrübədən 
istifadə edilir və bu fəaliyyət üçün hüquqi bazanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkisafı üzrə 2010-
2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında 
Sərəncamı, “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təskili sferasında bəzi 
tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanı və digər normativ hüquqi aktlar təskil 
edir. [1] [2] 
 
Nəticə və təkliflər 

Aparılan islahatların nəticəsi olaraq, təhsil, səhiyyə və digər sosial sahələrdə, 
iqtisadiyyatda, biznes fəaliyyətində, gündəlik həyatda İKT-nin imkanlarından istifadə səviyyəsi 
nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır. Ölkədə ən son texnoloji yeniliklər tətbiq edilmiş, internetə 
simli, simsiz, mobil texnologiyalarla çıxış imkanları yaradılmışdır. Bunun sayəsində əhalinin 
75 faizi internet, onların 65 faizi isə genişzolaqlı internet istifadəçisinə çevrilmişdir. Evlərdə, iş 
yerlərində istifadə edilən kompüterlərin sayı artmışdır. Mobil sektor sürətlə inkişaf etmiş, 3G 
və 4G xidmətləri tətbiq olunmuşdur. İlk telekommunikasiya peyki “Azerspace-1” və yer 
səthinin müşahidə peyki “Azersky” orbitə çıxarılmış və bununla da Azərbaycan kosmik ölkələr 
sırasına qoşulmuşdur. İKT üzrə yüksəkixtisaslı kadr hazırlığı genişləndirilmiş, “elektron 
hökumət” üzrə genişmiqyaslı layihələr həyata keçirilmiş və cəmiyyət üçün vacib olan elektron 
xidmətlər təşkil edilmişdir. 

Azərbaycada elektron hökumətin formalaşması və bunun timsalında elektron 
xidmətlərin tətbiqi, vətəndaşarın sosial-iqtisadi rifah halının yaxşılaşaması ilə yanaşı, 
ümumilikdə  iqtisadi inkişafın sürətlənməsində də rolu danılmazdır.  
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Dövlət fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş e-hökumət təşəbbüsləri 
vətəndaşlara və bzines sektoruna göstərilən dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, dövlətin 
daxildən iş səmərəliliyinin artırılması, bununla yanaşı vətəndaşların qərar qəbuletmə prosesində 
iştirakının genişləndirilməsi məqsədi daşıyır.  

 E-hökumət (və e-xidmət) vətəndaşlara  fiziki yerləsmə yerindən və zamanından asılı 
olmayaraq, dövlət qurumlarına getmədən və bürokratik əngəllərlə qarsılaşmadan istənilən vaxt 
təklif olunan xidmətlərdən istifadə imkanı yaradır ki, bu da vətəndaş məmnunluğu və dövlət 
idarəetməsinə inamın artmasına, dövlətin vətəndaş  qarsısında vəzifə və öhdəliklərini layiqincə 
yerinə yetirməsinə səbəb olur. 

Qeyd olunanlardanda göründüyü kimi, ölkədə elektron xidmətlərin tətbiqi dinamik 
sürətdə iqtisadi səmərə verir. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti və e-hökumət 
quruculuğunda son illər ərzində toplanmış təcrübə və əldə edilmiş nəticələr ilk növbədə 
ümumiləşdirməni, sistemləşdirilməni, dərin elmi tədqiqat və təhlillərin aparılmasını tələb edir. 

Hazırkı dövürdə “Elektron Hökumət” portalında  dövlət orqanları tərəfindən təqdim 
olunan xidmətlərin istifadə səviyyəsinə, düzülüşünə, vətəndaşların  məmnunluq səviyyəsinə 
baxdıqda qeyd etmək olarkı, hələdə ölkəmizdə elektron xidmətlərin həyata keçirilməsi 
sahəsində bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. Bu problemləri bəzilərini və həlli yollarını 
aşağıdakı kimi sıralamaq olar. 

Vətəndaşlar elektron xidmətlər barədə  tam məlumata malik deyillər. Vətəndaşlar 
arasında aparılan sorğu və araşdırmalardan məlum olmuşdurki, ölkə vətəndaşlarının bəziləri  
nəinki elektron xidmət istifadə etmir, ümumiyyətlə elektron xidmətlərdən məlumatsızıdrlar. 
Ona görədə, kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə vətəndaşlar elektron xidmətlər 
haqqında məlumatlandırılmalıdır.  

E-dövlətin həyata keçirilməsində hər bir dövlətin üzləşdiyi əsas problemlərdən biri də, 
onun planlaşdırılması və idarə olunmasıdır. Maraqlı tərəflərin tələblərini və istəklərini əks 
etdirən sistemin inkişafına ehtiyac var. Müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən e-dövlətin “təklif 
tərəfi” ilə “tələb tərəfi” arasında uyğunsuzluq (fərq) vurğulanmışdır. Bu o deməkdir ki, e-dövlət 
xidmətlərinin mövcudluğu ilə onların faktiki mənimsəmə qabiliyyəti və istifadəsi arasında 
boşluq mövcuddur. Bu o deməkdir ki, dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması zamanı  əksər 
etibarı ilə  öncə vətəndaşların ehtiyac duyduğu xidmətlər nəzərə alınmalıdır. Məsələn, 
Avstriyada onlayn ümumi dövlət xidmətlərinin demək olar ki, 100% -i mövcuddur, lakin fiziki 
şəxslər tərəfindən faktiki istifadə yalnız 50%-dən bir qədər çoxdur. 

E-hökumətin həyata keçirilməsi şəraitində vətəndaşların “elektron iştirak”ı daha geniş 
şəkildə təmin olunmalıdır. E-iştirak vasitəsilə vətəndaşların dövlətin idarə olunmasında rolunu 
artırmaq olar. Onların müxtəif forum, e-dövlət portalı, bloqlarda yazdığı şərhləri analiz etməklə 
bir sıra dövlət xidmətlərini təkmilləşdirmək, onların e-dövlətdən məmnuniyyətini artırmaq olar.  

Uğurlu e-idarəetmə üçün əsas tələb mümkün olan ən yaxşı internet xidmətlərinin təmin 
olunmasıdır. Ölkənin bütün regionlarında bu imkanları genişləndirmək lazımdır. Mobil 
xidmətlər yüksək standartlara cavab verməlidir.  

Bəzi xidmətlər vardırkı elektron xidmətlər bölməsinə daxil osada tam 
elektronlaşdırılmamışdır. Məsələn: Doğumə görə birdəfəlik müavinətin alınmaqdan ötrü 
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müaricət üçün bir sıra sənədlərin skayner və şəkil versiyasını göndərilməsini istəyir. Bu da o 
deməkdirki, bu kimi xidmətlər tam elektronlaşdırılmalıdır.  

Qeyd olunan xidmətlərdən başqa sənədlərin elektron formada natarial təstiqi, yerli 
idarəetmə orqanlarının təqdim etdiyi xidmətlərin elektron hökumət portalında əks etdirilməsi 
və s kimi məsələlərin həlli sürətləndirilməlidir. 
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ÖZET 

 
Türk Eğitim Sisteminde, Tanzimattan  günümüze kadar  Ortaöğretimde  okul modelleri 

Türkiye’nin ihtiyaçları ve elbette Batıdaki gelişmeler de dikkate alınarak geliştirilerek  
süregelmektedir. İdadiler, Sultaniler sonra Cumhuriyet döneminde Lise adını alarak 
sürdürülmektedir. Cumhuriyet döneminde Ortaöğretim‘i de içine alan Türk Eğitim sisteminde 
köklü değişiklikler yapılmıştır. Türkiye’de halen mevcut Ortaöğretim Fen Liseleri, Sosyal 
Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olarak akademik ayrıca 
Mesleki Eğitim ve İmam Hatip Liseleri de Genel Ortaöğretim sisteminde yer almaktadır. 
Ortaöğretim sisteminde yapılan çalışmalar ve arayışlar neticesinde mevcut okul türlerinden 
tarihi misyonu olan ve belli özelliklere sahip okullardan tesbit edilen Özel Program ve Proje 
Uygulayan Eğitim Kurumları ‘nın uygulamaları 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında 
başlatılmıştır. Ardından MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği; 01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi gazete’ de yayınlanarak mevzuat 
yönünden işlem tamamlanmıştır. Uygulamayla birlikte; Personel değişimi, Ortak proje 
uygulamaları ve diğer uygulamalar hayata geçirilmiştir. Proje Okul Uygulamalarının Eğitim 
Tarihimiz geçmişinde Maarif Kolejleri’nin kuruluş amaçları ve çalışmalarından hareket 
edildiği bir başka ifadeyle de Proje okullarının kuruluş dayanağının Maarif Kolejleri olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmada, 2023 Eğitim Vizyonu Temalarında bulunan Ortaöğretim sisteminde okul 
türü olarak yer almayan ancak bu başlığın altında faaliyetlerini sürdüreceği anlaşılan/öğrenilen 
Proje Okullarının arka planındaki amaç irdelenecek ve proje okul uygulamaları 
örneklenecektir. 

 
Anahtar Kelimeler : Ortaöğretim Proje Okulları  , Maarif Kolejlerinden Proje okullarına  
 

THE BACKGROUND AND PROJECT SCHOOL APPLICATIONS OF 
SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS APPLYING A 
SPECIFIC PROGRAM AND PROJECT BASED CURRICULUM 

 
ABSTRACT 
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Among the Regulations and models that were applied in Turkish Education system, 
there has always been some persistent pursuits which includes some applications consisting 
national elements. Beyond any doubt, arising from needs, these pursuits have proposed a 
remedy and offered solution models to the existing structure. Some similarities are observed 
with the aims of Project Schools that are subject to this research and Maarif Colleges which 
were established as secondary education. In 2014- 2015 education year, 58 schools in secondary 
education were defined as “Educational Institutions Applying a specific Program and Project 
Based Curriculum” and teaching and learning practises has started. Project schools have been 
chosen among Science and Social Sciences High Schools and Anatolian High Schools. 
Commissioned in 1955, Maarif Colleges were six schools and afterwards their statuses were 
transformed into “Anatolian High Schools”.  

In this research, the a specific school structure, beginning from Maarif Colleges, 
continuing existence as Anatolian High schools and from 2014 defined as Project schools and 
their practices were elaborated. 

Key words: Project Schools, Educational Institutions Applying a specific Program and Project 
Based Curriculum, From Maarif Colleges to Project Schools 

 
1.Giriş 

 
Proje Okul Uygulamaları eğitim dünyamızda daha çok öğretmen atamaları olarak 

tartışıldığından sistem ve proje okullarının model oluşu üzerinde çok fazla durulamamıştır. 
Cumhuriyet Dönemi’nde ortaöğretimi de kapsayan eğitim sistemimizde köklü reformlar 
yapılmıştır. ”Lise“ olarak adlandırılan ortaöğretim kurumlarının sayısının artırılmasıyla birlikte 
nitelikli yabancı dil eğitimine ağırlık veren okul modeli arayışları neticesinde Maarif 
Kolejlerinin açılmasına karar verilmiştir. 1955 yılında açılan altı Maarif Kolejinin eğitim-
öğretim uygulamaları model olarak değerlendirilmiştir. 1975 yılında Maarif Kolejlerinin 
Anadolu Liselerine dönüştürülmesiyle yirmi beş olan Anadolu Lisesi sayısı bugün binlerle 
tanımlanmaktadır. Ortaöğretim okullarının neredeyse tamamına yakınını oluşturan Anadolu 
Liseleri geçmişinde 1975 yılında kapatılan Maarif Kolejlerine dayanmaktadır. Cumhuriyet 
döneminde okulların planlama ve düzenleme çalışmalarında Ortaöğretim sisteminde önceki 
dönem uygulama örnekleri ve mevcut koşullar çerçevesinde 3 ana konuda gelişme ve özgün 
uygulama görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk Milli Eğitim Sisteminin 
oluşturulmasına odaklanmışken, ikinci ana yapı olarak da Öğretmen Yetiştirme ve Köy 
Enstitüleri üzerinde durulmuştur. Konumuz itibariyle burada Proje Okullarına dayanak 
oluşturan Kolejlerin Türk Eğitim Sistemine girişi Ortaöğretim sistemindeki arayışların 
sonucunda ihtiyaçtan ortaya çıkmış olduğu göz önüne alındığından, Maarif Kolejlerinin 
Anadolu Liselerine dönüştürülmesi ve Ortaöğretimde (tanınmış tarihi geçmişi olan Liselere ek 
olarak belirlenenler) Proje Okul uygulamasına geçiş süreci açıklanarak Proje Okullarının 
birlikte uyguladıkları proje uygulamaları örneklenecektir.  

Maarif Kolejlerinin yerine sisteme dahil olan Anadolu Liselerinden başka, ayrıca başka 
okul türleri de ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde benzer şekilde yeni model arayışlarının 
nihayetinde günümüzde ortaya çıkan Proje Okul uygulamalarının, geçmişteki Maarif 
Kolejlerindeki uygulamalarla örtüştüğü (günün teknolojisine göre) ve Maarif Kolejlerinin 
kaynak alındığı her iki modelin kuruluş amaçlarında görülebilmektedir. 
 
1.1. MAARİF KOLEJLERİNİN KURULUŞ AMAÇLARI VE UYGULAMALARI  
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20. yüzyılda büyük ve sanayileşmiş devletler; eğitime farklı bir işlev kazandırarak insan 

yetiştirmenin dünya hakimiyetini pekiştirmeyi/kalıcı hale getirmeyi (Ekonomik-Siyasi ve 
Askeri alanlarda) sağlamaya yönelik özellikler kazandırmaya gayret etmişlerdir. Kendi 
güçlerini ve kültürlerini diğer ülkelerin üzerinde artırması yönünde belirleyicilik rolü 
vermişlerdir. Sanayinin ihtiyaçları, teknolojinin gelişmesi, uluslararası ticaret ve yeni 
sömürgecilik anlayışı hep iyi bir eğitim almış ve yabancı dil bilen teknolojik insan sayısını 
artırmayı gerektiriyordu. 

Türkiye ise  uluslararası yoğun rekabet döneminde  sanayileşemediği gibi, uluslararası 
ticareti  anlayıp yürütebilen  girişimcileri yoktu. Ancak başta askeri amaçla da olsa o günkü 
teknoloji ve anlayışa uygun okullar açılmıştı (Mühendishane-i Hümayun sonra da Harp 
Okulları). Özellikle II. Abdülhamit döneminde, her vilayete İdadi ve Meslek mektepleri 
açılmıştı (2.Abdülhamid ,Eğitim Kronolojisi). Bütün bunlar özellikle şehirlerde yaşayan eşrafın 
çocuklarını yabancı dil ve ileri fen öğretiminde yetiştirme isteklerini yerine getirmiyordu. 
Bütün bu olumsuz şartlara rağmen  çok üst düzey  eğitim veren Galatasaray Sultanisi ‘nin ise 
kontenjanı sınırlı olup sadece İstanbul’da vardı. Bu yüzden bazı aileler çocuklarının üst düzey 
eğitim alması için yabancı kolej veya azınlık okullarına gönderiyorlardı (DEMİREL, Fatih; 
2012).  “İki arada – Bir derede“ kalan. Ailelerin çocukları yabancı veya azınlık okullarına 
gittiklerinde milli maneviyattan uzak ve yabancı kültürde yetişmiş oluyordu. Çünkü bu 
okullarda Din derslerinde İslam yerine, gayrimüslimlik vardı. Bu konunun vahameti 
Amasya’dan saraya gönderilen bir rapordan anlaşılmaktadır (1898). Anadolu Genel Müfettişi 
Şakir Paşa tarafından gönderilen bu raporda, "Müslüman Türk ailelerin çocuklarını yabancı 
özel okullara iyi bir öğretim aldırmak üzere gönderdiklerini açıklayarak Protestan okulları ile 
diğer yabancı okulların zararlı etkisinin azaltılması için Anadolu’da Türk Sanat Okulları 
açılmasını önermektedir (AKYÜZ, Y. ; 2001-Mutlakiyet Dönemi). 

Türk Eğitim Sisteminde Ortaöğretim Okulları olarak tanımlanan “Lise”ler 1869 Maarif-
i Umumiye Nizamnamesi’nde “İdadi” ve “Sultani“ olarak (33-50 maddelerinde) tanımlanarak  
dahil oldular (1869) (Özalp, Raşit; 1977). Bu nizamnameyle açılan tek Sultani Galatasaray 
Sultanisi olmuş İdadilerin yaygınlaşması ise ancak 2. Abdülhamid döneminde (109 İdadi) 
mümkün olabilmiştir (2.Abdülhamid, Eğitim Kronolojisi). 
Cumhuriyet döneminde Milli Eğitim Politikaları sonucunda; Tevhid-i Tedrisat kanunuyla tüm 
öğretim birleştirilmesi, Türk Alfabesinin uygulamaya konulması ile İdadi ve Sultaniler “Lise” 
ye dönüşmüştür (AKYÜZ, Y. ; 2001,Türkiye Cumhuriyeti Dönemi). 

Cumhuriyetle birlikte Ankara’nın başkent oluşuyla (1923), Ankara’ya taşınan memur/ 
bürokratlar İstanbul’un ortamını, İstanbul okullarını  ve  özellikle de Galatasaray Lisesini arar 
hale gelmişlerdi. Bir dönem nitelikli okul açığındaki boşluk Gazi Lisesiyle doldurulmaya 
çalışılmıştır. 1934-1935 öğretim yılından itibaren Gazi Lisesine iki yabancı hoca getirilerek bu 
okulda hem fen bilimlerine hem de yabancı dile ağırlık verilmiştir. Gazi Lisesinin Ortaokul 
kısmına talebin çok artması, okulun Lise kısmında gelişme sağlanmasını ötelemiştir. 
Demokrat Parti Dönemi’nde (II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle uluslararası ilişkilerin ve 
ticaretin canlanması, Marshall Doktrini’nin uygulanması (1949-1951)) ortaöğretimin 
niteliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapılmış, yabancı uzmanlar çağrılarak görüşler 
alınmıştır. Ellsvorth Tompkins, lise öğretimimizin “elit” birey yetiştirdiğini belirtmiştir. Prof. 
Orhan Türkan ise Galatasaray Lisesinin yaygınlaştırılmasını ve Batı mantığıyla öğretimi 
önermiştir (Yıldıran, G. ; 2012). Dönemin halef-selef Milli Eğitim Bakanları Tevfik İleri ve 
Celal Yardımcı Demokrat Parti Hükümetleri'nin eğitim politikalarının belirleyicileri 
olarak,  yabancı dille öğretim yapan, fen bilimleri ağırlıklı, girişimcilik ihtiyacını 
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karşılayabilecek, gençlere fırsat eşitliği sunabilecek milli bir okul arayışını dile getirerek 
savunmuşlardır. 

Henüz adı konmamış yeni tür okulla ilgili olarak da meclis komisyonlarında; okutulacak 
derslerin programından, yurt dışından gelecek öğretmenlerin maaşlarına, öğretmenlerin hayat 
şartlarına ve en çok da okulların hangi şehirlerde açılacağına dair konular hararetle tartışılmıştır. 
Hatta bazı vekiller bu okullar yerine üniversite açılabileceğini savunmuştur. Celal 
Yardımcı  “… Bu liselerin programı nasıl olacaktır, dediler. Arkadaşlar; bu okullarda, öğretim 
dili Türkçedir. Aynı zamanda bu okullar Türk irfanı, harsı, geleneği ve varlığıdır. Bunun 
yanında dünya kültüründen çocuklarımızın paylarını almalarını sağlayarak kuvvetli bir dil 
öğretimi çabası içindeyiz...” Böylelikle Maarif Koleji modeli, eleştirilerle birlikte 4 okul 
(İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Konya) olarak komisyondan geçmiştir (GÜNEŞ, B. ; 2009). 
Ancak çok tartışılmasına rağmen Bütçe tasarısı TBMM’ den geçemedi. Dolaysıyla adı 
konmamış okullar açılamadı.  

Büyük bir halk desteğiyle iktidara gelen DP bu kadar tartışmaya rağmen söyleminin  
tersine bu okulları niçin açmaya gayret etmişti? Bunun cevabını Naci Akın’ın anlatımıyla Halil 
Akıncı’nın anılarında buluyoruz. Demokrat Parti iktidara gelince Adnan Menderes başbakan 
olunca Kızılçullu-Amerikan Koleji mezunu bir grup Egeli - Halil Akıncı’nın babasıyla 
Menderes’in ziyaretine giderler (Menderes de Kızılçullu Amerikan Koleji mezunuydu). Heyet, 
yabancı okullardaki gayri milli eğitimlerden şikâyetçi olur. Başbakan Adnan Menderes heyeti 
dinledikten sonra, aynı kanaatleri paylaştığını belirterek, projelerini anlatır. Ancak bu projelerin 
hayata geçirilmesinin devletin kıt kaynakları ile zaman alacağını söyler. Heyetten bu okulların 
temellerinin sivil inisiyatifle atılmasını ister. Kendisinin de eğitim ve öğretim elemanı 
yönünden Maarifin tüm imkânlarını seferber edeceğini belirtir (USMAN, E. ; 2009). 

Daha sonra 1955 Bütçe Kanunu’yla Samsun ve Diyarbakır da eklenerek okulların sayısı 
altıya çıkarılmıştır. Maarif kolejleri ayrıca kalkınma planlarında da yer almıştır. Netice olarak 
MEB; İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun'da İngilizce öğretim yapan, 
yatılı ve erkek öğrencili "Maarif Koleji" adı altında okulların açılmasını 23 Şubat 1955 tarihli 
oturumunda onaylamıştır (TBMM 10. Dönem Maarif Vekaleti Bütçe Kanunu; 1955 ). Maarif 
Kolejlerinde yabancı dille yapılan eğitim ve öğretimin amacı: “Öğrencilere bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri, yabancı dildeki bu tür yayınları izleyebilme, uluslararası toplantı ve 
tartışmalara ve yayınlara katkıda bulunabilme yeteneğini kazandırmaktır. Bu amaca uygun 
olarak yurtdışından da öğretmenler getirtilerek matematik, mantık, felsefe, biyoloji, fizik ve 
kimya derslerinin öğretimi yabancı dille, daha çok da İngilizceyle yapılır. Bu amaç için, bir yıl 
süren İngilizce hazırlık eğitimi verilir. Ortaokul hazırlık dönemi yoğun bir şekilde; yabancı 
dildeki uygulamalar (konuşma-yazma-okuma-dinleme), pratiklerle,  etkili ve hızlı bir şekilde 
yapılarak yabancı dil öğretiminde başarı yakalanmıştır. (GÜNEŞ, B. ; 2009) 

1955-56 eğitim-öğretim yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya ve Samsun’da 
İngilizce öğretimi yapan “Maarif Koleji” adı altında ama illerin adını taşıyan okullar, daha çok 
geçici binalarda öğretime başladı. Sadece Diyarbakır Koleji 1956-57 öğretim yılında gecikmeli 
olarak eğitime başlayabilmiştir. İlerleyen yıllarda “Maarif Kolej”lerine talebin giderek 
artmasıyla öğrenci sayılarında artışlar görülecek, İngilizce eğitimin en iyi şekilde verildiği 
saygın eğitim kurumları olacaktır (GÜNDAY, R. ; 2016). 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Maarif Kolejleri, Milli Eğitim Temel Kanunu gereği 
adını değiştirmek zorunda kalacaktır (yabancı menşeli olan Kolej adıyla okul 
olamayacağından). Kolejlerin adının ne olacağı konusu, hatırı sayılır ölçüde tartışılmıştır. 
Ankara’da Kolej müdürlerinin yaptığı toplantıda isim konusu gündeme gelmiştir; Eti, Anadolu 
ve Selçuklu isimleri arasından “Anadolu” isminde karar kılınmıştır. Karar da Milli Eğitim 
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Bakanlığınca onaylanmıştır (1 Aralık 1975 tarihli 11108 sayılı genelge yazılarıyla uygulama 
başlatılmıştır.). 

Böylelikle Maarif Kolejleri 1975-1976 öğretim yılından itibaren bulundukları illerinin 
adıyla başlayan “Anadolu Lise” lerine dönüşerek eğitimlerine devam etmişlerdir. Anadolu 
Liseleri 1977 yılından itibaren merkezi sistem sınavlarıyla öğrenci almaya başlamıştır. Anadolu 
Liseleri’nin 1997-1998 öğretim yılından itibaren hazırlık bölümleri kapanmıştır, 9. sınıftan 
itibaren yine merkezi sistemle öğrenci kabulüne başlanmıştır, sayıları giderek artarak  sayıları 
2512 ‘ye ulaşmış bulunmaktadır (MEB İstatistik Yayını; 2018). 

Kendisi de Maarif koleji mezunu (Eskişehir Maarif Koleji - 1971 mezunu) olan Kültür 
ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın (61, 62, 63 ve 64. Hükumetlerde Milli Eğitim 
Bakanı) “Türkiye´nin en orijinal eğitim kurumlarından biri de köy enstitüleridir. Türkiye´nin 
ikinci orijinal hamlesi Maarif Kolejleridir; daha sonra Anadolu liselerine dönüştürülen, sonra 
orta kısımlarıyla beraber hazırlık sınıfları da kapatıldığı için bunlar Türkiye’de 6 tane açılmıştır, 
alternatif olsun diye çocuklar ecnebi okullara gitmek zorunda kalmasınlar diye açılmıştır. Türk 
girişimidir.” (23.Mart.2016-Meb.gov.tr) şeklindeki açıklamaları Maarif Kolejlerinin üstlendiği 
role ışık tutmaktadır. 
1.2. PROJE OKULLARI 
 

Eylül 2014’te Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile puanlı 
liselere öğrenci nakline esas taban puan kaldırılmasıyla (13 Eylül 2014’te Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle değiştirilerek “taban puansız nakil uygulaması” 
getirilmiştir – Madde 19.) boş kalan kontenjanlara düşük TEOG puanlı öğrencilerin yerleşmesi 
eğitim dünyasında tartışmalara yol açtı (Örneğin; 480 taban puanı olan EAL’ye boş 
kontenjandan dolayı 350 puanla öğrenci yerleşti.). 7 Ocak 2015’te MEB alınan kararla 40’ın 
üzerinde okulu proje okulu ilan ettiğini açıkladı. Kamuoyu bu değişimde düşük puanlı 
öğrencilerin marka olmuş liselere yerleşmesinden dolayı “proje okul” uygulamasına 
geçildiğine inanmıştı, ancak konu bu kadar basit değildi. Proje okullarının arka planı gerçekte 
neydi. Arka planda yaşanan tartışmalar kamuoyunda gerçekleşen tartışmalardan daha farklıydı 
kuşkusuz. Arka planda en çok üzerinde durulan, bu okullardan mezun olanların bir bölümünün 
yurt dışı tercihleriydi. Sürekli sınava odaklı zaten başarı dilimi yüksek öğrenciler çözümü 
yurtdışı üniversitelerde aramaktaydı. Oysa bu durum Türkiye’nin geleceği için “beyin göçü” 
yani tehlike sinyali demekti. Benzer durumlar olarak Osmanlı’nın bir dönemlerinde ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yurtdışına öğrenci gönderilmiş ancak bir kısmı dönmemiş veya 
başarıya ulaşılmamıştı. Bu yüzden de Maarif Kolejleri gündeme gelmişti. Ancak bu sefer de 
Elitlik ve Garibanlık  karşı karşıya getirilmişti. Buna göre bu okulların öğretmen ve idareci 
atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılacaktı. Bu sayı daha sonraları Ortaöğretim’de 58’e kadar 
yükselecek diğer öğretimlere bağlı okul sayısıyla birlikte 300’e yaklaşacaktı. Proje Okullarına 
geçişin esas temelini ise, okul sayısındaki artışa rağmen nitelik elde edilememesine bir alternatif 
olarak düşünülmüştü. 

Önceleri bu nitelik Fen Liselerine atfedilmişken, sonraları bu tür okulların kasabalara 
kadar artarak yaygınlaşması bu nitelik aramayı da ortadan kaldırmıştı. Yani benzer tartışmalar 
geçmişte Maarif kolejlerinde tartışılmıştı. Bugün Ortaöğretime bağlı Proje Okul sayısı 54 
olarak görülmektedir. (58 olan sayı  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinden bazılarının Mesleki 
ve Teknik Eğitime devredilmesi sonucunda 54 olmuştur. Proje Okulları ilan edildikten sonra 
yapılacak planlamaları için iki kez MEB okul Müdürleriyle toplantı yaparak yol haritası 
belirlenmiştir. Nihayet MEB Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği; yayınlanmasıyla mevzuat ve tanım yönünden işlem tamamlanmıştır. Bu 
yönetmeliğe göre; Proje Okullarında “Bilim Kurulları” oluşturularak projelerin bilimsel temelli 
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yürütülmesi sağlanmıştır. MEB personel ve öğretmen eğitimi için her yıl hizmetiçi eğitim 
planlaması yapmıştır. “Proje Tabanlı Eğitim Çalıştayı” önce Okul Müdürlerine (Konya), daha 
sonra da; Biyoloji, Fizik, Coğrafya, Kimya, Matematik, Tarih, Felsefe, İngilizce, Türk Dili ve 
Edebiyatı ve Almanca öğretmenlerinin Okul Zümre Başkanlarına verilmiştir. 
 
1.3. PROJE OKUL UYGULAMALARI 
  

Bilimsel ve Sosyal İşbirliği Protokolleri: Proje Okulları yürürlüğe girmesiyle Proje 
Okullarının Bilimsel ve Sosyal temelli Protokoller yapmalarının önü açılmıştır (Daha önceleri 
izne tabiydi). Bu yolla Proje Okullarının projelerinin okul dışına çıkılarak proje uygulamaları 
topluma yayılması sağlanmıştır. Özellikle de Üniversite Protokolleriyle akademisyen desteği 
sağlanmış oldu. 

Bilim Kampları: MEB koordinesinde Proje Okulları arasında seçilen alan üzerinden 
yapılan başvuru ve akademisyen destekli atölye çalışmalarının sonucunda yapılacak projenin 
yarışmasıyla iki aşamalı yapılmaktadır. İlki Samsun’da (Samsun Anadolu Lisesi), ikincisi 
İstanbul’da (Üsküdar H.Avni Sözen Anadolu Lisesi), 3.cüsü Bursa ‘da (Tofaş Fen Lisesi) 
yapılmıştır. Ancak bu kez sadece il Temsilcisi Okullar (Nitelikli Okullar da dahil edildi)  
katılabilmiştir. 

Proje Okullarının Merkezi Yarışma Sistemleri dışında yeni proje yarışmaları 
başlatmaları, Proje Okullarının çevrelerine yarar sağlamak amacıyla Sosyal-Sorumluluk 
projelerine de önem vermeleri: Bütün bu çalışmalar için Proje Okulları önce proje taslağı 
geliştirmektedir, proje beğeni görünce de yerel kaynaklardan bütçe desteği sağlanarak proje 
uygulanmaktadır. 

Proje okullarının proje çalışmalarını raporlamaları ve öğretim yılı başında projeleri 
güncellemeleri, çalışmaları ileri bir standartlara  taşıması: Projelerin Bilim Kurullarında 
görüşülerek bilimsel süzgeçten geçirilmesi daha teknik ve eğitime destek olacak projeler ortaya 
çıkarmış ve sonuçlarının analiz edilerek değerlendirilmesine yol açmıştır. 
Bunların dışında Merkezi olarak yürütülen projelerin TÜBİTAK ve Erasmus gibi projelerde 
proje tabanlı çalışmalarda artan becerilerle hem katılım başarısı artmış hem de nitelikli projeler 
ortaya çıkmıştır. 
 

2. Tartışma Ve Öneriler 
 

Proje Okullarının geleceği ve sürdürülebilirliği konusunda paylaşılan endişeler ve 
geçmişte “Maarif Kolejleri”nin  burada örnek olarak sunduğumuz gibi akamete uğraması gibi 
durumla karşılaşılabilme olasılığı çalıştaylarda ve çeşitli toplantılarda tartışılmıştır. Maarif 
Kolejlerinin yürürlükte olduğu 1955-1975 dönemlerinde sınav odaklı çalışmaların günümüz 
kadar yoğun olmadığı dönemdir fakat o dönemde Maarif Kolejlerinin Lise 3 sınıfı (Lise son 
sınıf) derslerine baktığımızda (Tablo 1), öğrencilerin çalışmalarına kolaylık olsun diye iki ders 
hariç yazılı sınav yerine sözlü sınav uygulanması bize müfredat konusunda iyi bir fikir 
vermektedir. 
 

TABLO 1: 1961-1962 ÖĞRETİM YILI ESKİŞEHİR MAARİF KOLEJİ 
SON SINIFINDA OKUTULAN DERSLER 

Lise-3 dersleri (YAZILI  BÖLÜMÜ ) Lise -2 dersleri (SÖZLÜ BÖLÜMÜ) 
TüRKÇE-KOMPOZİSYON Türk Dili ve Edebiyatı 
MATEMATİK(CEBİR-GEOMETRİ) Cebir  
FİZİK Geometri 
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TABİAT BİLGİSİ Astronomi 
 Felsefe 
 Tarih 
 Coğrafya 
 Jeoloji 
 Fizik 
 Kimya 
 İngilizce 
 Beden Eğitimi 
 Resim-Sanat Tarihi 
 Müzik 
 Almanca 
 Askerlik 
 İngilizce-Kompozisyon 

 
Milli bir proje olarak tanımlanan Maarif Kolejleri, Öğretmen Okulları ve ancak bunlar  

kadar kapsamlı olmasa da “Milo Okulları” Eğitim tarihimiz içinde yer bulabilmeleri göz önüne 
alındığında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü Proje Okulları 
zaten markalaşmış okullar olup LGS başarısı, %3 dilim ve daha üst dilimlerde öğrenci 
almaktadır, dolaysıyla velilerin akademik başarı beklentisi hayli yüksek olmaktadır. Buraya 
gelen öğrenciler hem proje ve etkinliklerde çalışmaları, hem de akademik başarıya 
odaklanmaları beklenmektedir. Bu iki ve birbirinden farklı sistemlerde öğrencilerin 
yöneltilmesi için en azından Proje Okullarına has esnek müfredat konusu üzerinde durulmaya 
ihtiyaç vardır.  

Geçmişte Maarif Kolejlerinin son sınıfında Üniversitelere hazırlık amacıyla esnek 
program uygulandığı örnekteki gibi (sadece 5 dersten Yazılı yapılıp diğerlerinden sözlü 
yapılmaktaydı) alt sınıflarda öğrenciler özgün projelerle ivme yakalarken, son sınıfa 
gelindiğinde örnekteki gibi esnek program uygulanması “Tür” kapsamı içinde 
değerlendirilmelidir. 

Proje Okul uygulamasının kurumsal yapıyla geliştirilerek sürdürülebilmesi için, Proje 
Okullarının “Tür” e dönüştürülmesini önermekteyiz.  
 

3. Kaynakça 
 
AKYÜZ , Y., (2001). Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi, İstanbul. 
AVCI , Nabi (23 Mart 2016) ,4+4+4  Eğitim Sistemi Açıklamaları. 
http://meb.gov.tr/444-egitim-sisteminden-geri-donus   
Bütçe Kanunu, (1955). TBMM 10. Dönem, 5.Cilt, Maarif Vekaleti ve diğer bütçe kanunları. 
DEMİREL, F. (Aralık/2012). II. Meşrutiyetten Sonra Osmanlı’da Orta Öğretim: Sultaniler. 
Tarih ve İnceleme Dergisi, 27 (2). 
GÜNDAY,Rifat (3 Temmuz 2016). Maarif Kolejleri. 
http://rifatgunday.blogspot.com/2016/07/egitim-1-maarif-kolejleri.html 
Gündüz, M.,https://www.academia.edu/9310108/Maarif-
i_Umumiye_Nizamnamesi_1869_Sadele%C5%9Ftirilmi%C5%9F_ 
GÜNEŞ , B., (2009). 1945-1980 Arası Türkiye’de İngilizce Eğitimi. S.Demirel Ü, Isparta.  
MEB, (2018). İstatistik Yayını.      
MEB, Genelge: 01.12.1975 gün ve 11459 sayı. 



 
 

 1201 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Özalp, R., Ataünal, A. (1977). Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı Birinci 
Basılış, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 
yok/haber/10707/tr%2024Mart%202017 
Resmi Gazete, 01.09.2016 tarih ve 29818 sayı MEB Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans tezi (Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Kadir Kasalak).  
Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi , Eğitim Kronolojisi 
http://sultanabdulhamid.yildiz.edu.tr/ii-abdulhamid/egitim-kronolojisi/ 
USMAN , E. (30.08.2009). Tarihe Işık Tutuyoruz: BAL’ ı Menderes Kurdu. Yeni Asır 
Gazetesi. 
YILDIRAN, G. (2012). Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Eğitim  Kurumları, Boğaziçi 
Üniversitesi, Eğitim Dergisi, 29 (2). 
 
  



 
 

 1202 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Bildiri No: BT346 
SAĞLAM TƏHSİL – SAĞLAM GƏLƏCƏK22 

 
                                                Doç. Dr. Məlahət ABDULLAYEVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 
Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi, azeriteacher@yahoo.com 

 
 ÖZET 
Azərbaycanda 2014-2015-ci tədris ilindən ümumtəhsil məktəblərində "Sağlam Təhsil–

Sağlam Millət" layihəsinin tətbiqinə başlanmışdır. Layihənin məqsədi şagirdlərin 
sağlamlığının qorunması və təhsil nailiyyətlərinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Pilot layihənin 
tətbiqinə öncə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin ümumtəhsil müəssisələri başlamışdır. Bəs belə bir 
layihənin  reallaşmasına hansı səbəbdən ehtiyac yaranmışdır? 

XXI əsrdə məktəb xəstəlikləri kimi tanınan görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, qamətin 
əyilməsi, uşaqların sinir-psixi inkişafında müəyyən problemlərin əmələ gəlməsinin tez-tez 
şahidi oluruq. Uşaqların daha çox oturaq həyat tərzində təhsil almaları onların sağlam 
inkişafına mənfi təsir göstərir.  
  Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşları tərəfindən 
2500 uşaq əhatə olunmaqla müayinələr aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, uşaqların məktəbdə 
təhsil aldığı illərdə onların fiziki sağlamlığında müəyyən dəyişikliklər baş verir. Məsələn, 
məktəbi bitirən uşaqların 45 faizində görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, 40 faizində qamət 
problemləri müşahidə olunur. Bununla bağlı dünya üzrə statistikaya görə, uşaqların yalnız 2-
15 faizi məktəbi tam sağlam bitirə bilir. Bütün bu problemləri nəzərə alaraq, məktəbi bitirən 
uşaqların psixi, fiziki və sosial baxımdan daha sağlam böyümələri üçün Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən "Sağlam Təhsil" sinifləri yaradılmışdır. Layihəyə başlamazdan əvvəl bu siniflərdə 
dərs aparacaq müəllimlər xüsusi təlimlərə cəlb edilib və layihənin tədris metodikasını 
öyrəniblər.  Eyni zamanda valideynlərlə görüşlər təşkil edilib və onlar layihə ilə bağlı 
maarifləndiriliblər. 

"Sağlam Təhsil" siniflərində tədris şəraiti və uşaqların sağlamlığı həkimlər tərəfindən 
daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Onlar uşaqların parta arxasında düzgün oturmasına, 
işıqlandırmaya və sağlamlığına təsir edən digər proseslərə diqqət edir, dərsdə yorulma 
hallarının qarşısının alınması üçün idman hərəkətlərinin, gözlər üçün təmrinlərin yerinə 
yetirilməsinə nəzarət edirlər.  

"Sağlam Təhsil" layihəsi uşaqların fiziki cəhətdən sağlam böyüməsinə, idrak prosesinin 
inkişafına, estetik zövqünün düzgün formalaşmasına kömək etməklə yanaşı, onların tədrisdə 
yüksək nailiyyətlər əldə etməsinə müsbət təsir göstərəcək. Bu gün də ölkəmizdə  “Sağlam 
Təhsil-Sağlam Millət” layihəsi uğurla həyata keçirilir. Layihənin əsas məqsədi təhsil alanların 
təlim nailiyyətlərini yüksəltməklə yanaşı, tədris şəraitindən irəli gələn hərəkət məhdudiyyətini 
və digər amilləri aradan qaldırmaq, onların sağlamlığını qorumaq və sağlam gələcək nəsil 
yetişdirməkdir. 

 
Açar sözlər: Sağlam təhsil, layihə, məktəb xəstəlikləri, sinif 

 
GİRİŞ 
Azərbaycanda 2014-2015–ci tədris ilindən ümumtəhsil məktəblərində "Sağlam Təhsil–

Sağlam Millət" layihəsinin tətbiqinə başlanmışdır. Layihənin məqsədi şagirdlərin sağlamlığının 

 
22 Bildiri V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur  
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qorunması və təhsil nailiyyətlərinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Pilot layihənin tətbiqinə öncə 
Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin ümumtəhsil müəssisələri başlamışdır. Bəs belə bir layihənin  
reallaşmasına hansı səbəbdən ehtiyac yaranmışdır? 

XXI əsrdə məktəb xəstəlikləri kimi tanınan görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, qamətin 
əyilməsi, uşaqların sinir-psixi inkişafında müəyyən problemlərin əmələ gəlməsinin tez-tez 
şahidi oluruq. Uşaqların daha çox oturaq həyat tərzində təhsil almaları onların sağlam inkişafına 
mənfi təsir göstərir. Bu problemlərin aradan qaldırılması layihənin tətbiq olunmasını 
reallaşdırdı. Müəyyən olundu ki, ümumtəhsil məktəblərində Sağlam təhsil texnologiyalarından 
istifadə etməklə uşaqlara sağlam həyat tərzini aşılamaq olar. 

“Sağlam Təhsil”  texnologiyasının əsas məqsədi 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının müddəalarının 
gerçəkləşdirilməsi, məktəblilərin yaradıcılığı üçün şəraitin yaradılması və stimullaşdırılması, 
müasir tədris şəraitinin məktəblilərin fiziki, psixi və mənəvi sağlamlığına zərər yetirməsini 
minimum səviyyəyə endirməkdir. Bu təhsil texnologiyası Rusiya Yaradıcı Pedaqogika  
Akademiyasının akademiki, tibb elmləri doktoru V.F.Bazarnıy tərəfindən irəli sürülmüşdür. 
“Sağlam Təhsil” inteqrativ dərsin əsas hədəfi–proqressiv, təlim və yaradıcılıq nailiyyətləri 
yüksək olan, psixi-fiziki və mənəvi baxımdan sağlam Azərbaycan vətəndaşı və şəxsiyyəti 
formalaşdırmaqdır. 

Bu tədqiqatın məqsədi ümumtəhsil məktəblərində təlim prosesində şagirdlərin 
sağlamlıq imkanlarını araşdırmaqdır. 

 

  
            ARAŞTIRMA   
  Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşları tərəfindən 
2500 uşaq əhatə olunmaqla müayinələr aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, uşaqların məktəbdə 
təhsil aldığı illərdə onların fiziki sağlamlığında müəyyən dəyişikliklər baş verir. Məsələn, 
məktəbi bitirən uşaqların 45 faizində görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, 40 faizində qamət 
problemləri müşahidə olunur. Bununla bağlı dünya üzrə statistikaya görə, uşaqların yalnız 2-
15 faizi məktəbi tam sağlam bitirə bilir. Bütün bu problemləri nəzərə alaraq, məktəbi bitirən 
uşaqların psixi, fiziki və sosial baxımdan daha sağlam böyümələri üçün Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən "Sağlam Təhsil" sinifləri yaradılmışdır. Layihəyə başlamazdan əvvəl bu siniflərdə 
dərs aparacaq müəllimlər xüsusi təlimlərə cəlb edilib və layihənin tədris metodikasını 
öyrəniblər.  Eyni zamanda valideynlərlə görüşlər təşkil edilib və onlar layihə ilə bağlı 
maarifləndiriliblər. 
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  “Sağlam Təhsil” siniflərində təhsilalanların sağlamlığının qorunmasına ənənəvi 
siniflərə nisbətən daha çox önəm verilir. Bu da sinif otaqlarının tərtibatı ilə əlaqədardır. Göz 
məşqi üçün nəzərdə tutulmuş tavanda olan universal simvollar, reaksiya məşqi üçün nəzərdə 
tutulmuş işqlananan şəkillər, hündür və oturacaqlı iş masaları, hər 15 dəqiqədən bir yerdəyişmə 
şagirdlərin baş, boyun, göz əzələlərini, dayaq hərəkət aparatını, yan görməni və reaksiyanı məşq 
etdirir, zehni yorğunluğu aradan qaldırır. Bundan əlavə əyani vəsaitləri asmaq üçün asqılardan 
istifadə olunur ki, ənənəvi siniflərədə bunlara rast gəlmək mümkün deyil. Tənəffüz zamanı isə 
oğlanlar idman pilləkanından istifadə edir, qızlar isə canaq sümüyünün normal inkişafını təmin 
edən idman hərəkətlərini yerinə yetirirlər. Sinfin tərtibatı elədir ki, biz otağın künclərində heç 
bir iti bucağa rast gələ bilmərik.  

Sağlam təhsil siniflərində yeni təlim texnologiyaları uğurla tətbiq olunur. Bu 
texnologiyaların əsaslandığı dərs modellərindən biri interaktiv (kurikulumun tətbiqi), digəri isə 
interaktiv-inteqrativ, yəni “Bir gün bir nağıl” dərs modelidir. Müşahidələrə görə, təlim 
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prosesində nağıllardan istifadə şagirdlərin daha çox xoşuna gəlir. Nağıllar şagirdlərə həm 
emosional, həm də tərbiyəvi cəhətdən müsbət təsir göstərir. O, şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli 
inkişafını təmin etməklə yanaşı yaradıcı potensialın aşkara çıxarılmasında da çox 
əhəmiyyətlidir. İnteqrativ dərsin quruluşunda epizodlar və personajlar olur və onlar təlim 
məqsədlərini reallaşdırmaq üçün mövzuya uyğun müəyyən edilir. Qurulan nağıl xeyir və şərin 
mübarizəsi, personajların səyahəti, onların müxtəlif maneələri dəf edərək xoşbəxt sonluğa 
çatması və nəticədə xeyirin qalib gəlməsinə əsaslanır. Şagirdlər hətta özləri birbaşa nağılın 
iştirakçısına çevrilir, özlərini nağıl qəhrəmanlarının yerində hiss edir, empatiya hissi formalaşır. 
“Bir gün bir nağıl” dərs modelində şagirdlərin funksional qabiliyyətləri ilə yanaşı qeyri-
funksional qabiliyyətləri (qrup halında çalışmaq və əməkdaşlıq) də inkişaf edir. Bu 
texnologiyada əsas fənlər (azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi, informatika, musiqi, təsviri 
incəsənət, xarici dil, texnologiya, fiziki tərbiyə) üzrə məzmun standartlarının reallaşdırılması 
ilə yanaşı əlavə fənlər də müəyyənləşdirilmiş (hüsnxətt, ritorika,  qeyri funksional qabiliyyətlər, 
əxlaq və milli şüur) və onların da standartları yerinə yetirilir. 

 
    BULGULAR  
  "Sağlam Təhsil" siniflərində tədris şəraiti və uşaqların sağlamlığı həkimlər tərəfindən 
daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Onlar uşaqların parta arxasında düzgün oturmasına, 
işıqlandırmaya və sağlamlığına təsir edən digər proseslərə diqqət edir, dərsdə yorulma 
hallarının qarşısının alınması üçün idman hərəkətlərinin, gözlər üçün təmrinlərin yerinə 
yetirilməsinə nəzarət edirlər. 

Siniflərin divarlarında künclərin gizlədilməsi üçün müxtəlif mənzərələr çəkilib. Bu 
mənzərələr uşaqların özlərini fərqli məkanda hiss etməsinə imkan yaradır. Bununla yanaşı, 
siniflərdə oğlan uşaqlarının tənəffüsdə idman etməsi üçün turniklər var. Sinfin divarlarında 
müxtəlif bitki, əşya və heyvan təsvirləri olan lampalar yerləşib. Lampalar "Sağlam Təhsil Vaxt 
Pultu" vasitəsilə yanıb sönür və bununla uşaqlar hər 15 dəqiqədən bir yerlərini dəyişirlər. Bu, 
uşaqların hərəkətliyini artırır, əlavə olaraq məktəblilərdə statik gərginliyin aradan 
qaldırılmasına kömək edir. Künclərdə çəkilmiş ağac və buludlar otaqda panorama effekti 
yaradır ki, bu da uşaqların özlərini bağlı məkanda hiss etməməsinə şərait yaradır. Siniflərin 
tavanında göz əzələlərinin inkişafı üçün xüsusi sxemlər çəkilib. 
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"Sağlam Təhsil" siniflərində gigiyenik normalara uyğun, günəş işığına yaxın işıqdan 

istifadə edilir və daim təbii işıqlandırmaya şərait yaradılır. Sinif otaqlarındakı mebellər 
uşaqların qamətinin formalaşmasına, sağlamlığının möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərir. 
Bu mebellər uşaqların boyuna uyğun olmaqla yanaşı, səthi 16 dərəcə meylli olur. Bunun 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, uşaqlar oxuyan zaman göz ilə işçi səth arasındakı məsafə 25-30 
sm, həm də işçi səthin yuxarı tərəfi ilə aşağı tərəfi arasındakı məsafə eyni olsun. Belə olduqda 
uşaqlar qamətlərini düz saxlayır, aşağı əyilmirlər. Siniflərdə hər bir partanın altına masajedici 
ayaqaltılar da yerləşdirilib. 

“Sağlam Təhsil” siniflərində keçirilən monitorinq zamanı  bu siniflərdə təhsil alan 
şagirdlərin intellektual və fiziki cəhətdən daha yaxşı inkişaf etdiyi təsdiqlənib. 

Pilot layihənin həyata keçirildiyi ilk ilin oktyabr ayında “Sağlam Təhsil” siniflərində 
normal fiziki inkişaflı şagirdlərin sayı 80,8% təşkil etdiyi halda yanvar müayinəsi zamanı bu 
göstərici 86,1% olub. Normal fiziki inkişaflı oğlanlar oktyabr ayı ilə müqayisədə yanvar ayında 
daha çox müşahidə edilib. Bu göstərici oktyabrda 80,5%, yanvarda isə 86,5% təşkil edib. 

Ənənəvi tədris üzrə təhsilalanlarda əksinə, normal fiziki inkişaflı şagirdlərin sayı 0,3% 
azalıb. Bu azalma əsasən qızların hesabına qeyd edilir. Həmin göstərici oktyabr ayında 80,8%, 
yanvarda isə 79,6% olub.  
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SONUÇ 
«Sağlam Təhsil – Sağlam Millət» layihəsinin tətbiq olunduğu  məktəblərdə aparılan 

tibbi, psixoloji, sosioloji və pedaqoji monitorinqlərin nəticələri göstərmişdir ki, sağlam təhsil 
texnologiyaları təhsil alanların fiziki-psixi inkişafına, təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsinə, 
emosional-psixoloji vəziyyətinin yaxşılaşmasına səmərəli şərait yaradır. Sağlam təhsil 
texnologiyaları elə qurulmuşdur ki, burada şagirdlərin yaradıcılıq potensialını üzə çıxaracaq hər 
cür imkanlar var.  

Nağıl dərslər, əyani vəsaitlər, otağın tərtibatı, müsbət psixoloji mühitin olması, dərslərin 
rəngarəng keçməsi, xüsusilə də əl işləri mərhələsində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf 
etdirən tapşırıqların verilməsi şagirdlərin sağlam böyüməsilə yanaşı, həm də yüksək keyfiyyətli 
təhsil almasına imkanlar yaradır. "Sağlam Təhsil" siniflərində aparılan monitorinqin nəticələri 
qarşıdakı illərdə də bu layihənin davam etdirilməsinə zəmin yaradır.  

Layihənin davam etdirilməsi üçün gələcək planlar da hazırlanmışdır:  
• Hər il 35 məktəbdə açılan birinci siniflərdən bir qisminin "Sağlam Təhsil" sinifləri kimi 

fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub;  
• Sağlam Təhsil texnologiyalarının daha geniş miqyasda tətbiqi üçün qanunverici 

sənədlərin 
təkmilləşdirilməsi; 

• Sağlam Təhsil sinifləri fəaliyyət göstərən məktəblərin tədricən I-XI sinifləri əhatə edən 
“Sağlam Təhsil” məktəblərə çevrilməsi;  
            Bu proses  mərhələli şəkildə ediləcək: əvvəl ibtidai, sonra ümumi orta, daha sonra tam 
orta pillələrdə. 0-21 yaşı əhatə eədəcək meqa-məktəbin yaradılması. 

• Resublikanın bütün şəhər və rayonlarını əhatə edən “Sağlam Təhsil” Məktəblər  
şəbəkəsinin qurulması;  

• Orta ixtisas və Ali təhsil müəssisələrində “Sağlam Təhsil” Texnologiyalarının tədrisi 
üçün 

zəruri ixtisasların müəyyən edilməsi və kaferdaların açılması. 
• Orta ixtisas və Ali təhsil müəssisələrində sağlam ətraf mühitin və öyrənmə mühitinin 

yaradılması. 
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ÖZET 
 
Yurt dışına ekonomik sebeplerle göçen binlerce Türk vatandaşı göç ettikleri ülkelere yerleşmiş ve orada 

kalıcı bir yaşam sürmeye başlamıştır. Göç eden bireylerin kendilerinde ve sonraki kuşaklarında göç ettikleri 
ülkeye uyum sorunu yaşadıkları görülmektedir. Göç edenler ve sonraki kuşaklar kendi ana dillerinin 
konuşulmadığı ve farklı kültürel özellikler taşıyan bir toplum hayatının içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. 
Avrupa’da büyüyen ve birbirinden farklı değerler sistemine sahip, iki dilli ve iki kültürlü ortamda yaşayan Türk 
çocukları; hem bulundukları ülkedeki toplumsal yaşama ve eğitim sistemine uyum sağlayamamakta hem de iki 
dilli göçmen çocuklar olmalarından kaynaklanan ana dilindeki eksiklikler ve kültürel farklılıklar nedeniyle 
Türkiye’deki yakınlarıyla sağlıklı bir iletişim kuramamaktadırlar. Bu nedenle yurt dışında yaşayan Türklerin ana 
dilleri olan Türkçeyi diri tutmak için her iki kültüre hâkim olan donanımlı öğreticiler yetiştirmek büyük önem 
taşımaktadır. Bu amaçla Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından “Yurt Dışı Türk 
Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. Bu çalışmada yüksek lisans programına 
katılan öğrenci ve öğreticilerin yüksek lisans programına ve eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmış ve çalışma grubu amaçlı örnekleme 
yöntemi ile gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Veri toplama sürecinde araştırmacılar tarafından hazırlanan 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. 
Çalışma sonucunda yüksek lisans programında yer alan öğrencilerin ve öğreticilerin ortak görüşü, bu programın 
çok yararlı olacağı ve geliştirilerek sürdürülmesi gerektiği olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Yurt dışı, Türk çocukları 

 
INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF THE INSTRUCTORS AND 

STUDENTS TOWARDS TURKISH TEACHING FOR TURKISH 
CHILDREN IN ABROAD MASTER PROGRAM  

 
ABSTRACT 

It is seen that migrants and their subsequent generations have problems of adaptation to the country they 
migrate. Thousands of Turkish citizens who migrated abroad for economic reasons have settled in the countries 
where they migrated and started to live a permanent life there. Migrants and subsequent generations live in a 
society where their mother tongue is not spoken and which has different cultural characteristics. Turkish children 
growing up in Europe and living in a bilingual and bicultural environment with different values system; both 
cannot adapt to the social life and the education system in the country they were and cannot establish a healthy 
communication with their relatives in Turkey due to the lackness in their mother tongue and cultural differences 
since they were bilingual migrant children. For this reason, it is of great importance to educate well-educated 
teachers who have mastered both cultures in order to keep Turkish, the mother tongue of the Turks living abroad, 
alive. For this purpose, Turkish Teaching for Turkish Children in Abroad Master Program was opened by the 
Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB) in order to train qualified instructors. This study 
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aimed at examining the opinions of the students and instructors in the program towards the master program and 
educational process. The case study design was used in the study and the study group was determined on a 
voluntary basis with the purposeful sampling method. Semi-structured interview form prepared by the researchers 
was used in the data collection process and the collected data were analysed through content analysis technique.  
As a result of the study, the common opinion of the students and the instructors in the program was that this 
program would be very useful and should be maintained by developing. 

Keywords: Teaching Turkish, Abroad, Turkish children  

 
 

Giriş 
Göçmen bir millet olan Türkler çeşitli nedenlerle tarihte birçok kez dünyanın dört bir 

yanına göç etmişlerdir. Bu göçlerden biri de 1961’de ‘Türk Alman İşçi Mübadelesi Anlaşması’ 
ile Türkiye’den Avrupa’ya yaşanmıştır (Genel, 2014; Doğan, 1990). İnsanların geçici olarak 
maddi kazanç elde etmek ve sonrasında ülkelerine tekrar dönmek amacıyla başlattıkları bu 
hareket daha sonraki dönemlerde farklı bir yön alarak orada yerleşik hayata geçmeleriyle 
sonuçlanmıştır (Yılmaz, 2016; Kaya, 2011). Yurt dışına göç eden Türkler dört kuşaktır orada 
bulunmaktadır. Birinci kuşağı göçün ilk yıllarında "misafir işçi" adı altında para kazanmak ve 
sonrasında ülkelerine dönmek amacıyla giden Türk işçiler oluşturmaktadır (Çeliktaş Ekti, 
2009).  İlk kuşağın çocukları olan ikinci kuşak Türkler oraya uyum sağlamak amacıyla ülkede 
konuşulan dili öğrenmeye gayret etmişler ve bunun yanı sıra da varlıklarını korumak ve kendi 
kültürlerini yaşatmak adına aralarında dernekler kurmuşlardır (Çelik, 2008).  Üçüncü kuşağı da 
orada doğmuş olan Türkler oluşturmaktadır ki bu kişiler aldıkları eğitime bağlı olarak birer 
meslek edinmişler ayrıca ülkenin resmî dilini ve bir yabancı dil daha öğrenmişlerdir (Kırmızı, 
2016).  Son olarak dördüncü kuşak ise şu anda okul çağında olan çocuklardan oluşmaktadır. 

Yurt dışında büyüyen ve birbirinden farklı değerler sistemine sahip iki dilli ve iki 
kültürlü ortamlarda farklı toplumsallaşma süreci ile karşılaşmakta olan Türk çocukları "iki dilli" 
olarak tanımlanmaktadır (Bican, 2014). Göçmen çocukların iki dilli olmalarından dolayı ana 
dillerindeki eksiklikler ve kültürel farklılıklar sebebiyle karşılaştıkları zorluklar arasında; düşük 
okul başarısı, sosyal ve mesleki yaşamlarında güçlüklerle karşılaşmaları ve Türkiye’deki 
akrabalarıyla sağlıklı bir iletişim kuramamak yer almaktadır (Sağlam, 1989; Bingöl & Özdemir, 
2014). Yağmur’a (2010) göre her Avrupa ülkesinde göçmenlerin ana dillerini korumaları adına 
farklı eğitim uygulamaları olmasına rağmen Avrupa ülkeleri ortak bir paydada 
buluşamamaktadır. Avrupa ülkelerinin buradaki genel amacının göçmenleri güçsüzleştirmek 
olduğu düşünülmektedir.  Bütün bu zorlukları aşmak için de yurt dışında yaşayan göçmen Türk 
çocuklarının çok iyi eğitim almaları gerekmektedir (Yağmur, 2010). Yapılan araştırmalar Türk 
öğrencilerinin dil ve okul başarılarının düşük olduğunu ortaya koymuştur (Arslan, 2006).  

Günümüzdeki göçmen Türk çocukları değerlendirildiğinde, Türkçe konuşmakta, 
yazmakta ve anlamakta zorluk yaşadıkları ifade edilmektedir (Kırmızı, 2016; Şen, 2010). İki 
dilli çocuklar anlatmak istediklerini kendi ana dilinde tam olarak kavramlaştıramadığı zaman 
ikinci bir dile de aktaramamaktadırlar (Karababa & Karagül, 2011).  Avrupa'ya giden ilk 
kuşaktan başlayarak göçmen çocukların eğitsel ve kültürel sorunları gün geçtikçe artmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Batı Avrupa’da yaşayan vatandaşlarının ihtiyaçlarını gidermek ve 
yaşamakta oldukları dil sorunlarına çözümler üretmek amacıyla birçok kurum tarafından 
ortaklaşa çözüm odaklı faaliyetler yürütmektedir. Bu kurumlar; Dışişleri Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversiteler, Türk Dil Kurumu, Yurt 
Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Avrupa Konseyi Eğitim 
Çalışmaları ve Ulusal Ajans Projeleri (DPT), TİKA, Maarif Vakfı ve diğer kurumlardan 
oluşmaktadır (Güzel, 2014).  2017 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
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yurt dışında yaşayan genelde yurttaşların, özelde çocukların ana dillerini koruması ve 
kültürlerin muhafaza etmesi için yeni bir proje tasarlamıştır. ‘Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına 
Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’ geliştirmiş ve pilot uygulamayı Sakarya 
Üniversitesi ile gerçekleştirmiştir. Tezsiz yürütülen bu program 2018 yılı itibariyle ‘Yurt 
Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na dönüştürülmüş 
ve beş devlet üniversitesiyle işbirliği içinde yürütülmüştür. Eğitim verecek üniversiteler; 
Akdeniz Üniversitesi,  Hacettepe Üniversitesi,  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,  
Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olarak belirlenmiştir 
(https://www.ytb.gov.tr/turkceylp/). Programa çevrimiçi başvurudan sonra mülakat yapılarak 
öğrenci seçilmiştir.  

Başvuru şartları;  

• Türk vatandaşları için ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kanada ve Norveç gibi ülkelerden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da 
çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak;  

• 40 yaşından gün almamış olmak;  
• Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversitesinin eğitim bilimleri ya da sosyal 

bilimler alanlarının birinden lisans derecesine sahip olmak;  
• Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olmak (https://www.ytb.gov.tr 

/turkceylp/, 08.05.2019) şeklinde belirlenmiştir. 

Toplamda Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya 
olmak üzere 8 farklı ülkeden gelen 27 kişi ‘Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 
Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiş ve Ekim 2018 itibariyle eğitim öğretime 
başlamışlardır. Kabul edilen bu adaylara; burs, konaklama desteği, eğitim harcı desteği ve genel 
sağlık sigorta prim desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra yıl boyu sosyal, kültürel ve akademik 
programlara katılım ve staj olanakları da sunulmaktadır. Programa kabul edilen adayların 
mezun olduktan sonra geldikleri ülkelere dönmeleri ve orada Türkçe öğretmek için gerekli 
rolleri üstlenmeleri beklenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı ‘Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans 
Programı’na katılan öğrenci ve öğreticilerin yüksek lisans programına ve eğitim-öğretim 
sürecine yönelik görüşlerini incelemektir.  

Yöntem 
Araştırma modeli 

Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na katılan 
öğrenci ve öğreticilerin görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemleri arasında yer alan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması bir durumu kendi 
sınırları içinde (ortam, süreç vb.) bir bütün olarak inceler (Yıldırım & Şimşek, 2016).  

Çalışma grubu  
Araştırmanın çalışma grubu Yurt Dışı Türk Çocukları için Türkçe Öğretimi Tezli 

Yüksek Lisans Programı’na devam eden öğrenciler ve programda görev alarak ders veren 
öğreticilerden (öğretim elemanları) oluşmaktadır. Araştırmaya katılımda gönüllülük esas 
alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.  
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Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na devam 
etmekte olan 14 öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 
Tablo 1 
Araştırmaya Katılan Öğrenci Özellikleri  
Ülke Lisans f Toplam 

 

Türkiye Cumhuriyeti 

 

 

 

 

 

 

İlahiyat  
PDR  
Müzik ve Sahne Sanatları  
Mütercim tercümanlık  
Hukuk  
Uluslararası İlişkiler   
Türkçe Öğretmenliği  

4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 

11 

 

Yurt Dışı  

 

Türkoloji  
Bilgisayar Mühendisi  
Dijital Medya  

1 
1 
1 

 
3 

Toplam   14 

Yurt dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na katılan 
öğrencilere aktif olarak ders veren 7 öğretici ile ilgili bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2 
Araştırmaya Katılan Öğretici Özellikleri 
 Uzmanlık Alanı f Toplam 
 
Türk Dili - Edebiyatı 
 
 
 
Türkçe Eğitimi 
 
 
Dilbilim 

Yeni Türk Dili  
Türk Dili  
Türk Dili – Çocuk Edebiyatı 
 
Türkçe Eğitimi 
Türkçe Eğitimi  
Yabancılara Türkçe Öğretimi 
 
Toplum Dilbilim 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 

 
3 
 
 
 
3 
 
 
1 

Toplam   7 
 

Veri Toplama Aracı 
Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmış olup öğrenci ve öğretici görüşlerini toplamak için iki ayrı form hazırlanmıştır. 
Görüşme soruları hazırlanmadan literatür taraması yapılmış ve alanında uzman 2 öğretim 
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üyesine sunulmuştur. Sorular hazırlandıktan sonra iki öğrenci ve bir öğretici ile ön uygulama 
yapılmıştır. Pilot uygulamadaki katılımcı ifadeleri verilere dâhil edilmemiştir. Uzman görüşleri 
ve ön uygulama sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak forma son şekli verilmiştir. Veriler 
ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve görüşmelerden önce kayıt izni alınmıştır.  

Verilerin Analizi 
Elde edilen verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İlk olarak 

araştırmanın soruları ve alt soruları ile araştırmanın kavramsal boyutu düşünülerek bir çerçeve 
oluşturulmuştur. Hazırlanan çerçeve ışığında verileri iki kodlayıcı analiz etmiştir. Analiz 
sonuçlarını karşılaştırmak üzere Türkçe eğitimi alanında uzman bir araştırmacı ve iki kodlayıcı 
bir araya gelmiş; benzer ve farklı noktalarla ilgili görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Oy birliği 
ya da oy çokluğu esasına göre son karar verilerek analiz tamamlanmıştır.  

Bulgular 
1. Öğrenci Görüşleri 
 
1.1. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na 
başvuru amaçları  

Öğrencilerin Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans 
Programı’na başvurma amaçları sorulmuştur. Alınan cevaplar incelenerek Tablo 3’te 
sunulmuştur.  
Tablo 3 
YL Programı’na Başvurma Amaçları 
Temalar Alt Temalar f Toplam 
Kimlik koruma Türkçe ve Türk Kültürü öğretme ve yaşatma 11 14 

Müslüman ve Türk kimliğini korumak 3 

Yaşam zorlukları Ekonomik kaygı 1 2 
Türkçe konuşanlar ile iletişim kurma 1 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu programa başvurma 
sebeplerinin ‘kimlik koruma’ olduğunu belirtmektedirler. Katılımcılar ‘Türkçe ve Türk 
kültürünü öğretmek ve yaşatmak’ ve ‘müslüman Türk kimliğini korumak’ için bu programa 
başvurduklarını beyan etmektedirler. 2 katılımcı ise ekonomik kaygılar ve iletişim zorlukları 
nedeniyle programa başvurduklarını belirtmişlerdir. Katılımcı görüşlerini destekleyecek örnek 
ifadeler;  

Ø “Türkçe ve Türk kültürünü kısaca Türk varlığını ülkemiz dışında da yaşamak ve 
yaşatmak için.” K14, 

Ø “Temel amacım, programın isminden de belli olduğu gibi yurt dışındaki Türk 
çocuklarına Türkçe öğretmek.” K4, 

Ø “Hem din dersinde hem de Türkçe dersinde onlarla birlikte olmak daha verimli olur 
diyerek başvurdum.” K6. 

Bu verilere göre öğrencilerin yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi 
programına katılmalarındaki amaç, Türk çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü Dersi aracılığıyla 
kimlik koruma konusunda yardımcı olmak olduğu söylenebilir.  
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1.2. Öğrenciler tarafından yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğreticiliğine 
yüklenen anlam   

Avrupa’dan gelmiş ve Türkçe öğreticisi olarak geldikleri ülkelere geri dönecek olan 
öğrencilere yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğreticiliğinin katılımcılar için ne anlam 
ifade ettiği katılımcılara sorulmuştur. Buna ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 4’te sunulmuştur. 
Tablo 4 
Mesleğe Yüklenen Anlam 
  Temalar Alt Temalar f Toplam 
Kültürel Mesele  
  

Kültür bilincini aktarma  
Ana dilini korumak  
Gönüllü kültür elçiliği  

4 
3 
1 

 
8  

Meslek  Ekonomik  3 3 

Tablo 4 incelendiğinde 8 katılımcının yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe 
öğreticiliğini kültürel bir mesele olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. Bu katılımcıların 
dördünün kültür bilincini aktarmayı, üçünün ana dilini korumayı ve birinin de kültür elçiliği 
yapmayı öne çıkardıklarını göstermektedir. Diğer katılımcılardan üçü ise programa ekonomik 
bir değer yüklemişlerdir. Katılımcı görüşlerini destekleyecek örnek ifadeler kullanılmıştır;  

Ø “Bir kültürel mesele. Çünkü sonuçta dinin muhafazası dilin muhafazasıdır. Eğer dili 
muhafaza edersek hem dinimizi hem kültürümüzü muhafaza ederiz.” K5, 

Ø “Kültürel bir mesele ve daha çok bir idealistlik.” K8. 

Yukarıda verilen örnek ifadeler yurt dışında hizmet verecek olan öğretici adaylarının 
Türkçe ve Türk kültürü öğretimini genel olarak bir meslekten öte kültürel bir mesele olarak 
gördüklerini göstermektedir.  
1.3. Öğrencilerin Türkiye’ye gelince yaşadıkları uyum sorunları / zorluklar  

Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye öğrenim için gelen öğrencilere Türkiye’de 
bulundukları süreçte yaşadıkları uyum sorunları ve karşılaştıkları zorluklara ilişkin sorular 
sorulmuştur. Birtakım zorluklar yaşayan ve yaşamayan öğrencilerin ifadeleri detaylı bir şekilde 
incelenmiş ve Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5  
Türkiye’de Yaşanılan Uyum Sorunları / Zorluklar  
Temalar Alt Temalar f Toplam 
Yaşadım Ülkeye uyum  3  

 
7 

Dil kaynaklı iletişim güçlükleri 2 
Aileden / Çocuklardan ayrı olmak 1 
Program bilgilendirmesinde yaşanan eksiklik  1 

Yaşamadım Kolay uyum sağladım 4 7 
Bir süre Türkiye’de yaşadığım için yaşamadım 3 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların yarısı Türkiye’de uyum sorunu yaşadıklarını diğer 
yarısı ise uyum sorunu yaşamadıklarını beyan etmişlerdir. Türkiye’de zorluk yaşadıklarını ifade 
eden katılımcıların önemli bir kısmı ‘ülkeye uyum’ ve ‘dil kaynaklı iletişim güçlükleri’ 
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cevaplarını vermişlerdir. Katılımcıların diğer yarısı ise uyum sorunu yaşamadığını belirtmiştir. 
Katılımcı görüşlerini destekleyecek örnek ifadeler; 

Ø “İlk başlarda dil açısından bir sorun yaşamıştım. Ondan sonra okula ve Türkiye’deki 
insanlara alışmak zor oldu.” K5, 

Ø “Kesinlikle yaşadım. Sonuçta iki dilli insanlarız biz. Gurbetçi çocukları olduğumuz 
için, kendimizi Türkçe ifade etmede çok zorlandım.” K7, 

Ø “Uyum sorunu yaşamadım çünkü zaten Ankara’da beş sene lisans eğitimi almıştım.” 

K1. 

Daha önce Türkiye’de yaşayan ya da eğitim gören katılımcılar, Türkiye’ye yeni 
gelenlere göre uyum konusunda daha avantajlıdırlar.  
1.4. Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğreticilerinin nasıl seçileceği ve 
yetiştirileceğine yönelik öneriler 

Yurt dışı Türk çocuklarına Türkçe öğreticileri olması amacıyla eğitim gören 
katılımcılardan öğreticilerin nasıl yetiştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşler alınmıştır. 
Programın nasıl planlanması gerektiği ve içeriğin nasıl olursa daha uygun olacağına ilişkin 
verilen cevaplar Tablo 6’da sunulmuştur. 
Tablo 6  
Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğreticilerinin Nasıl Seçilmesi ve Yetiştirilmesi Gerektiğine 
Yönelik Görüşler 
Temalar Alt Temalar  f Toplam 
Genel Kültür-  
Genel Yetenek  
   
   
 
 
 
Kßşßsel 
Özellßkler  
   
   
   
Eğßtßm  
   
   
   
Program  

İkß kültürü tanımalı  
İkß dßllß olmalı  
İkß ülkeyß tanımalı  
Genel kültürü genßş olmalı  
   

6 
3 
3 
1 

 
14 
 
 
 
 
 
7 
 
 
7 
 
 
 
 
 
6 

Türkßye Türkçesßne hâkßm olmalı 
Uyum becerßlerß yüksek olmalı 
Motßvasyonu yüksek olmalı  
Mßllß bßlßnce sahßp olmalı 
   
Çocuk gelßşßmß/psßkolojßsß derslerß almalı  
Formasyon derslerß almalı 
   
   
Eğßtßm Fakültesß mezunlarından seçßlmelß  
Merkezß eğßtßm (İstanbul, Ankara vb.) yapılmalı 
Dßsßplßnler arası, farklı lßsans mezunları seçßlmelß  
Eğßtßm haftaları düzenlenmelß  
Yüksek Lßsans yerßne Lßsans programı olmalı  

3 
2 
1 
1 
 
4 
3 
 
 
2 
1 
1 
1 
1 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe 
öğreticilerinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğine yönelik önerilerin dört ana temaya ve bunların 
altında toplam 15 alt temaya ayrıldığı görülmektedir. Bu dört tema; genel kültür/genel yetenek, 
eğitim, kişisel özelikler ve program olarak sınıflandırılmıştır. Genel kültür/genel yetenek teması 
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altında yer alan görüşler arasında en çok öğreticilerin ‘iki kültürü iyi tanıyan kişiler olmalı’ 
olması gerektiği ifade edilmiştir. Üç katılımcının ‘iki dilli olmalı’ ve ‘iki ülkeyi tanımalı’ 
ifadelerini kullandıkları görülmüştür. Kişisel özellikler teması altında yer alan görüşler arasında 
başta öğreticilerin ‘Türkiye Türkçesine hâkim olmalı’ ve ‘uyum becerileri yüksek olmalı’ öne 
çıkmıştır. Eğitim teması altında yer alan görüşlerde pedagojik formasyon derslerinin önemi 
vurgulanmıştır. Program teması altında yer alan görüşlerde eğitim fakültesi mezunlarının aday 
olarak tercih edilmesi önerilmiştir. Katılımcı görüşlerini destekleyecek örnek ifadeler 
kullanılmıştır; 

Ø “Benim zamanımda da Türkçe dersi mevcuttu ama öğretmenler hep Türkiye’den 
geliyordu. Yani geldikleri ülkenin diline, dinine, kültürüne hâkim değillerdi ve bu 
bence ana dili eğitiminde büyük bir dezavantaj teşkil edebiliyor diye düşünüyorum.” 
K3, 

Ø “İki kültürü de iyi bilen, Türkiye’yi iyi tanıyan, Almanya’yı ya da Avrupa’nın 
neresinden geliyorsa orayı da iyi tanıyan kişiler olmalı.” K4, 

Ø “Türkiye Türkçesi konuşan, her iki kültürü, dili ve dini tanıyan adaylar seçilmeli.” 
K14. 

Yurt dışı Türk çocuklarına Türkçe öğreticilerinin geniş genel kültür bilgisine sahip 
olmaları önemlidir. İki kültürü tanıyan öğretmenlerin çok kültürlü ortamlarda yaşayan Türk 
çocuklarını anlamaları ve onlarla daha kolay iletişim kurabilecekleri düşünülmektedir. 
Öğreticilerin kişisel özelliklerinin ve aldıkları eğitimin, onları iyi birer Türkçe öğreticisi olmaya 
hazırlayacağı ön görülmektedir.  

2. Öğretici Görüşleri 

2.1. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğreniminin güncel durumu 

Katılımcılara, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğretimi hakkında mevcut 
durumun nasıl olduğu sorulmuştur. Eğitimin şu anki durumu ve eğitimdeki gelişmelere ilişkin 
görüşler Tablo 7’de sunulmuştur. 
Tablo 7  
Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğreniminin Güncel Durumu  
Temalar Alt Temalar  f Toplam 
Yabancı Ülke 
Politikaları 

Uygun olmayan yer ve saatte Türkçe derslerinin oluşu  1  
3 Ana dili dersinin not ortalamasına dâhil olmaması  1 

Türkçe dersi için engeller konuluyor  1 

Türkiye’nin 
Yurt Dışı 
Politikası 

Eğitim müşavirliklerinin Türkçe dersini desteklemeleri katkı 
sağlıyor  

2  
3 

Türkçe dersi için bir strateji gözetilmiyor fakat yeni adımlar 
atılmaya başlandı  

1 

Uzman 
Yetersizliği 

Öğretmen meslek becerilerinin yetersizliği  1 2 
Öğretmen uyum sorunları 1 

Tablo 7 incelendiğinde katılımcı ifadelerinde üç temanın ortaya çıktığı görülmektedir; 
‘yabancı ülke politikaları’, ‘Türkiye’nin yurt dışı politikası’ ve ‘uzman yetersizliği’. Yabancı 
ülke politikaları temasında Türkçe dersi ile ilgili katılımcı görüşleri özetle Türkçe dersinin 
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uygun yer ve zamanda yapılmaması, not ortalamasına dâhil edilmemesi ve engeller koyulması 
olarak ifade edilmiştir. Türkiye’nin yurt dışı politikaları temasında öne çıkan görüşlerde Türkçe 
dersi için destek ve çabanın olduğu ancak arttırılması gerektiği görüşü öne çıkmıştır. Katılımcı 
görüşlerini destekleyecek örnek ifadeler; 

Ø “Gerek Türkiye’den yönlendirilen öğretmenlere derslik verilmemesi gerekse bu 
derslerin hafta sonlarına ya da akşam saatlerine konması oradaki Türk çocukları 
tarafından bu derslerin alınmasına engel oluyor." K1, 

Ø “Avrupa’da bazı ülkelerde ana dili derslerinin notla değerlendirilen bir ders 
olmaması bir sorun teşkil etmektedir.” K5, 

Ø “Oradaki çocuklara aslında öz vatanlarının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu 
hatırlatmak devletin en büyük vazifesidir. Devlet de bunu yapabilmek için sürekli Türk 
dili ve Türk kültürü dersleri ile ilgili uygulamalar yapmaya çalışıyor.” K1, 

Ø “Avrupa ülkelerindeki konsolosluklar ve eğitim müşavirlikleri; Türk çocuklarının 
eğitim ve öğretim sorunlarını yerinde takip etmekte, çözüm yolları aramakta ve Türk 
öğretmenlere çalışmalarında yardımcı olmaktadır.” K7. 

Katılımcı ifadeleri sonucunda yurt dışında Türkçe eğitiminin ilgili ülkelerin 
politikalarıyla kısıtlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Türkiye tarafından yapılan çalışmalar 
olduğu ancak bunların da geliştirilmesi gerektiği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.  
2.2. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde hangi yaklaşım 
kullanılmalı 

Türkçe bilgileri farklı seviyelerde olan yurt dışı Türk çocuklarına hangi yöntem ve 
teknikle yaklaşılması gerektiği önemli bir konudur. Yurt dışı Türk çocuklarına Türkçe 
öğretirken ana dili öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklere göre mi eğitim verilmeli ya da 
yabancı dil öğretimindeki yöntem ve teknikler kullanılarak mı eğitim verilmeli ikilemine 
katılımcıların verdikleri yanıtlar incelenmiş ve Tablo 8’de sunulmuştur. 
Tablo 8  
Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Hangi Yöntemler Kullanılmalı  

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların yurt dışı Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde 
hangi yöntem ve teknikler kullanılmalı sorusuna verdikleri cevapların üç temaya ayrıldığı 
görülmektedir. Bunlar ‘yabancı dil yöntem ve teknikleri ve ana dili yöntem ve teknikleri’, ‘ana 
dili öğretimi yöntem ve teknikleri’ ve ‘yabancı dil yöntem ve teknikleri’ olarak ortaya çıkmıştır. 
Katılımcı görüşleri temalar arasında birbirine yakın dağılım göstermiştir. Katılımcı görüşlerini 
yansıtabilecek örnek ifadeler;  

Temalar Alt Temalar  f Toplam 
Ana dili ve yabancı dil 
öğretim yöntemleri birlikte 
kullanılmalı 

  İhtiyaç analizi ve hazırbulunuşluk önemli  
   
  

3 
  

3 
  

Ana dili öğretimi yöntem 
ve teknikleri 

Öğrencilerin ana dillerinin Türkçe olması 3 3 

Yabancı dil öğretimi 
yöntem ve teknikleri 

Türkçe ana dili olmaktan çıkıyor 2 2 
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Ø “Uygulanacak yöntemlerle evde Türkçe konuşulan ya da Türkçeye az çok hâkim olan 
bir çocuğa Türkçe öğretilirken kullanılacak yöntem aynı olmayacaktır elbette. Burada 
çocuğun seviyesini belirledikten sonra kullanılacak yönteme karar vermek daha doğru 
bir yaklaşım olacaktır.” K1, 

Ø “Öncelikle öğrencilerimizin yani ilgili hedef kitlenin ihtiyaçları tespit edilmeli. Onlar 
bir sınava tabi tutulmalı ve bunun neticesi analiz edilerek hangi yöntemin 
uygulanacağına karar verilmelidir.” K2, 

Ø “Bu çocuklarda doğuştan gelen bir ana dil birikimi olduğu için tabi ki ana dili 
öğretimi yöntemleri kullanılması gerekir.” K6. 

Türkçeyi ana dili olarak ve birinci yabancı dil olarak kullanan öğrencilerin bir arada 
bulunduğu ortamlarda ihtiyaca göre farklı öğretim teknik ve yöntemlerin kullanılması gerektiği 
ifade edilmiştir. Katılımcıların bir kısmı, Türkçe ailede ve evde konuşulan bir dil olduğu için, 
sadece ana dili öğretimi yöntemlerinin kullanmasını tavsiye etmektedirler. Bir diğer kısmı ise 
yabancı dil öğretimi yöntemlerinin kullanılmasını daha uygun görmektedir. Bu görüşte olan 
öğreticiler yurt dışında yaşayan öğrenciler için Türkçe ana dili olmaktan çıktığı ve ilgili ülke 
dili ana dili yerine geçtiğini savunmaktadırlar. 

2.3. Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na 

yönelik öneriler 

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) hazırlamış olduğu ‘Yurt 
Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında görev alan 
öğreticiler (öğretim elemanları) programın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır. 
Bu öneriler staj, ders içerikleri vb. konuları kapsamaktadır. Verilen yanıtlar incelenmiş ve Tablo 
9’da sunulmuştur. 
Tablo 9 
Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Yönelik 
Öneriler 
Temalar Alt Temalar  f Toplam 
   
Program  
   
   
   
   

YTB ’nin üniversitelerle iş birliğinin arttırılması   1  
 
 
5 

Öğrenci seçiminde alan dışı öğrenci ayrımı yapılması  1 
Öğrenci seçme sürecinin uzatılması ve iyi duyurulması  1 
İstihdam garantisi sağlanması  1 
Programın merkezi bir yerde ve tek çatı altında 
yapılması  

1 

Ders/Eğitim-
Öğretim 

Ders saatlerinin arttırılması  1  
3 Ders içeriklerinin ve çeşitliliğinin yeniden 

düzenlenmesi  
1 

Uygulama derslerinin olması 1 

Tablo 9 incelendiğinde katılımcı görüşleri ‘program’ ve ‘eğitim-öğretim’ teması olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Katılımcıların çoğu program temasında yer alan öneriler sunmuşlardır. Bu 
öneriler arasında ‘YTB’nin üniversitelerle iş birliğinin arttırılması’, ‘öğrenci seçiminde alan 
dışı öğrenci ayrımı yapılması’, ‘öğrenci seçme sürecinin uzatılması ve programın iyi 
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duyurulması’, ‘mezun olanlara istihdam sağlanması’ ve ‘programın merkezi bir yerden 
yürütülmesi’ yer almaktadır. Katılımcı görüşlerini yansıtabilecek örnek ifadeler;  

Ø “Öğrenci seçiminde alan içi ve alan dışı için özel şartlar oluşturulmalı.” K5, 
Ø “Seçme süreçleri biraz daha uzun tutulabilir. Nihayetinde çok kısa sürede öğrenciler 

seçildi. Başvuru sürecinde duyurular daha iyi yapılabilir, daha geniş bir başvuru 
toplanabilir.” K6, 

Ø “Ders içeriklerinin, tiplerinin ve çeşitliliğinin yeniden düzenlenmesi: 1. Alan Bilgisi – 
Teorik Dersler, 2. Alan Eğitimi Bilgisi – Uygulamaya yönelik yöntem ve teknikler, 3. 
Genel Kültür – Genel Yetenek.” K4, 

Ø “Türkçe öğretmenliği mezunu olmayanlar belirli hazırlık derslerini almalı diye bir 
kuralla başlasaydı iyi olurdu. Hazırlık zorunlu olmalı.” K7. 

Yukarıdaki ifadeler programa ve ders içeriklerine yönelik görüşler barındırmaktadır. 
YTB ’nin ilgili üniversitelerle iş birliğini arttırması ve öğrenci seçme süreçlerinde düzeltmelere 
gidilmesi önerilmiştir. Daha verimli bir eğitim-öğretim için; ders saatlerinin arttırılması ve ders 
içerik ve çeşitliliğini yeniden düzenlemesi önerilmiştir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na katılan 

öğrenci ve öğreticilerin yüksek lisans programına ve eğitim-öğretim sürecine karşı görüşlerini 
incelemeyi amaçlayan bu çalışmada öğrenci ve yüksek lisans programında ders veren 
öğreticilerin (öğretim elemanları) görüşleri alınmıştır. Bu görüşler sonucunda ortaya çıkan 
sonuçlar ayrı olarak değerlendirilmiştir. 

Yüksek lisans programına katılan öğrenci görüşlerinin incelenmesi sonucunda, 
programdan mezun olan öğrencilerin yurt dışına döndükleri zaman amaçlarının orada bulunan 
Türk çocuklarının Türkçe dersi aracılığıyla öz kimliklerini korumalarına yardımcı olmak 
olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcılar yurt dışında Türkçe öğreticiliğini bir ihtiyaç ve 
meslekten öte kültürel mesele olarak görmektedirler. Yurt dışında Türkçe öğreticiliği yapacak 
kişilerin; iki kültürlü ortamdan gelmeleri, geniş genel kültür bilgisine sahip ve iki dile hâkim 
olmaları gerektiği yüksek lisans programında öğrenim gören katılımcılar tarafından dile 
getirilmiştir.  

Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı 
kapsamında ders veren öğretim elemanlarının görüşleri incelendiğinde; programdan mezun 
olan kişilerin yurt dışında Türkçe öğreticisi olma yeterliliğine sahip olmaları açısından 
programın fayda sağlayacağı görülmüştür. Bilgi ve beceri yönünden kendini geliştirmiş olan 
öğreticilerin Avrupa’daki öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülebilir. Donanımlı 
yurt dışı Türkçe öğreticileri yetiştirmek için öğreticiler birtakım önerilerde bulunmuşlardır. 
Mevcut alınan derslerin yanına farklı alanlarda (eğitim bilimleri, uygulama dersleri ve edebiyat 
dersleri) derslerin de programa eklenmesi önerilmiştir. Karababa ve Karagül (2014) de, yurt 
dışı Türkçe öğretmenliği görevinde olan öğretmenlerde dil öğretim yöntem ve teknikleri 
konularında bilgi eksikleri olduğunu belirlemiştir.  

Yurt Dışı Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na ilişkin 
katılımcı görüşlerinin (öğrenci ve öğretici) birbirine benzer oldukları söylenebilir. Yeni açılan 
bir program olması sebebiyle eksiklerin olduğu fakat bunların giderilebileceği ifade edilmiş ve 
gerekli öneriler sunulmuştur. Bu programdan mezun olacak öğreticilerin Avrupa’daki Türk 
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öğrenciler üzerinde daha etkili olacağı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak, 
YL programındaki öğrencilerin Avrupa ülkelerinin vatandaşlığını taşıyor olmalarının yasal 
engelleri aşma konusunda ve uyum konusunda kolaylık sağlayacağı da düşünüldüğünden 
geldikleri ülkelere geri dönüp görev yapmaları sonrasında Türkçe ve Türk kültürü derslerine 
olan ilgiyi arttıracağı yönünde beklentiler oluşmaktadır.  
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ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜMELER İLE İLGİLİ 

BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Zeki Aksu, Artvin Çoruh Üniversitesi, zekiaksu25@artvin.edu.tr 

Ümit Kul, Artvin Çoruh Üniversitesi, umitkul@artvin.edu.tr 
 
ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerin kümeler konusundaki bilgilerinin hangi düzeyde olduklarını 
belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir Karadeniz bölgesindeki bir il merkezinde yer alan 5 farklı 
ortaokulda 6. Sınıfta öğrenim gören 168 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin tamamı çalışma yapıldığı zaman 
konu ile ilgili dersleri almış bulunmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli 
kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu ve tablo oluşturma şeklinde sorular içeren 
küme kavram testinden elde edilmiştir. Ayrıca 10 öğrenci ile testte verdikleri cevaplar hakkında görüşmeler 
yapılmıştır. Çalışmanın bulguları incelendiğinde öğrencilerde, kümenin matematiksel tanımı ile günlük yaşamdaki 
modeli arasındaki bağlantıların doğru algılanamadığı görülmüştür. Günlük yaşamdaki küme modeli, topluluk 
kavramının belirli bir özellikle ifadelendirilmesi sonucu ortaya çıkmasına rağmen; küme kavramının belirli 
nesnelerin bir topluluğu veya bu nesneler arasındaki bir ilişki olması gerekliliği yoktur. Yine öğrencilerde boş 
küme kavramının anlaşılmasında sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. Bu sıkıntıların temelinin boş küme kavramının 
matematiksel dünya ve günlük yaşamdaki karşılıklarının tam olarak birbiriyle örtüşmemesinden kaynaklandığı 
söylenebilir. Sonuç olarak, bu çalışmanın verilerinden ortaokul öğrencilerinin küme kavramının matematiksel 
tanımı ile günlük yaşamdaki modeli arasındaki ilişkileri algılayabilmede sıkıntılar yaşadıklarını söylemek 
mümkündür. Burada matematik derslerinde, matematikteki konuların ve dolayısıyla küme kavramının 
matematiksel ve günlük yaşamdaki karşılıkları ve bu karşılıklar arasındaki farklılıklar daha etkin ve detaylı bir 
şekilde incelenmesinin bütün matematik öğretmenlerinin görevi olduğu unutulmamalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kümeler, Kavramsal Bilgi, 6.sınıf Öğrenci 
 

 
THE INVESTIGATION OF MİDDLE SCHOOL STUDENTS’ 

KNOWLEDGE ABOUT SETS  
 
ABSTRACT 

 The aim of this study is to determine the level of knowledge of middle school students about sets. The 
sample consisted of 168 6th grade students in 5 different middle schools in a Black Sea region.  
All students have taken the relevant courses when the study is conducted. In this study, descriptive model that is 
one of the qualitative research methods was used. The data were obtained from the set concept test which contains 
open-ended questions developed by the researchers. In addition, ten students were interviewed about their answers 
to the test. As a result of findings, it was seen that the connections between the mathematical definition of the sets 
and its model in daily life could not be perceived correctly. Although the sets model in daily life emerges as a 
result of expressing the concept of community with a particular feature; the concept of a set does not necessarily 
have to be a collection of certain objects or a relationship between these objects. It was also found that students 
had difficulties in understanding the concept of empty set. It can be said that the basis of these problems arises 
from the fact that the concept of empty set does not fully coincide with each other in the mathematical world and 
in daily life. In conclusion, it is possible to say that middle school students have problems in perceiving the 
relationships between the mathematical definition of the concept of sets and its model in daily life. It should not 
be forgotten that it is the duty of all mathematics teachers to examine the mathematical subjects and hence the 
concept of set in mathematical and daily life and the differences between these responses more effectively. 

Keywords: Sets, Conceptual Knowledge, 6th grade Students  
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Giriş 
Matematiğin ardışık ve yığılmalı bir bilim dalı olduğu göz önüne alındığında konularda 

kavramsal ve işlemsel öğrenmenin tam olarak gerçekleşmemesi öğrencilerin tüm öğrenim 
hayatlarını etkileyecektir. Matematikte birçok kavramın tanımlanması veya öğretilmesi 
aşamasında kümelerden yararlanılmaktadır. Küme teorisi, tartışmasız olarak matematiğin ve 
matematiğin öğretilmesinin temelidir (Gavalas, 2005). Matematikte birçok kavramın 
tanımlanması veya öğretilmesi aşamasında kümelerden yararlanılmaktadır. Ortaokul 
müfredatında kümeler, sayı sistemleri, olasılık, obek-okek, kesir, rasyonel sayı, irrasyonel sayı, 
doğru, doğru parçası, düzlem, çember gibi birçok konunun öğretiminde temel teşkil etmektedir. 
Lisans düzeyinde ise soyut matematik, reel analiz, kompleks analiz, lineer cebir, sayılar teorisi 
gibi konuların temelinde küme teorisi yer almaktadır.  

Ülkemizde 2013 yılında yayımlanan ortaokul matematik dersi öğretim programında 
kümeler konusu müfredattan çıkarılmıştır. Matematiğin yığılmalı ve sistematik bir bilim dalı 
olduğu ve kümelerin birçok konuya ön koşul teşkil ettiği göz önüne alındığında, kümeler 
konusuna müfredatta gerekli önemin verilmesi gerekmektedir. Kümelerin müfredatta yer 
almaması sonucunda sayı sistemleri, olasılık, ebok-ekok, kesir, rasyonel sayı, irrasyonel sayı, 
doğru, doğru parçası, düzlem, çember gibi birçok konunun öğretiminde sıkıntılar yaşanmıştır 
(Becerik, 2018). Hatta rakamların, sayı sisteminin ve dört işlemin öğretiminde küme bilgisine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı kümelerin ortaokul matematiğinde ve hatta ilkokul 
matematiğinde yer alması gereklidir (Albayrak, 2017). Ülkemizde 2013 yılında ortaokul 
matematik dersi öğretim programından çıkarılan kümeler 2017 yılında yapılan değişiklikler ile 
tekrar programdaki yerini almıştır. Küme, eleman, eleman sayısı, boş küme, birleşim, kesişim 
gibi kavramların anlaşılmasının yer aldığı kazanım 6. sınıfta verilmektedir. 

 Matematiğin yığılmalı ve sistematik bir bilim dalı olduğu ve kümelerin birçok konuya 
on koşul teşkil ettiği göz önüne alındığında, kümeler konusuna müfredatta gerekli önemin 
verilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerin kümeler konusundaki 
bilgilerinin hangi düzeyde olduklarını belirlemektir. Öğrencilerin küme kavramıyla ilgili 
algıları bu kavramın matematiksel dünya ve günlük yaşam arasındaki bağlantılar üzerinden 
değerlendirilmiştir. 

Bu bağlamda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 
1) Öğrenciler küme kavramı özelinde matematiksel dünya ve günlük yaşam arasındaki 

ilişkileri ne ölçüde kurabilmektedirler?  
2) Öğrenciler boş kümeyi kavrayabilmişler midir? 
3) Öğrenciler kümenin elemanlarının genel bir özellikle ilgili olması gerekliliğini 

biliyorlar mı? 
4) Öğrenciler kümedeki tekrarlı elemanların kullanımını doğru bir şekilde 

algılayabilmekte midir? 

 
Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 
Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu ve tablo oluşturma şeklinde sorular içeren 
küme kavram testinden elde edilmiştir. Ayrıca 10 öğrenci ile testte verdikleri cevaplar hakkında 
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görüşmeler yapılmıştır. Araştırma Karadeniz bölgesindeki bir il merkezinde yer alan 5 farklı 
ortaokulda 6. Sınıfta öğrenim gören 168 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin tamamı 
çalışma yapıldığı zaman konu ile ilgili dersleri almış bulunmaktadır. 

Bulgular 
Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular alt problemler doğrultusunda 

ele alınmıştır. Bu çalışmada öğrencilerden kümeyi “iyi tanımlanmış birbirinden farklı 
(tekrarsız) nesneler topluluğu” tanımlamaları beklenmiştir. Kümenin matematiksel kavramı ile 
ilgili ilk maddeye verilen “elemanlar topluluğu”, “iyi tanımlanmış nesneler topluluğu”, “hiç 
elemanı olmayan ya da en azından bir eleman ihtiva eden topluluk” yada “tanımsız” şeklindeki 
cevaplar kısmen doğru olarak kabul edilmiştir. Tablo 1’ de küme tanımına ilişkin bulguların 
dağılımı yer almaktadır.  
Tablo 1 
Küme Kavramına ilişkin öğrenci cevaplarının dağılımı 
 Doğru Yanlış Kısmen Doğru Boş 
 N f N f N f N f 
Küme nedir? 18 %11 87 %52 28 %17 34 %20 

Tablo 1’ de, öğrencilerin %11’i kümeyi “iyi tanımlanmış nesneler topluluğu” olarak 
tanımlamalarına rağmen; iyi tanımlılığı açık olmayan diğer seçeneklerdeki toplulukları ise 
büyük oranlarla (%17) küme olarak değerlendirmişlerdir. Günlük yaşamdaki küme modeli, 
topluluk kavramının belirli bir özellikle ifadelendirilmesi sonucu ortaya çıkmasına rağmen; 
küme kavramının belirli nesnelerin bir topluluğu veya bu nesneler arasındaki bir ilişki olması 
gerekliliği yoktur. Tablo 1’deki veriler, kümenin matematiksel tanımı ile günlük yaşamdaki 
modeli arasındaki bağlantıların öğrencilerce doğru algılanamadığını ortaya koymaktadır. Tablo 
2’ de öğrencilerin verilen ifadelerin boş küme veya küme belirtip belirtmediği ilgili verdikleri 
cevapların yüzdelik dağılımı verilmiştir.  

Tablo 2 
Boş küme ve/veya küme belirtip belirtmediği ilgili öğrenci cevaplarının dağılımı 
 Doğru Yanlış Boş 
Sorular N f N f N f 
İlk dört asal sayı 134 %80 26 %16 7 %4 
Türkiye’de ismi J ile başlayan iller  108 %65 51 %31 8 %5 
Okulunuzdaki en yakışıklı öğretmenler 107 %64 56 %34 4 %2 
{    ,      ,         ,      } 106 %63 51 %31 10 %6 
En güzel şiirler  101 %60 55 %33 11 %7 
Yumurtlayan horozlar kümesi  91 %54 68 %41 8 %5 
Negatif doğal sayılar kümesi  87 %52 64 %38 16 %10 

Analizlerin sonucunda, 68 (%41) ortaokul öğrencinin “Yumurtlayan horozlar kümesi” 
ifadesinin boş küme olduğunu belirleyemediği görülmüştür. Ayrıca bu öğrencilerin verdikleri 
cevaplarda küme belirtmediğini ifade etmişlerdir. Buradaki öğrenciler küme belirtmeyen 
topluluk ile küme belirten ancak bu kümeyi oluşturan bir varlığın bulunmadığı durumların 
karıştırmaktadır. Bulgulara göre, öğrencilerin boş küme kavramını anlaşılmasında sıkıntılar 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sıkıntıların temelinin boş küme kavramının matematiksel dünya ve 
günlük yaşamdaki karşılıklarının tam olarak birbiriyle örtüşmemesinden kaynaklandığı 



 
 

 1225 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

söylenebilir. Benzer şeklide,  56 (%34) ortaokul öğrencinin “Okulunuzdaki en yakışıklı 
öğretmenler” ifadesinin boş küme olduğunu düşündükleri görülmüştür. Tablo 3’ de 
öğrencilerin verilen ifadelerin küme sayılarını belirlemeye ilişkin verdikleri cevapların 
yüzdelik dağılımı verilmiştir. 

Tablo 3 
Kümenin eleman sayılarını belirlemeye ilişkin öğrenci cevaplarının dağılımı 
 Doğru Yanlış Boş 
Sorular N f N f N f 
A={Ø} 75 %45 71 %43 21 %13 
B= { } 119 %71 32 %19 16 %10 
C={1,2,{1}} 104 %62 45 %27 18 %11 
D={an, ka, ra, lı, m} 119 %71 32 %19 16 %10 

Analizlerin sonucunda, 71 (%43) ortaokul öğrencinin “A={Ø}” kümesinin eleman sayısını sıfır 
olarak belirlediği görülmüştür. Burada öğrenci boş küme “Ø” gösterimi ile “{Ø}”  
karıştırmaktadır. A={Ø}” bir kümenin tek elemanı olabilir (bu nedenle boş küme 
olmayacaktır). Benzer şekilde, 45 (%27) ortaokul öğrencinin “C={1,2,{1}}” sorusunun eleman 
sayısını yanlış olarak belirlediği görülmüştür. Öğrencilerin birçoğu diğer iki soruyu doğru 
cevaplamıştır.  

Sonuç ve Öneriler  
Çalışmanın bulguları incelendiğinde öğrencilerde, kümenin matematiksel tanımı ile günlük 
yaşamdaki modeli arasındaki bağlantıların doğru algılanamadığı görülmüştür. Günlük 
yaşamdaki küme modeli, topluluk kavramının belirli bir özellikle ifadelendirilmesi sonucu 
ortaya çıkmasına rağmen; küme kavramının belirli nesnelerin bir topluluğu veya bu nesneler 
arasındaki bir ilişki olması gerekliliği yoktur. Yine öğrencilerde boş küme kavramının 
anlaşılmasında sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. Bu sıkıntıların temelinin boş küme 
kavramının matematiksel dünya ve günlük yaşamdaki karşılıklarının tam olarak birbiriyle 
örtüşmemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Sonuç olarak, bu çalışmanın verilerinden 
ortaokul öğrencilerinin küme kavramının matematiksel tanımı ile günlük yaşamdaki modeli 
arasındaki ilişkileri algılayabilmede sıkıntılar yaşadıklarını söylemek mümkündür. Burada 
matematik derslerinde, matematikteki konuların ve dolayısıyla küme kavramının matematiksel 
ve günlük yaşamdaki karşılıkları ve bu karşılıklar arasındaki farklılıklar daha etkin ve detaylı 
bir şekilde incelenmesinin bütün matematik öğretmenlerinin görevi olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖZET 
Matematik eğitiminde problem kurma yaklaşımının etkili bir öğretim stratejisi olduğu alanyazın 

çalışmalarında sıklıkla belirtilmektedir. Bu çalışma, problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin matematiksel 
başarılarına etkisine ilişkin mevcut deneysel çalışmaların sistematik bir şekilde incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Bu bağlamda, araştırmacılar tarafından matematik eğitimi alanında problem kurma konusunda yayınlanan 
çalışmaları çeşitli değişkenlere göre analizi yapılmıştır. Elde edilen çalışmalardan araştırmacılar tarafından 
belirlenen ölçütleri karşılayan 10 bağımsız çalışmaya ait 10 etki büyüklüğü meta-analize dahil edilmiştir. Meta-
analiz sonucunda; rassal etkiler modeline göre problem kurma temelli yaklaşımın öğrencilerin matematik başarısı 
üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (ES= 1.195; p=0.001). Yöntemsel moderatör analizler sonucunda 
yayın türü ve örneklem büyüklüğü anlamlı bir moderatör olduğu fakat çalışma yöntemi ve kullanılan ölçme 
aracının anlamlı bir moderatör olmadığı tespit edilmiştir. Öğretimsel moderatör analizler sonucunda ise öğrenme 
alanı, etkinliklerde kullanılan kaynak ve öğretimin uygulanma süresi açılarından anlamlı farklılık olduğu 
görülmüştür. Araştırmada elde edilen bilgiler ilgili alan yazın ışığında tartışılmış ve gelecek çalışmalara 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, problem kurma, akademik başarı, meta-analiz 

 
THE EFFECTS OF PROBLEM POSING STRATEGIES ON ACADEMIC 

ACHIEVEMENT: A META ANALYSIS 
 
ABSTRACT 

 It is often expressed in the literature that problem-posing approach is an effective strategy in mathematics 
teaching.Therefore, the aim of this study was to combine the empirical evidence regarding the effectiveness of 
problem posing strategies and to explore the factors that could influence the incorporation of problem posing in 
mathematics education. For this aim, a meta-analysis method was used in the present research. In line with the 
aim of the research, 10 experimental studies published between years of 2005 and 2019 were included in the meta-
analysis and 10 effect sizes were calculated from these studies. The results of the meta-analysis showed that 
problem posing approach in mathematics education has a positive and high influence on mathematics 
achievement. According to analysis of mediator variables that are related to instructional characteristics, it was 
found that type of publication and sample size were significant moderators, but the method and the measuring 
instrument used were not significant moderators. As a result of instructional moderator analysis, significant 
differences are found in the variables of learning area, resource used in activities and implementation time. 

Keywords: Mathematics education, problem posing, academic achievement, meta-analysis 

 
Giriş 

Son yıllarda günlük hayattaki yeri ve diğer disiplinlerle olan ilişkisinden dolayı 
matematiğin öğrenciler tarafından öğrenilmesi ve günlük hayatla ilişkilendirmesi önem 
taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda öncelikli olarak öğrencilerin problem kurma ve problem 
çözme becerileri kazanmaları, matematikte başarılı olmaları için önemlidir (Akay, 2006; MEB, 
2005). Problem çözme, öğrencinin verilen problemi anlamasını, çözüme ulaşmayı sağlayacak 
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planlar yapmasını, işlemler sırasında kendisini gözlemlemesini, gerektiğinde strateji ve 
planlarını değiştirmesini, yapılan planın uygulanmasını, elde edilen çözümün doğruluğunun 
değerlendirilmesini, çözüme ulaşılınca çözümün anlamlılığını ve işe yararlılığını 
değerlendirmesini ve yeni problemleri fark etmesini içeren bir süreçtir (Polya, 1973). Problem 
çözmenin başka bir boyutu olan problem kurma ise öğrencilerin belirli koşullarda yeni 
problemler üretmesi veya var olan problemi değiştirerek yeni problemler oluşturulmasını içeren 
bilişsel bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır(Cai, Hwang, Jiang, & Silber, 2015; Silver, 1994; 
Silver & Cai, 1996; Singer, Ellerton, & Cai, 2013; Lavy & Shriki, 2007; Ticha & Hospesova, 
2009). Gonzales’e (1994) göre, çözülen problemin verileri, içeriği değiştirilerek ya da verilen 
probleme yeni bilgiler eklenerek problem kurma gerçekleştirilir.Çözülen problemdeki ilişkileri 
içeren bir problemin kurulması o problemdeki ilişkilerin kavrandığı anlamına gelmektedir 
(Altun, 2014). 

Problem kurma öğrencilerin, problem çözme ve muhakeme becerilerinin gelişmesine 
katkı sağlamakta ve günlük yaşamda problem çözmek için gerekli bir beceri olarak ele 
alınmaktadır (Kojima, Miwa, & Matsui, 2015).Uzun bir geçmişe sahip olan problem çözme, 
öğretim programlarında önemli bir yer verilmesine karşın problem kurma yeterli ilgiliyi 
görememiştir (Ellerton, 1986). Oysa problem kurma, problem çözme gibi matematik 
programlarının önemli bir bileşeni olarak görülmekte ve matematiksel etkinliklerin merkezinde 
yer almaktadır (El-Sayed, 1999; MEB, 2009; NCTM, 2000).Matematik eğitimi araştırmacıları, 
problem kurmayı, kavramsal anlamayı, problem çözmeyi ve yaratıcılığı teşvik etmenin bir aracı 
olarak görmektedir (Akay, 2006; Cai ve ark., 2015).  

Matematik öğretimi sürecinde problem kurma etkinliklerinin etkili bir öğrenme ve 
öğretim stratejisi olduğu alanyazın çalışmalarında sıklıkla belirtilmektedir. Alan yazında, 
problem kurma temelli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini 
inceleyen pek çok çalışma yer almaktadır (Akay & Boz, 2009; Cankoy & Darbaz, 2010; Güzel 
& Biber, 2019; Turhan & Güven, 2014). Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu problem kurma 
temelli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisinin olumlu yönde 
olduğunu ifade etse de Türkiye’de problem kurma temelli öğretimin etkililiği ile ilgili yapılmış 
herhangi bir meta-analiz çalışması bulunmamaktadır. Bu durumdan hareketle, problem kurma 
temelli matematik öğretiminin öğrencilerin matematiksel başarıları üzerindeki etkisini 
inceleyen deneysel çalışmaların bir araya getirilerek değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu 
anlaşılmaktadır. Uluslararası alanyazın da problem kurma temelli yaklaşımın öğrencilerin 
matematiksel başarılarına etkisine ilişkin 1 tane meta-analiz çalışma tespit edilmiştir (Rosli, 
Capraro, & Capraro, 2014). Bu çalışma öncekilerden farklı olarak matematik eğitiminde sadece 
kontrol ve deney gruplu yarı deneysel çalışmaları meta analize dahil etmiştir. 

Bu çalışma, problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin matematiksel başarıları 
üzerine etkisine ilişkin mevcut deneysel çalışmaların sistematik bir şekilde incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma sayesinde öğretmenlerin ve araştırmacıların matematik 
eğitiminde problem kurmanın etkili bir öğrenme ve öğretme yaklaşımı olup olmadığı hakkında 
karar vermelerine yardımcı olacaktır.Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problemi “Problem 
kurma temelli matematik öğretiminin öğrenciler matematik başarısı üzerindeki etkisi nedir?” 
olarak belirlenmiştir. 
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Yöntem 
Araştırma deseni 
Bu araştırmada, problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin başarılarına etkisini 

inceleyen çalışmaları bütüncül değerlendirmek için meta analiz yapılmıştır. Meta analiz,  aynı 
probleme yönelik yapılmış farklı araştırma sonuçlarından özetleyen ve genel bir sonuca 
ulaşmayı sağlayan çok etkili yöntemsel bir yaklaşımdır (Büyüköztürk ve diğerleri. 2012; 
Minton, 2005). Bu nedenle araştırmanın amacı doğrultusunda meta analiz tercih 
edilmiştir.Problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin başarılarına etkisini meta analiz 
yöntemi ile değerlendirmek için veriler 3 aşamada toplanmıştır. İlk aşamada literatür taraması 
yapılmıştır. Literatür taramasından sonra hangi çalışmaların meta analize dahil edileceğini 
belirlenmek amacıyla araştırmanın amacına uygun kriterler belirlenmiştir. Son olarak da dahil 
edilen çalışmalar araştırmacılar tarafından Microsoft Excel 2010’ da hazırlanan kodlama 
formuna göre sınıflandırılmıştır. 

Dahil Etme Kriterleri 
Problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin başarılarınaetkisini tespit etmek için 

belirlenen kriterler, bu kriterlerin açıklaması ve kriterlerin belirlenmesindeki nedenler (varsa) 
Tablo 1’ de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

Tablo 1 
Dahil Etme Kriterlerine İlişkin Açıklamalar 
Dahil Etme Kriteri  Açıklama 
Matematik Eğitimi Matematik eğitiminde bir çalışma olması 
Çalışma Türü Ulusal ve Uluslararası veri tabanlarından ulaşılabilen çalışma 

İngilizce veya Türkçe bir çalışma olma 
Yayınlanma Yılı 2005-2019 yılları arasında yapılmış olma 
Örneklem İlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretimde uygulanan 

çalışma olması  
Deneysel Çalışma Olma Son test kontrol gruplu model olma  
Öğrenci Başarısını 
İnceleme 

Bağımlı değişken olarak öğrencilerin matematik başarısını inceleme 

Problem kurma temelli 
öğretimi kullanma 

Bağımsız değişken olarak matematik derslerinde problem kurma 
temelli öğretimi kullanma 

Yeterli Sayısal Veri İçerme Deney ve kontrol grubunun her birine ait örneklem büyüklüğü, 
Standart Sapma, Aritmetik Ortalama istatistiksel verilerini içermesi 

 
Kodlama İşlemi 
Problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin başarılarına etkisini inceleyen çalışmalar 

hazırlanan kodlama formuna göre sınıflandırılmıştır. Dahil edilme kriterlerinin belirlenmesinin 
ardından araştırmanın amacına uygun kodlama formu hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan 
kodlama formu üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Çalışma Kimliği” dir. 
Çalışmanın kimliğini tespit etmek amacıyla çalışma numarası, çalışmanın adı, yazar isminden 
oluşmaktadır. İkinci bölüm ise  “Çalışma Verileri” dir. Bu bölümde çalışmalarda deney ve 
kontrol gruplarının son test başarı puanlarından elde edilen örneklem büyüklüğü, aritmetik 
ortalamaları ve standart sapma gibi betimsel istatistikler tespit edilmiştir.Belirlenen kriterlere 
göre yapılan tarama sonucu toplamda 10 çalışma (makale, kitap bölümü, yüksek lisans ve 
doktora tezi) bu meta analiz çalışmasına dahil edilmiştir. 10 bağımsız etki büyüklüğü 
hesaplanmıştır. 
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Verilerin Analizi 
Çalışmanın analizleri Comprehensive Meta Analysis ile gerçekleştirilmiştir. Etki 

büyüklüğü hesaplanmasın standardize edilmiş ortalama farkı yöntemi Cohen’s d katsayısı 
kullanılmıştır. Cohen’e (1977) göre etki büyüklüğü d = 0.20 için küçük, d = 0.50 için orta ve d 
= 0.80 için büyük etki olarak nitelendirilmektedir. 

Yayın Yanlılığı 
Yayın yanlılığı meta analiz çalışmalarında mutlaka incelenmesi gerekir. Meta-analiz 

çalışmalarında her yöntem kendine has zayıf ve güçlü yönlere sahip olduğundan yayın 
yanlılığının belirlenmesi ve sonuçları ne derece etkilediğinin kestirilmesi için farklı 
yöntemlerden yararlanılmalıdır (Üstün & Eryılmaz, 2014). Bu nedenle Tablo 2’de Duval, 
Tweedie Trim ve Fill Testi sonuçları yer almaktadır. 
 
Tablo 2 
Duval, Tweedie’s Trim ve Fill Testi Sonuçları 
  Excluding 

Study 
Point 
Estimate 

%95 GA Q 
Alt sınır  Üst sınır  

Observed 
Values  

  1.195 0.550 1.840 120.27 

Adjustment 
Values  

  1.195 0.550 1.840 120.27 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi gözlenen değerler ile yayın yanlılığından oluşan etkiyi 

düzeltmek için ortaya çıkan düzeltilmiş değerler arasında farklılık görülmemektedir. Meta 
analize dahil edilen çalışmaların yayın yanlılığını incelemek için son olarak Classßc Faßl-Safe 
Name testß uygulanmıştır. Tablo 3’ te Classßc Faßl-Safe Name sonuçları yer almaktadır.  
 
Tablo 3 
Class�c Fa�l-Safe Name 

The Resistance of the Meta-Analysis versus Publication Bias 
z-value 12.598 
p-value  0.000 
Alpha-value 0.05 
Alpha-value for z value  1.959 
N 10.000 
p>the number of missing studies for the alpha result 404.00 

 
Tablo 3’ten görüldüğü gibi bu araştırmadaki meta-analiz çalışmasının sonuçlarını 

geçersiz kılabilmek için 404 adet çalışmanın gerçekleştirilmesinin yanı sıra bu çalışmalardan 
elde edilen meta-analiz sonuçlarının aksine olması gerekmektedir. Tüm bu sonuçlar göz önünde 
bulundurulduğunda, bu meta-analiz sonuçlarında yayın yanlılığının olmadığı görülmektedir.  
 

Bulgular 
Moderatör Değişkenlere Yönelik Etki Büyüklükleri  
Bu araştırmada, problem kurma temelli öğretimin akademik başarıya etkisini belirleyen 

yöntemsel ve öğretimsel moderatör değişkenler ele alınmıştır. Yöntemsel moderatör 
değişkenler çalışmanın türü, çalışmanın yöntemi, çalışmanın uygulandığı örneklem grubu, 
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çalışmada akademik başarıyı ölçmek için kullanılan veri toplama aracıyla ilgilidir. Öğretimsel 
moderatör değişkenler ise problem kurmayla ilgili karakteristiklere yöneliktir. Etkinliklerin 
hazırlamada kullanılan kaynaklar, matematik öğrenme alanı, problemi kurma temelli öğretimin 
uygulanma süresi öğretimsel moderatör değişkenler arasındadır.  Matematik dersinde problem 
kurma temelli öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisinde yöntemsel moderatör 
değişkenlere yönelik sonuçlar Tablo 4’te yer almaktadır. 
Tablo 4 
Yöntemsel Moderatör Değişkenlerin Analizine İlişkin Bulgular 
Moderatör k d SE %95 

Confidence 
Interval (CI) 

Qb p 

    Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

  

Yöntemsel Karakteristikler 
Çalışma Türü     13.8 0.01 
Makale 8 1.318 0.381 0.651 2.145   
Yüksek Lisans 1 -0.8 0.241 0.552 0.393   
Doktora 1 0.9 0.245 0.421 1.382   
Yöntem     2.399 0.121 
Son test kontrol 
gruplu 

1 1.817 0.268 1.293 2.341   

Ön-Son test kontrol 
gruplu 

9 1.126 0.357 0.426 1.826   

Örneklem Grubu     8.290 0.016 
İlkokul 5 0.495 0.269 -0.042 1.012   
Ortaokul 3 1.274 0.231 0.821 1.726   
Öğretmen 2 2.818 1.013 0.832 4.804   
Ölçme Aracı     0.166 0.683 
Standart Test 2 0.865 0.948 -0.993 2.724   
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen Test 

8 1.280 0.371 0.554 2.007   

Not. p< 0.05, d=Effect Size; SE= Standart Error; Qb Gruplar arası Q değeri 
 

Tablo incelendiğinde, matematik dersinde problem kurma temelli öğretimin akademik 
başarı üzerindeki etkisinde yayın türünün anlamlı bir moderatör olduğu görülmüştür (Qb = 
13.8,  p<.05). Diğer bir ifadeyle, çalışmanın makale, kitap bölümü veya tez olması akademik 
başarı üzerindeki ortalama etki büyüklüğünü değiştirmektedir. Matematik dersinde problem 
kurma temelli öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisinde çalışma yönteminin anlamlı bir 
moderatör olmadığı görülmüştür (Qb = 2.399,  p>.05). Matematik dersinde problem kurma 
temelli öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisinde örneklem grubunun anlamlı bir 
moderatör olduğu görülmüştür (Qb = 8.29,  p<.05). Matematik dersinde problem kurmanın 
akademik başarı üzerindeki etkisinde kullanılan ölçme aracının anlamlı bir moderatör olmadığı 
görülmüştür (Qb = 0.166,  p>.05). Matematik dersinde problem kurma temelli öğretimin 
akademik başarı üzerindeki etkisinde öğretimsel moderatör değişkenlere yönelik sonuçlar 
Tablo5’te yer almaktadır. 

 
Tablo 5 
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Öğretimsel Moderatör Değişkenlerin Analizine İlişkin Bulgular 
Moderatör k d SE %95 Confidence 

Interval (CI) 
Qb p 

    Alt 
Sınır 

Üst 
Sınır 

  

Öğretimsel Karakteristikler 
Öğrenme Alanı     25.745 0.001 
Sayılar ve Cebir 6 1.364 0.515 0.354 2.373   
Geometri 1 1.326 0.285 0.767 1.885   
Karma 1 -0.080 0.241 -0.552 0.393   
Veri, Sayma ve 
Olasılık 

1 0.902 0.245 0.421 1.382   

Belirtmemiş 1 1.694 0.317 1.072 2.316   
Etkinliklerin nasıl 
hazırlandığı 

    17.124 0.002 

Ders kitabı ve internet 
sistesi      

1 1.817 0.268 1.293 2.341   

Araştırmacı 6 1.393 0.552 0.310 2.475   
Ders kitabı                                   1 0.902 0.245 0.421 1.382   
Belirtilmemiş 1 0.523 0.245 0.043 1.00   
Uygulama Süresi      21.960 0.000 
5-10 saat 2 0.366 0.202 -0.029 0.761   
16-20 saat 3 0.604 0.483 -0.342 1.550   
21-30 saat 4 1.926 0.606 0.739 3.113   
30 saat üzeri 1 1.817 0.268 1.293 2.341   
Not. p< 0.05, d=Effect Size; SE= Standart Error; Qb Gruplar arası Q değeri 

 
Tablo 5 incelendiğinde,  matematik dersinde problem kurma temelli öğretimin 

akademik başarı üzerindeki etkisinde matematik öğrenme alanının anlamlı bir moderatör 
olduğu görülmüştür (Qb =25.745, p<.05). Matematik dersinde problem kurma temelli 
öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisinde etkinlikleri hazırlamada kullanılan kaynakların 
anlamlı bir moderatör olduğu görülmüştür (Qb = 17.124, p<.05). Matematik dersinde problem 
kurma temelli öğretimin akademik başarı üzerindeki etkisinde uygulanma süresinin anlamlı bir 
moderatör olduğu görülmüştür (Qb = 21.96,  p<.05). 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışma, problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin matematiksel başarılarına 
etkisine ilişkin mevcut deneysel çalışmaların sistematik bir şekilde incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 10 bağımsız çalışmaya ait 10 etki büyüklüğü sonucunda, rassal etkiler modeline 
göre problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin matematik başarısı üzerinde etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (ES= 1.195; p=0.000). Bu istatistiksel değer Cohen’ e (1988) göre pozitif 
ve yüksek düzeydedir. Yöntemsel moderatör analizler sonucunda yayın türü ve örneklem 
büyüklüğü anlamlı bir moderatör olduğu fakat çalışma yöntemi ve kullanılan ölçme aracının 
anlamlı bir moderatör olmadığı tespit edilmiştir. Öğretimsel moderatör analizler sonucunda ise 
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öğrenme alanı, problem kurma etkinliklerinde kullanılan kaynak ve problem kurma temelli 
öğretimin uygulanma süresi açılarından anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 

Benzer şekilde, literatürde yapılan meta-analiz çalışmalarından bazıları incelendiğinde, 
matematik eğitiminde problem kurma temelli öğretimin öğrencilerin matematiksel başarılarına 
etkisini incelendiği görülmüştür.Örneğin,matematik eğitiminde problemin kurma temelli 
yaklaşımın akademik başarıya etkisini inceleyen Rosli, Capraro ve Capraro (2014) yılında 
yapmış oldukları meta- analiz çalışmasında, 4 çalışmaya ait Hedge g etki büyüklüğünü 1.31 
olarak bulmuşlardır.Problem kurma temelli öğretim ortamlarındaki öğrencilerin genel anlamda 
daha başarılı oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte Rosenshine, Mesiter ve Chapman, 
(1996) çalışmasında, problem kurma yaklaşımın okuduğunu anlamaya yönelik etkisini 
belirlemek amacıyla 26 tane deneysel çalışmayı incelemiştir. Genel olarak, öğrencilerin 
okunacak materyali daha iyi anladığı bulgusuna ulaşmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 
standart test için etki büyüklüğü = 0.36 ve araştırmacının geliştirdiği test için etki büyüklüğü = 
0.86 olarak tespit etmişlerdir. 
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ABSTRACT 

      The purpose of this study is to explore whether responsible leadership attributes possessed by deans of 
faculties of education at Jordanian universities, as responsible leaders, are significantly related to the twenty-first 
century skills implementation at faculties of education in Jordanian universities. The study adopted the descriptive 
analytical approach, the sample of the study consisted of 52 of heads of academic departments faculties of 
education in Jordanian universities, Research data was collected using two questionnaires and SPSS Software 
was utilized for data analysis. Obtained results showed that a positive and meaningful relationship exists between 
the dimensions of responsible leadership and 21st century skills. Moreover, the dimensions Stewardship and 
Citizenship are considered as the best predictors of digital literacy skills  of individuals of  sample. Pearson 
correlation analysis indicated that responsible leadership was significantly related to the twenty-first century skills 
implementation at faculties of education in Jordanian universities. Findings also suggests that the higher 
responsible leadership attributes are possessed by deans, the higher the twenty-first century skills are implemented 

Keywords: Responsible Leadership, 21ST Century Skills, Jordanian Universities 

 
Introduction 

 
         The twenty-first century is characterized by its rapid technological advancement, 
globalization and internationalization, and the recent years have brought enormous changes in 
all aspects of life. Universities all over the world have been confronted by dramatic changes in 
their external and internal environments such as decreasing financial support, rapid 
technological advances, changing demographics and outdated academic programs, and all of 
this is happening in a competitive environment that drives universities to make strategic 
changes to adapt to a rapidly changing environment, and to shift from a traditional vision to a 
renewed and up-to-date vision in line with their desired role in society (Hassanien, 2017). 
             In light of these challenges and rapid changes the need of a values-driven leadership in 

the higher education sector has become a Priority. Universities leadership have to understand 
the relevance of values-driven responsible leadership, to ensure that the ethics agenda of the 
university becomes integrated both into the core business as well as into the broader 
institutional strategy, in order to achieve the role of the universities and what they should be 
doing to prepare ethical global citizens (Auso, Nuree, Hamdi, 2017). 

         With the convergent impacts of globalization, the increasing importance of knowledge as 
a main driver of growth, and the information and communication revolution, universities have 
increasingly become the foundation and effective tool to promote societies in all cultural, 
intellectual, social, economic and political aspects, and to contribute to providing countries and 
communities with qualified educational outcomes capable of leading change and economic, 
social and political development in addition to their role in building human capacities and 
developing the skills needed by various sectors of society (Hassan, 2019). 
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        University is more than the next level in the learning process; it is a critical component of 
human development worldwide. It provides the high-level of 21st century skills necessary for 
every labor market,  qualifies individuals who develop the capacity and analytical skills that 
drive local economies, supports civil society, lead effective governments, and makes important 
decisions which affect entire societies. 
        From this perspective Jordanian universities have to move toward an effective leadership 
style to make all these challenges possible. Responsible leadership style is needed in 
universities, professional and dynamic responsible leaders are required. In this context (Bintz, 
2016) mentioned that  organizations today are seeking for creative, innovative, emotionally 
intelligent and confident leaders, who have 21st century skills that’s include critical thinking 
and problem solving, creativity, inspiration,  and well communication skills. For Hodge and 
Lear (2011) responsible leaders in universities need to have life and career skills such as ICT 
skills, flexibility, productivity, accountability, teamwork, ethics and responsibility. 
      All of what has been mentioned confirms, from the perspective of the author, that it is time 
to Adopts the responsible leadership style at Jordanian universities and the colleges of 
education  located to these universities which play a big part in shaping the next generation of 
leaders. Therefore, the main purpose of this study is to answer the question:” what is the role 
of deans of faculties of education, as responsible leaders, in promoting 21st century skills from 
the perspective of heads of academic departments at colleges of education?” 
 

Literature review 
Responsible Leadership: 
       The notion of Responsible Leadership has been conceptualized as an emerging concept at 
the intersection between studies in ethics, leadership and corporate social. Antunes and Franco 
(2016) define responsible leadership as “a relational and ethical phenomenon, which occurs in 
social processes of interaction with those who affect or are affected by leadership and have a 
stake in the purpose and vision of the leadership relationship”. For Haque, Fernando, Caputi, 
(2019) responsible readership is considered to have a broader appeal than ethical leadership 
theories; it is a process model of leadership which is not directly linked to the ethical 
characteristics of the leaders. Finally responsible leadership represents a concept that exists at         
the intersections of two existing fields of study: social responsibility and leadership. 
      Responsible leadership is considered a values-based and thorough ethical principles-driven 
relationship which needs responsible leaders acting as role models through having vision, 
making decisions, developing strategies, managing and motivating staff skills, having ethical 
intelligence, and acting through emotional and ethical qualities (Caligiuri and Thoroughgood, 
2015).  
        Pless and Maak (2011) reported in their studies the attributes of responsible leader. They 
understand responsible leadership as a values-based and thorough ethical principles-driven 
relationship, and the attributes required from a responsible leader are intimately connected to a 
variety of integrated, ethically-rooted. 
        Maak and Pless (2006) also pointed that responsible leader attributes include stewardship, 
citizenship, envisioning and coaching. As a steward a leader is a repository and guardian of 
social, moral and environmental values and resources, a responsible leader believes in 
sustainability. A responsible leader is also reflective citizen who holds business and community 
in a symbiotic, rather than parasitic relationship seeing himself/herself as an integrated member 
of society. In the role of a visionary, a responsible leader has a vision of a good future, an ideal 
goal to be pursued and ways of reaching it. Preferably, such a vision should be created in 
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collaboration with followers, and finally as a coach by supporting follower, Taking into account 
the needs and interests of them. 
        For Blakeley and Higgs (2014) responsible leaders had many features such as: Systemic 
planning, operating and controlling for a long-term sustainable performance, Consideration of 
ethical, social and environmental aspects in decisions in an integrated manner, opportunities 
and resources to build skills and enable leaders, achieving mutually shared objectives based on 
shared values and a vision with others, building ethical awareness and competence, both 
intellectual and experiential, throughout education and in the workplace. 
       While Leventhal (2018) sees responsible leaders as people with a strong purpose and a 
vision to better humanity, who incorporate a holistic Corporate Social Responsibility 
perspective within a firm’s strategic planning and core operations, work to meet the interests 
of a broad set of stakeholders, and strive to achieve maximum economic and social value over 
the medium to long term. They do so based on a strong purpose and values, while being true 
to the self and with the aim to serve others. They share the leadership with others in the 
organization in order to achieve these goals. 

Attributes of responsible  Hind, Wilson, and Lenssen (2009) identified seven core      
leaders:        
• Open-minded: willing to act on criticism from inside or outside the organization, being 

open to new ideas, adopting new ways of thinking.    
• Taking a long-term perspective: belief that bottom line success can be achieved in an 

ethical way, recognizing that business does have responsibilities to the broader society, 
taking a strategic view of the business environment. 

•    Demonstrating ethical behavior: ethical behavior embedded in personal actions and day 
to day behavior, willing to be a public role model for ethical behavior.  

• Care for people: commitment to the growth and development of employees, a 
management style of empowerment rather than control. 

• Communications: listen to others with respect for diverse views, being honest and open,                 
beliefs in the principles of accountability, cares for social and environmental issues.  

• Managing responsibly outside the organization: an interest in the impact of the business 
on surrounding local communities, building capacity and external partnerships and 
creating strategic networks and alliances. 

• Integrity: A high level of ethical awareness/moral reasoning, honest and trustworthy. 
       Despite the lack of practical studies on the importance of responsible leadership, 
Kumari, Usmani and Hussain (2014) conducted a study to examine the relationship between 
responsible leadership and intellectual capital of an organization to enhance the 
performance and productivity of this organization. Results showed that that responsible 
leadership practices play a very important role in order to enhance the performances of 
teamwork, a long term binding between the leader and team members, intellectuality, and 
also helps to meet day to day challenges of an organization in more effective way. 
       In the same context Ebru (2016) conducted a study to examine the effects of the socially 
responsible leadership education program on Kilis university students’ behaviors such as: 
consciousness of self, social responsibility, leadership, citizenship, creating change in a 
manner of harmonious cooperation. A significant positive difference was found among the 
students who received the program of socially responsible leadership perceptions and its 
dimensions such as controversy with civility, change, congruence, collaboration, 
commitment, and citizenship. results also indicated that the training program is effective to 
improve the student’s ability to lead a group and the consciousness of social responsibility. 
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21st Century Skills: 
 

        The 21st century faculty member is expected to teach, engage the learners, absorb new 
discoveries and rely on different knowledge in the execution of duties. This calls for up-to-date            
skills for instruction, assessment, and identification of opportunities by faculty members to 
promote learning. Al-Majed, Al-Kathiri, Al-Ajmi and Al-Hamlan, (2017) affirmed that the 
interdisciplinary and interdependent nature of educator preparation within universities, needs a 
vision for implementing the 21st century professional training programs in universities, mean 
while providing 21st century professional skill training programs for faculty members requires 
strong and responsible leadership. 
        In this view the study of Boe (2013) was designed to explore the extent to which 21st 
century skills were being incorporated into the academic programs at a university located in the 
southeastern United States. The study gauged the levels of incorporation of eight 21st century 
practices: critical thinking, collaboration, communication, creativity and innovation, self-
direction, global connection, local connection, and use of technology as a tool, results showed 
that 21st century skills instruction was taking place in all eight domains. 
      The skills of the 21st century were classified into three groups: the first common skill set is 
related to Learning and Innovation skills, which include communication, collaboration, 
creativity, and thinking ability. The second shared set of skills puts emphasis on the importance 
of mastery of information technology (IT) skills, the third and last set is related to life and career 
skills in the rapidly changing world of the twenty-first century, these skills focus on the ethical 
aspect of citizenship, Flexibility and adaptability, Initiative and self-direction, Social and cross-
cultural interaction, Productivity and accountability, Leadership and responsibility (Chu, 
Reynolds, Tavares, Notari, & Lee, 2017). 
      From the perspective of Boholano (2017) Technology in the 21st century is considered as 
the most powerful tool to shape and enhance the learning and teaching process in the 21st 
century, develop the knowledge, skills, and attitudes among learners in all educational 
institutions, including universities. 

 

Method 
Since the aim of this study is to investigate the relationship between responsible leadership and 
21st century skills, this study is applied in terms of objectives and has the correlative type. 
 
Statistical Population and Sampling The 
 Statistical population of this study is education faculties at Jordanian universities. The study 
consisted of 52 of heads of academic departments faculties of education in Jordanian 
universities. 
 
Measurement tools and statistical methods  
 Two questionnaires were designed in light of the Literature review and previous studies the 
first questionnaire consists of 4 dimensions for measuring the attributes of responsible 
leadership (visionary, stewardship, coaching, and citizenship). The second questionnaire 
consists of 3 dimensions for measuring the 21st century skills ((learning and innovation skills, 
Digital literacy skills, and Career and life skills). The obtained data was analyzed after 
collecting data from questionnaires through the statistical software and the following statistical 
methods: 
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1-Descriptive statistics such as means and standard deviations for investigating the status of 
21st century skills and the attributes of responsible leadership. 
2-Correlation coefficient test for measuring the relationship between the responsible leadership 
attributes and 21st century skills. 
3-ANOVA test for determining differences of 21st century skills and its dimensions in terms of 
individuals years’ experience. 

4-Multiple regression analysis for examining the multiple relationship between the 
responsible leadership attributes and 21st century skills. 

Findings 
           The main objective of the study is to investigate the relationship between the responsible 

leadership and 21st century skills from the perspective of heads of academic departments at 
education faculties in Jordanian universities.  

Subsidiary objectives are:  
1: Investigating the responsible leadership status and 21st century skills from the perspective of 

heads of academic departments at education faculties in Jordanian universities.  
2: Investigating the difference between the dimensions of 21st century skills in terms of: type 

of university, and experience.  
3: Investigating the relationship between the overall responsible leadership and its dimensions 

(visionary, stewardship, coaching, and citizenship) with the overall 21st century skills and its 
dimensions (learning and innovation skills, Digital literacy skills, and Career and life skills).   

4: Investigating the multiple relationships between the dimensions of responsible leadership 
and the 21st century skills. 

The findings of this study are discussed in the framework of outlined objectives; 
 
    Table (1): The mean and standard deviation of responsible leadership and its subscales 

Statistics 
Number Mean Standard deviation 

The mean error 

Standard Responsible leadership 

Visionary 52 3.94 0.639 0.089 

Stewardship 52 3.88 0.686 0.095 

Coaching 52 4.02 0.864 0.120 

Citizenship 52 3.90 0.670 0.093 

Overall Responsible 

leadership 

52 3.93 0.626 0.087 

   Based on the table (1), the highest mean is associated with the domain of Coaching  with the 
mean of 4.02, and the lowest  mean is associated with the domain of  Stewardship with the 
mean of 3.88  and the mean of Overall Responsible leadership was  3.93. 
     Table (2): The mean and standard deviation of responsible leaders and its subscales 

Statistics Number Mean 
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21st century skills 
Standard 

deviation 

The mean error 

Standard 

1) Learning and 
innovation skills 52 3.91 0.620 0.086 

2) Digital literacy skills 52 4.03 0.646 0.090 
3) Career and life skills 52 4.02 0.712 0.099 
Overall Responsible 

leaders 

52 3.99 0.608 0.084 

 
Based on the table (2), the highest mean is associated with the domain of  Digital literacy 

skills with the mean of 4.03, and the lowest  mean is associated with the domain of  Learning 
and innovation skills with the mean of 3.91 and the mean of Overall Responsible leaders was  
3.99. 
 
Table (3): Means and Standard deviations of 21st century skills and its dimensions in terms of 
individual’s types of university (governmental and private) 
 

21st century skills university N Mean Std. Deviation 

4) Learning and innovation skills 
governmenta

l 32 3.763 0.647 

private 20 4.150 0.502 

5) Digital literacy skills 
governmenta

l 32 3.919 0.644 

private 20 4.210 0.624 

6) Career and life skills 
governmenta

l 
32 3.852 0.599 

private 20 4.313 0.798 

Overall 21st century skills 
governmenta

l 
32 3.844 0.588 

private 20 4.218 0.581 

 
Table (4): The results of Independent Samples Test for determining the difference of 21st 

century skills in terms of individual’s type of university (governmental and private) 
Statistics Levene test T-Test 

21st century skills F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Standard 
error of the 
difference 
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7) Learning and 
innovation skills 

1.871 0.177 -
2.279 

50 0.027 -0.388 0.170 

8) Digital literacy skills 0.068 0.796 -
1.605 

50 0.115 -0.291 0.182 

9) Career and life skills 1.654 0.204 -
2.373 

50 0.022 -0.461 0.194 

Overall 21st century skills 0.048 0.827 -
2.242 

50 0.029 -0.374 0.167 

 
Table (4) shows a statistically differences at level (α = 0.05) in the means of the sample 
responses in favor of individuals from private universities. 

 
Table 5: The results of one-way ANOVA test for determining the difference of 21st century 

skills and its dimensions in terms of individuals years’ experience 
Statistics variables Source 

Distribution 
Sum of 
squares 

df Mean 
Square 

F Level of 
significance 

10) Learning and 
innovation skills 

Between Groups 0.972 2 0.486 
1.276 0.288 Within Groups 18.661 49 

0.381 
Total 19.633 51 

11) Digital literacy skills 
Between Groups 0.540 2 0.270 

0.637 0.533 Within Groups 20.771 49 
0.424 

Total 21.311 51 

12) Career and life skills 
Between Groups 2.557 2 1.278 

0.078 0.078 Within Groups 23.275 49 
0.475 

Total 25.832 51 

Overall 21st century skills 
Between Groups 1.099 2 0.549 

0.230 0.230 Within Groups 17.756 49 
0.362 

Total 18.854 51 
 
Table (5) shows no significant differences at level (α=0.05) in the means of the sample 
responses according to individuals  years’ experience variable. 

 

 
 

Table (6): The relationship between the Responsible leadership and 21st century skills from 
the perspective of individuals of  sample 

 Overall 21st century 

skills 

13) Learning 
and 

innovation 
skills 

14) Digital 
literac
y skills 

15) Career 
and 
life 

skills 

Overall Responsible leadership 
Pearson 
Correlation 0.883** 0.780** 0.869** 0.806** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Visionary 
Pearson 
Correlation 0.829** 0.725** 0.804** 0.778** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Stewardship 
Pearson 
Correlation 0.860** 0.757** 0.847** 0.784** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Coaching 
Pearson 
Correlation 0.578** 0.497** 0.597** 0.508** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Citizenship 
Pearson 
Correlation 0.884** 0.812** 0.833** 0.813** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Table (6) indicates that there is a significant positive correlation between the Responsible 
leadership and its dimensions with the 21st century skills and its dimensions at level (α=0.01).  
16)        Among the four predictive (independent) variables, Stewardship and Citizenship are considered as the 

best predictors of digital literacy skills of individuals of sample. Also, graph (1) shows these results. 
 
Table 7: The results of regression analysis between the components of Responsible leadership 
(Stewardship and Citizenship) and the digital literacy skills of individuals of sample through 

the stepwise method. 
Statistical 
indicators MR 

R Square F Sig Regression coefficients 

Predictor variable 1 2 
Stewardship 0.847 0.718 127.108 0.000 β=0.847 

T=11.274 
 

Citizenship 0.897 0.804 100.736 0.000 β =0.507 
T=5.253 

β =0.450 
T=4.660 
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Figure 1. the best predictors of digital literacy skills of individuals of sample 

 
Discussion  

Based on the table (1), the highest mean is associated with the domain of Coaching  with 
the mean of 4.02, and the lowest  mean is associated with the domain of  Stewardship with the 
mean of 3.88, this results may indicates that niversities have to provide on-going training to 
develop competencies and skills of deans. Based on the table (2), the highest mean is associated 
with the domain of Digital literacy skills with the mean of 4.03, and the lowest mean is 
associated with the domain of Learning and innovation skills with the mean of 3.91. These 
results may be attributed to the rapid technological advancement in the 21st century, wich 
makes universities leaders Support the implementation of newly adopted technologies, 
motivate faculty members at various levels of use and experience, and Consider Employment 
of educational technology, Blended technology tools with teaching and learning methodologies 
and pedagogies as a priority. 
      The results of this study also shows a statistically differences at level (α = 0.05) in the means 
of the sample responses in favor of individuals from private universities, as a result of 
Independent Samples Test for determining the difference of 21st century skills in terms of 
individual’s type of university (governmental and private), this may be attributed to the interest 
of private universities in improving and developing education to compete in this field. In the 
same context the results of one-way ANOVA test for determining the difference of 21st century 
skills and its dimensions in terms of individuals years’ experience show no significant 
differences at level (α=0.05) in the means of the sample responses according to individuals  
years’ experience variable. And this is because deans in the universities of Jordan are selected 
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based on criteria related to their efficiency and productivity, regardless of their years of 
experience. 

 
Conclusion and Suggestions  

        This study is designed in order to gain the knowledge about the development of 21st 
century skills based on the responsible leadership and it suggests that effective responsible 
leadership help developing the 12st century skills. Investigating the relationship between the 
responsible leadership and the 21st century skills, as the main objective of this study, indicates 
that that there is a significant positive correlation between the Responsible leadership and its 
dimensions with the 21st century skills and its dimensions at level (α=0.01), and indicates that  
among the four predictive (independent) variables, Stewardship and Citizenship are considered 
as the best predictors of digital literacy skills of individuals of sample. These conclusions were 
agreed with the study of Caligiuri and Thoroughgood, 2015 wich considered responsible 
leadership as a values-based and thorough ethical principles-driven relationship which needs 
responsible leaders acting as role models through having vision, making decisions, developing 
strategies, managing and motivating staff skills, having ethical intelligence, and acting through 
emotional and ethical qualities.  
According to the findings of this study, the following suggestions are offered for universities 
in order to pay attention to the responsible leadership skills and its role in  improving the 21st 
century skills for academic leaders at universities: 

• Creating a healthy competitive environment for developing the academics potential 
capacities.  

• Evaluates academic leaders on the basis of the productivity standard, and applies fair 
accountability. 

• Apply on-going training programs on the features, skills of the responsible leadership. 
• Conduct future applied studies to examine the role of responsible leadership programs 

in developing the skills and abiliteis of academic leaders at universities. 
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ABSTRACT 

The practice of a physical activity and sport is associated at of numerous physical, psychological, social 
and environmental benefits. The objective of this study is to know that there are significant differences between 
the different determinants (psychological, social and environmental) of physical activity and sport due to variables 
(sex, nature of sport practiced and place of residence). The study as conducted   on a sample of (184) students (58 
girls and 126 boys) secondary school   playing volleyball, basketball, and handball at the school sport level. In 
this research, the questionnaire (Toben, et al., 2007, Fabio, et al., 2007) was used, consisting of three dimensions 
that measure social determinants, psychological determinants, and environmental determinants. The results of 
this study indicate that There is no significant statistical difference in the determinants of physical activity in 
students practicing team sports at the level of social determinants and the degree global determinants because of 
the gender variable, while the differences were statistically significant in the psychological and environmental 
determinants according to the variable "sex", and the differences were in favor boys in the psychological 
determinants.	

 
Keywords: Sports practice, adolescents, psychological determinants, social determinants, environmental  
determinants. 

 
Introduction 

 
							In the last 30 years, interest in health, physical activity, the well-being,  life quality and the 
psychological processes related to it has increased. Works in this domain are today relatively 
numerous even if most sports psychology textbooks (Weinberg & Gould, 1997), (Buckworth 
& Dishman, 2002; Cox, 2005; Famose, 2005) do not treat these aspects only at the margin; the 
essence of sports psychology being focused on preparation for performance. the question 
improvement of mental health  through participation in physical or sports activities has 
deepened in the book "Physical Activity and Psychological Well Being" (Biddle et al., 2000). 
       The role of environment, perception of competence, age and gender has been widely 
underlined (Bond et al., 2002; Marquez et al., 2002; Focht and Hausenblas, 2003) changes 
environmental   are susceptible to induce changes in sedentary behavior and modulate the level 
of physical activity in the population.  
      With psychological determinants, environmental determinants are the most important 
factors conditioning adherence to sport and physical activity.different recent studies put focus 
centrally on the decline of physical activity of the individual, related to the development of 
modern society (Foster and Hillsdon , 2004; Brownson et al., 2005) . 
       The first systematic review of studies (Foster and Hillsdon, 2004) presents the results of 
environmental intervention aimed at fostering sports practice. The purpose of the research to 
attempt to know if it exists significant differences   between the determinants (Psychological, 
social and environmental) of physical activity and sport in  reason variables (sex, nature of sport 
practiced and place of residence). 
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Method 

        The study was conducted on a sample of (184) students (58 girls and 126 boys) secondary 
school playing volleyball, basketball, and handball at the level of school sport. In this research, 
the questionnaire was used (Toben, et al, 2007 ", Fabio, et al, 2007), consisting of three 
dimensions that measure social determinants, psychological determinants, and environmental 
determinants.The answer mode being a ladder five-level Likert type (Absolutely agree (5), 
Enough agree (4), Rather agree (3),Very little agree (2), Not at all agree (1). Agree (1). 
 
Table 1 
 
Distribution of participants according to the variable " place of residence" and " Nature of 
practiced sport" (N = 184) 
: 

Students Place of residence Nature of practiced sport 
Girls Boys Urban Rural Basketball Handball Volleyball 
58 126 119 65 75 61 48 

 

Findings 
Table 2  
 
Ranking, averages and percentages  ,determinants of sports practice in  students practicing 
team sports (N = 184) 
 

Ranking Determinants Average Answer* Percentages Level 
2 Psychological 4,05 81 Too high 
1 Social 4,40 88 Too high 
3 Environmental 3.34 67,2 Median 

 Total 3.93 78. 7 High 
 
Table 3 
 
Differences in the determinants of physical activity in practicing students team sports according 
to of sex variable 
 

Determinants Boys Girls T Difference*  *  

Social 4,12 0,51 3,97 0,68 1,63 0.10 
Psychological 4,47 0,42 4,33 0,47 2,12 0.03*  
Environmental 3,17 0,95 3,47 0,92 2,16 0.03*  
Total 3,92 0,43 3,92 0,51 0,06 0.94 

T (Tabulated) = 1.96 
 
Table 4  
 Analysis of the variance "ANOVA" on significant differences for the determinants of physical 
activity in students practicing team sports according to variable "Nature of practiced sport" 
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Determinants Source of Variance Degree of 
liberty 

 

Standard 
deviation 

Averages ANOVA Signif 

Social Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

1.06 
66.31 

3867.  

0.53 
0.36 

1.45 0.23 

Psychological Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

0.48 
37.20 
37.69 

0.24 
0.20 

1.18 0.30 

Environmental Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

0.24 
164.96 
165.20 

0.12 
0.91 

0.13 0.87 

Total Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

0.18 
41.07 
41.25 

0.09 
0.22 

0.39 0.67 

* Difference Significant at the level 0,05. 
 
Table 5  
 
  Analysis of the variance "ANOVA" on significant differences for the determinants of physical 
activity in students practicing team sports according to variable "Place of residence" 
 

Déterminants Source of Variance Degree of 
liberty 

 

Standard 
deviation 

Averages ANOVA signif
* 

Social Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

0.26 
67.6 
67.38 

0.13 
0.37 

.360  0.69 

Psychological Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

0.56 
37.13 
37.69 

0.28 
0.20 

1.37 0.25 

Environmental Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

3.79 
161.40 
165.20 

1.89 
0.89 

2.12 0.12 

Total Score enter the groups 
The within groups 
Total 

2 
181 
183 

0.079 
41.17 
41.25 

0.039 
0.22 

0.17 0.84 

*	Significant	at	the	level	0,05	
The findings of the study will be presented. Arrange the tables, graphs and diagrams in 

accordance with APA 6. Sample tables and figures are given below. 

 
Discussion, Conclusion and Suggestions 

1. Classification of the determinants physical activity and sports 
         The level   global determinants of physical activity in students practicing team sports had a 
very big response percentage on the total score (78.7%), as regards the classification of determinants, 
come social determinants (88%) in first position, followed by psychological determinants (81%),and 
environmental determinants (67.2%). 
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          These results justify a degree Too high response at the level of social determinants (88%), 
corresponding with the results of studies by (Kahen, et al, 2008) and (Toben, et al, 2007) and (Fabio, 
et al, 2007) and (Tristan, et al, 2004) and (Carron, et al, 1996) who have shown a positive correlation 
between parental support and encouragement and friends to the practice of physical activity and 
sports. 
          At the level of psychological determinants, the results of this study showed a response that 
was too high (81%), and these results correspond with the studies of (Shen, et al, 2008) and (Tsu 
Yin, 2000), who showed a positive correlation between the psychological determinants (motivation, 
fun and pleasure, self-confidence, and self-esteem), in the practice of physical and sports activities. 
A study by (Mc Auley, 1997) also showed the relationship between physical activity and sport and 
the positive elements the state of psychological health, self-esteem, whatever the nature or genre of 
the sport practiced. 
          The environmental determinants  come third (67.2%) the results of some studies (Madanat & 
Mirrill, 2000) and (Kahen, 2008) showed that infrastructure   sports (gyms,playing field, sports 
equipment) are among the difficulties young adolescents face for commitment in a physical activity 
and sport.. 
 
2. Differences enter the determinants (Social, Psychological, and Environmental) of Physical 
Activity among students engaged in team sports at the level of social determinants and the overall 
degree of determinants due to the gender variable. 
           No difference significant statistic at the level of social determinants and the overall degree of 
determinants because of the variable gender, while the differences were statistically significant in 
the psychological and environmental determinants according to the variable gender, the differences 
were in favor of boys in the psychological determinants. 
          These results correspond to studies by (Savage, 2001) and (Keating, et al, 2005)   who 
show   than the two sexes   , boys have a tendency to participate or engage in sports activities   to 
show the life aspect to the other sex and the reinforcement muscular   while   girls tend at to lose 
weight (avoid obesity), and maintain their aesthetic form. 
 
3. Differences enter the determinants (Social, Psychological, and Environmental) of Physical 
Activity among students engaged in team sports at the level of social determinants and the overall 
degree of determinants due to the Nature of practiced sport variable. 
         No significant statistical difference in the determinants 
  
 4. Differences enter the determinants (Social, Psychological, and Environmental) of Physical 
Activity among students engaged in team sports at the level of social determinants and the overall 
degree of determinants due to the Place of residence variable. 
         No significant statistical difference in the determinants 
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ÖZET 

Her birey, çocukluk döneminde stresli olaylarla karşılaşmaktadır. Normal koşullar 
altında bu stres verici olaylar travmatik bir sürece dönüşmemektedir. Ancak gerek yaşanan 
stresli olayların şiddeti gerekse olayın meydana geldiği aile ve çevresel koşulların 
uygunsuzluğu bu yaşantıları travmatik bir sürece dönüştürebilmektedir. Bu eksende travmatik 
süreç, kişinin çaresizliği ve güçsüzlüğü ile karşı karşıya kalması durumu olarak açıklanabilir. 
Travmatik olaylar bireyin asosiyasyon, anlamlaştırma ve denetlemeyi kapsayan optimal baş 
etme süreçlerini yıkıma uğratarak kişinin şiddetli bir düzeyde çaresizlik ve dehşet yaşamasına 
neden olur. Birey bu travmatik olaylara sadece dissosiyatif savunma sistemleri ile 
katlanabilmektedir. Janet’e göre çok sayıda psikolojik fenomeni birleştiren yüksek bir 
bütünleştirme ve bağ kurma kapasitesinin varlığı kişinin ruhsal bakımdan sağlıklı olmasının 
yani entegrasyonun temel koşuludur. Dissosiyasyon ise genel olarak assosiyasyonun 
(entegrasyon, bütünleştirme, bağ kurma) zayıflaması ve bozulmasıdır. Dissosiyasyon 
başlangıçta travmaya karşı bir adaptif savunma mekanizması olarak işlev görürken travmatik 
yaşantıların tekrarlayıcı ve çok sayıda olması nedeniyle, maladaptif ya da patolojik bir sürece 
dönüşebilmektedir. Dissosiyasyon ve suç ilişkisini araştıran literatürde, özellikle cezaevindeki 
şiddet suçlarından hüküm giymiş saldırganların patolojik seviye dissosiyasyonu olduğunu 
ortaya koyan son derece önemli çalışmalar bulunmaktadır. Moskowitz, dissosiyasyon ve suç 
ilişkisine yönelik yaptığı çalışmasında cezaevlerindeki mahkumların %25’inin Dissosiyatif 
Yaşantılar Ölçeği (DES) toplam puanlarının, ölçeğin kesme puanı olarak nitelendirilen 30’dan 
fazla olduğu, %9.5’inin ise şiddetli bir dissosiyatif patolojiyi işaret eden 50 üstü toplam puanları 
olduğunu bulmuştur. Klinik çalışmalar, hem artan dissosiyasyon ile proaktif saldırganlık 
arasında güçlü bir ilişki olduğunu, hem de işlevselliği önemli ölçüde bozulmuş şiddetli 
dissosiyatif bozukluk varlığının, saldırganlığın güçlü bir prediktörü olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Travma; dissosiyasyon; suç 
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ABSTRACT 
Each individual is exposed to stressful events in childhood. Under normal conditions, 

these stressful events do not turn into a traumatic process. However, both the severity of the 
stressful events and the non-compliance of the family and environmental conditions in which 
the incident occurred can turn these experiences into a traumatic process. In this axis, the 
traumatic process can be explained as the situation of the person's helplessness and weakness. 
Traumatic events destroy an individual's optimal coping processes, including association, 
meaning, and control, leading to severe despair and horror. Individuals can only bear these 
traumatic events with dissociative defense systems. According to Janet, the existence of a high 
level of integration and bonding capacity, which unites many psychological phenomena, is the 
basic condition for a person to be mentally healthy. Dissociation is generally weakening and 
disruption of association (integration, integration, bonding). Dissociation initially serves as an 
adaptive defense mechanism against trauma, while traumatic experiences can be transformed 
into a maladaptive or pathological process due to the large number of repetitive and repetitive 
experiences. In the literature investigating the relationship between dissociation and crime, 
there are very important studies showing that pathological level dissociation of attackers 
convicted especially of violent crimes in prison. Moskowitz has found in his study on the 
relationship between dissociation and crime, found that 25% of prisoners in prison had a total 
Dissociative Experiences Scale (DES) score of more than 30, which was defined as the cut-off 
score of the scale, and 9.5% had a score above 50 indicating severe dissociative pathology. 
Clinical studies have demonstrated that there is a strong relationship between increased 
dissociation and proactive aggression, as well as the presence of severe dysfunctional 
dysfunction significantly impaired, which is a strong predictor of aggression. 

 
Keywords: Trauma; dissociation; crime  

Sinema Filmleri, Travma ve Dissosiyasyon 
Travma ve dissosiyasyon, günümüzde psikiyatri, klinik psikoloji, psikotarih ve adli 

bilimler açısından en fazla çalışılan temel alanlardan biri olsa da Amerikan sinema endüstrisi 
ile özdeşleşen Hollywood, dissosiyasyonu birçok ülkenin psikiyatrist ve psikologlarından daha 
önce keşfetmiş ve kişilik bölünmesini –“Dövüş Kulübü”- gibi pek çok unutulmaz filme konu 
etmiştir. Sinema filmleri, izleyici için bazen bir gözlem, bazen bir öğrenme, bazen bir 
hesaplaşma, bazen ise kendi kendisiyle bağ kurma ya da bir iç iletişime geçme özelliği 
taşıyabilir. Filmler hem dünyayı hem de kendimizi daha iyi algılayabilmemiz ve gerçeklerle 
yüzleşebilmemiz adına dissosiyatif engellerimizi ve savunmalarımızı geçici bir süreliğine de 
ortadan kaldırabilir. Bizi etkisi altına alan bir film, kendimize giriş kapısının anahtarı olabilir 
ve bu anahtar ile her alandaki kendi dissosiyatif engellerimizin kapılarını açabiliriz. Subklinik 
düzeydeki dissosiyatif yaşantılar bireylerin iç ve dış dünyalarındaki fonksiyonelliğini etkilemez 
hatta onların aktüel hayattaki ortalama travmalar ile baş edebilmesini sağlar (Öztürk, 2009; 
2017; 2018a) 

Dövüş Kulübü filminde temel konu olarak, günümüzün modern toplumunda kendisine 
ait bir yer bulamamasından dolayı öznel yaşantılarından giderek uzaklaşmak zorunda kalan, 
sonrasında tüketim ve teknolojinin etkisiyle kişilerarası ilişkilerinde güven ve bağlanma 
sorunları yaşayan bireylerdeki dissosiyatif yaşantıları ele alınmaktadır. Birey dissosiyasyon 
sürecinde içinde yaşadığı toplum ve sistemle kendi arasına olası istismarları engelleyebilmek 
için giderek artan bir mesafe koymaya başlar ve onlardan uzaklaşır. Çünkü hem toplum 
karşısında hem de sistem karşısında dönüştürülmeyi reddetmiştir. Kişi bu reddedişten sonra 
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toplum ve sistemi olamaz; onlarla kendi arasında bir aidiyet bağı kuramaz. Gündelik yaşamını 
devam ettirebilmek ancak dissosiyatif yaşantılarla mümkün hale gelir (Öztürk, 2009; Öztürk, 
2018a) 

Klinik Psikoloji ve Adli Psikoloji Perspektifinden Travma ve Dissosiyasyon  
Travma ve dissosiyasyon daha önce ifade edildiği üzere psikiyatri, klinik psikoloji, adli 

psikoloji ve psikotarih tarafından disiplinlerarası olarak çalışılan en temel araştırma konuları 
arasında yer almaktadır. Klinik psikoloji ve psikiyatrinin oldukça önem verdiği çocukluk çağı 
travmaları, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında deneyimlenen; fiziksel, duygusal ve cinsel 
istismar ile ihmal bireyin hem fiziksel hem zihinsel sağlığını, hatta bilinç ve kişilik bütünlüğünü 
bozarak onarılması güç etkiler doğurmakta ve bunun sonucunda ise doğrudan ya da dolaylı 
olarak hayatı önemli derecede etkileyen sonuçlara neden olabilmektedir. Öztürk’e göre 
çocukluk çağı travmaları; bireyin uyum kapasitesini, problem çözme ve olayların üstünden 
gelebilme becerilerini önemli derecede engellemekte, kişinin bilişsel ve duygulanım 
alanlarında yetersizliklere yol açmaktadır. (Öztürk, 2003; 2017). Bu bağlamda ise çocukluk 
döneminde karşılaşılan her stresli ve acı verici olay, normal koşullar altında travmatik bir etki 
yaratmamaktadır. Travmatik yaşantıların objektif ve sübjektif boyutları bulunmakta olup 
genellikle birey bu iki boyutun birleşimi ile bu travmatik yaşantılara tepkilerini vermektedir. 
Ancak gerek yaşanan stresli olayların şiddeti gerekse olayın meydana geldiği aile ve çevresel 
koşulların uygunsuzluğu bu olumsuz yaşantıların travmatik zeminde inşa edilmesine neden 
olabilmektedir. Travma çoğunlukla, kişi tarafından o andaki öznel baş etme gücü ile proses 
edilemez ve çoğu zaman gündelik hayata uyum sağlamak adına dissosiye edilmektedir (Everly, 
1993; Öztürk, 2017).   

Çocukluk çağı travmalarının aile içerisindeki çocuk yetiştirme pratikleri içerisinde 
gerçekleştirebildiği bilinmektedir. Ebeveynlerin yanlış çocuk yetiştirme stilleri çocukları 
travmatize edebilmekte hatta onları diğer travmatik yaşantılara karşı savunmasız 
kılabilmektedir. Bu süreç erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı travmalarının etkisiyle 
çocuk ve ergenleri çoğu zaman dissosiyojen ve disfonksiyonel bir aile ortamı içerisinde 
yaşamaya mahkum eder. Çocukluk çağı travmalarının hem önemli bir prediktörü hem de 
önemli bir psikopatolojik sonucu olan dissosiyasyon, çocuk yetiştirme stilleri aracılığı ile 
kuşaklararası eksende diğer nesillere aktarılabilmektedir (Derin & Öztürk, 2018; Öztürk, 2016, 
2017, 2018b). Dissosiyasyon ile çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkiyi önemle vurgulayan 
ve araştıran psikotarihe göre bu çocukluk çağı travmaları çoğu zaman aileler tarafından 
uygulanmakta ve çocuk yetiştirme pratikleri gibi gelecek nesillere kuşaklararası eksende 
aktarılmaktadır. Kuşaklararası olarak aktarılan bu travmalar bireyin asosisyasyon kapasitesini 
önemli ölçüde etkileyerek dissosiyasyon başta olmak üzere birçok savunma mekanizmasının 
kullanılmasına neden olmaktadır (DeMause, 1982; Öztürk, 2016, 2018b). 

Çocukluk çağı travmalarının proses edilmesi amacı ile bilinçaltı düzeyde başlayan 
dissosiyasyon, bireyin yaşantısının sürekliliğinin bölünmesi şeklinde fonksiyon görmektedir. 
Kişinin algı ve anılarını bölerek kaydetmesine neden olan dissosiyasyon bir yandan mağdurları 
travma anındaki olayın ağır etkilerinden korumaya çalışmakta, bir yandan ise travmatik 
yaşantıların yeniden ele alınıp, reentegre edilmesini hatta travmatik yaşantıların metabolize 
edilmesini engellemektedir (Spiegel, 1988; Öztürk, 2003, 2017; Öztürk & Şar, 2016).  Janet’e 
göre çok sayıda psikolojik özelliği optimal düzeyde birleştiren bütünleştirme ve bağ kurma 
kapasitesinin varlığı kişinin ruhsal bakımdan sağlıklı olmasının yani entegrasyonun esas şartını 
oluşturmaktadır. Genel olarak assosiyasyonun (entegrasyon, bütünleştirme, bağ kurma) 
zayıflaması ya da bozulması şeklinde ifade bulan dissosiyasyon, entegrasyon karşıtı bir 
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zeminde başlangıçta travmaya karşı bir adaptif savunma mekanizması olarak işlev görürken 
travmatik yaşantıların tekrarlayıcı ve çok sayıda olması nedeniyle, maladaptif ya da 
psikopatolojik bir sürece dönüşebilmektedir  (Spiegel, Hunt & Dondershine, 1988; Öztürk, 
2017).  

Dissosiyatif temel psikopatolojik berlirtilerden ikisi olan “dissosiyatif flashback” ve 
“dissosiyatif amnezi”lerin suç ile oldukça yakın korelasyon gösterdiği literatürde net bir şekilde 
yer almaktadır (Snow, Beckman & Brack, 1996; Porter ve ark., 2001; Stein, 2009; 2013). 
Dissosiyatif semptomların ve dissosiyatif bozuklukların kriminoloji alanında çalışan bilim 
insanları tarafından fark edilmesiyle birlikte adli psikologlar da “suç araştırmaları” ekseninde 
travma ve dissosiyasyona önem vermeye başlamışlardır.  

Kriminolojik Perspektiften Travma ve Dissosiyasyon 
Yineleyici ve erken yaşta başlayan çocukluk çağı travmaları, dissosiyasyon ve suç 

ilişkisini konu edinen araştırmalar özellikle klinik adli psikoloji tarafından son yıllarda giderek 
artan sayıda çalışılmaya devam etmektedir. Dissosiyasyon ve suç ilişkisini araştıran literatürde, 
özellikle cezaevindeki şiddet suçlarından hüküm giymiş bireylerin patolojik seviyede 
dissosiyasyonu olduğunu ortaya koyan son derece önemli çalışmalar bulunmaktadır (Allison, 
1981; Snow, Beckman & Brack, 1996; Stein, 2013). Çocukluk çağı travmaları ile ergen suçlular 
arasındaki ilişkiye yönelik yapılan bir araştırmaya göre; ABD’deki ergen suçluların yaklaşık % 
90’ının en az bir çocukluk çağı travmasına sahip olduğu bildirilmiştir (Dierkhising, 2013). 
Çocukluk çağı travmalarının suç davranışında önemli bir prediktör olabileceğini ortaya koyan 
Rochester Gençlik Gelişim Çalışması'nda, çocukluk çağı kötüye kullanımı bildiren çocukların; 
cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik statü ve aile yapısı değişkenlerinin şiddete olan etkisinin 
kontrol edilmesinden sonra dahi 14-18 yaşları arasında çocukların şiddete başvurma 
ihtimallerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Smith & Thornberry, 1995). Maxfield ve 
Widom (1996)’un çocuk istismarı konusundaki araştırması ise çocukluk çağı istismarı ve 
ihmaline maruz kalmanın çocuklarda şiddet içeren davranış geliştirme olasılığını %200’den 
fazla arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Kronik çocukluk çağı travmatik yaşantıları olan çocuk ve 
ergenlerdeki dissosiyatif bozukluklara şiddet davranışları oldukça sık eşlik etmektedir. Klinik 
popülasyonda ise şiddet eğilimi diğer insanlardan çok kendine bedenine zarar verme 
davranışları ve intihar girişimleri şeklinde ifade bulmaktadır (Öztürk, 2017). 

Çocuk istismarı ve ihmali, daha kapsamlı bir ifadeyle kronik çocukluk çağı travmaları 
mağduru çocuklardaki şiddet eğilimi, duygu düzenlemeyi etkileyen sorunlara yol açmaktadır. 
Toth, Harris, Goodman ve Cicchetti (2011)’ye göre, kötü muamele görmüş çocuklar 
duygularını tanıma, ifade etme ve anlamada zorluk çekmektedir. Bu çocuklar daha agresif ve 
reaktif davranış sergilemeye ve öfkeli duygusal ifadeleri fark etmeye daha yatkın 
olabilmektedir. Howes, Cicchetti, Toth ve Rogosch (2000) tarafından yapılan bir araştırmada 
ise, istismarcı ailelerin çocuklarında öfke düzenlemede oldukça zorluk yaşadıkları tespit 
edilmiştir. Bu etkiler, çocuğun duygusal gelişimi üzerinde çarpıcı psikopatolojik değişiklikler 
yaratabilmekte ve şiddet içeren davranışları daha yüksek düzeyde göstermelerine neden 
olabilmektedir. Psikotarihin günümüzde önemli araştırmacılarından biri olan ve çocukluk çağı 
travmaları ile dissosiyasyon arasındaki ilişkiyi önemle vurgulayan Stein (2009)’a göre şiddetli 
düzeyde çocukluk çağı istismarı ve ihmaline maruz kalmış bireylerin iç dünyaları umutsuz bir 
şekilde; mağdur ile fail olma arasında, masumiyet ile suçluluk arasında ve travmatik olayın 
zamanı ile şimdiki zaman arasında bölünmüştür. Diğer bir ifadeyle erken yaşta başlayan kronik 
çocukluk çağı travmaları bireylerin yaşamını kesintiye uğratmaktadır. Travma mağdurlarının 
travmadan önce ve travmadan sonra olmak üzere yaşamları adeta ikiye bölünmektedir. Bu 
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psikopatolojik süreç, istismarcıya bağlanma ve istismarcıyla özdeşim kurmaya kadar 
ilerleyebilmektedir. Sonuç olarak travmatize bireylerin yaşamları ve zaman algıları 
dissosiyojen bir zeminde dualleşerek onları uzun süreli ikili hatta çoklu yaşamlara 
hapsedebilmektedir (Öztürk, 2018b). 

Çocukluk çağı travmalarıyla en yakın düzeyde ilişki gösteren dissosiyasyon ve suç 
ilişkisine yönelik yapılan bir çalışmada, cezaevlerindeki mahkumların %25’inin Dissosiyatif 
Yaşantılar Ölçeği (DES) toplam puanlarının, dissosiyatif bozukluk tanısı koymak adına klinik 
bir değerlendirme gerektiren ölçeğin kesme puanı olan 30’dan fazla olduğu, %9.5’inin ise 
oldukça şiddetli bir dissosiyatif patolojiye işaret eden 50 üstü toplam puanları olduğu 
bulunmuştur. Aynı çalışmada üniversite öğrencileri, genç anneler, askeri gaziler, psikiyatri 
hastaları ve ayaktan hastalar, cinsel saldırı, aile içi şiddet ve cinayet suçluları dahil olmak üzere 
geniş bir popülasyondaki yüksek düzeydeki dissosiyatif yaşantıların yüksek düzeydeki şiddet 
davranışları ile korele olduğu bulunmuştur (Moskowitz, 2004). Geçmiş mahkumiyetler ile 
dissosiyatif bozukluklar arasındaki ilişkiye dair yapılan araştırmalar sonucunda ise; 
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) tanısı alan ve ayakta tedavi edilen erkek hastalarla 
yapılan çalışmalarda Ross ve Norton (1989), geçmiş mahkûmiyet oranlarını % 28.6 olarak 
bulurken, Loewenstein ve Putnam (1990) ise bu oranın %47 civarında olduğunu saptamıştır. 
Klinik çalışmalar, hem artan dissosiyatif yaşantılar ile proaktif saldırganlık arasında güçlü bir 
ilişki olduğunu, hem de işlevselliği önemli ölçüde bozulmuş şiddetli dissosiyatif bozukluk 
varlığının, saldırganlığın güçlü bir prediktörü olduğunu ortaya çıkarmıştır (Stein, 2013).  

Dissosiyasyon ve suç ilişkisinde, “dissosiyatif flashback”lerin önemli olduğu literatürde 
tartışılmaktadır. Geçmiş dönemde yer alan ağır düzeydeki travmatik olaylara ilişkin 
“flashbacklerin”, bireyin tekrar tehlike durumuna geri döndüğüne inanmasına ve bu durumla 
baş etmek için şiddet davranışları göstermesine neden olduğu düşünülmektedir (Silva ve ark., 
2001). Dissosiyatif amnezi de dissosiyatif bozuklukların kriminolojik açıdan araştırılan ana 
temalarından birisidir. Dissosiyatif amnezi, şiddet içeren suçlarda oldukça sık olarak ortaya 
çıkmakta ve cinayetlerin neredeyse üçte birinde ise bu durum bildirilmektedir. Dissosiyatif 
amnezinin ortaya çıkmasında ise; duygusal uyarılma ve alkol kullanımı gibi faktörlerin de etkili 
olabileceği göz ardı edilmemelidir (Porter ve ark., 2001). Şöyle ki travma kökenli dissosiyatif 
bozukluklarda bireylerin yaklaşık üçte biri travmatik yaşantıların şimdiki zamana nüfuz 
etmesinden ve etkilerinden geçici bir süre de olsa kurtulabilmek için alkol ve diğer maddeleri 
kullanabilmektedirler. Aslında aynı sürecin travma kökenli diğer psikiyatrik hastalıklar için de 
geçerli olduğu düşünülmektedir (Öztürk, 2017). 

Çocukluk çağı travmaları, dissosiyasyon ve suç arasındaki ilişkiyi en açık bir şekilde 
ifade eden bilim insanlarından birisi olan Abby Stein, suç eylemlerinin, aile üyeleri tarafından 
gerçekleştirilen çocukluk çağı travmaları sonucu ortaya çıkan dissosiyatif dönüşümün bir tür 
ifadesi olduğunu iddia etmektedir (Fraad, 2008). Stein, ayrıca şiddet uygulayan suçluların 
dissosiyojen doğalarına, bölünmüş kişilik örgütlenmelerine, bilinç ve merhamet/şefkat 
kazanmalarına sağlamaya yönelik psikolojik destek programlarının adalet sistemi tarafından 
uygulanabilir bir şekilde kullanılmasının oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Merhamet 
ve şefkat odaklı psikolojik destek programları, hükümlülerin dissosiyatif yapıları ve acılarından 
dolayı duydukları yoğun üzüntüleri ile baş etmelerini öğretme hedefine sahiptir. Bu programlar, 
adalet sisteminin cezalandırıcı tutumuna alternatif olarak yeniden suç işleme oranlarını 
azaltabilecek disiplinde gerçekleştirildiği takdirde onarıcı adalet uygulamaları arasında aktif bir 
şekilde kullanabilecektir (Stein, 2013). Klinik psikolojinin temel araştırma alanlarından biri 
olan travma ve dissosiyasyon, suç araştırmalarında çözümleyici ve entegratif bir rolde 
kullanılabilmektedir. Suç işleyen bireylerdeki travmatik ve dissosiyatif yapıların suçu 
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yordamadaki rolünün bilimsel çalışmalarla oldukça görünür hale gelmesiyle adli psikoloji ve 
kriminoloji, bu temel alan üzerine adaptif ve uygulanabilir suçu önleme politikaları 
geliştirebilecek alternatiflere sahip olmaya devam etmektedir. 
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ÖZET 
 
Bildiğimiz üzere bir devletin temelini toplum, toplumun temelini ise aile teşkil etmektedir. Bu açıdan, aile 

içi ilişkilerin farklı açılardan incelenmesi büyük bilimsel önem taşımakdadır. Sunumumuzda ana araştırma objesi 
olarak 3 meslek grubuna dahil olan eşleri teorik ve pratik yönden gözleme tabi tuttuk: Doktor, mimar ve 
öğretmenler. Bu araştırma süresince, meslektaş çiftlerin diğerlerine nazaran kolay bulunamaması, araştırma ve 
anket yapma işinin kısmen zorlaştırmıştır. Gereken teorik bilimsel literatürden faydalanılmakla birlikte, adı geçen 
meslektaş çiftler ile görüşmeler yapılmış, onlara önceden hazırlanmış liste üzerinden sorular sorulmuş, cevaplar 
bilimsel teorik fikirlerle genelleştirilmiş ve bir takım bilimsel sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre, aynı 
mesleğe sahip olan çiftlerin aile içi ilişkilerde daha anlayışlı, hoşgörülü ve birbirlerini desteklediğini 
söyleyebiliriz. Hatta meslek geliştirmede, kariyer yapmada ve problem çözmede birbirlerine daha çok yardım 
ederler. Çeşitli meslek sahipleri olan çiftlerden farklı olarak, bu tür ailelerde çatışma ve boşanmalara daha az 
oranla rastlanır. Mevcut sağlıklı psikolojik ortam, çocukları da nispeten farklı kılar. Bu nedenle, bu ailelerde 
gözlemlediğimiz sağlıklı çevre, çocukların fiziksel, psikolojik, entelektüel gelişimi ve kişilik oluşumu üzerinde 
olumlu bir etkiye sahiptir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: meslek, aile, doktor, öğretmen, mimar, psikoloji 

 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MARRIES COUPLES WITH THE 

SAME PROFESSION  
 
ABSTRACT 

As we know, society is the foundation of a state and family is the basis of society. In this respect, it is of great 
scientific importance to examine family relations from different perspectives. In our presentation, as the main 
research objective, we have observed the couples with three occupational groups in terms of theoretical and 
practical aspects: doctors, architects and teachers. In the course of this research, the fact that peer couples were 
not easily found compared to the others made the research and survey take too much time. By using the necessary 
theoretical scientific literature, interviews were made with the aforementioned peer couples, questions were asked 
to them on the prepared list, answers were generalized with scientific theoretical ideas and some scientific results 
were obtained. According to these results, we can say that couples who have the same profession are more 
understanding, tolerant and support each other in family relations. They even help each other more in career 
development, career making and problem solving. Unlike couples with various professions, conflict and divorce 
are less common in such families. The current healthy psychological environment also makes children relatively 
different. Therefore, the healthy environment we observe in these families has a positive effect on the physical, 
psychological, intellectual development and personality formation of children. 

Keywords: occupation, family, doctor, teacher, architect, psychology 
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Giriş 

Meslek edinme sadece geçim sağlamak gibi salt ekonomik nedenlerle istenmez. Meslek aynı 
zamanda sosyal statüyü belirleyen, kişiye mevki kazandıran ve aile içi ilişkilerde rol oynayan önemli 
faktörlerden. Meslek  biri, kişinin öz-farkındalığının temel taşıdır. Ünlü psikolog Klimov’un 
tanımlamasına başvurursak meslek, insanın ikinci doğuşudur (Klimov-1974). Gelişen, modernleşen 
ve küreselleşen dünyamızda sürekli yeni meslekler doğmakta, bazıları da ortadan kalkmaktadır. 
Fakat, bazı meslekler sadece varlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda  toplumun dinamik 
gelişiminde önemli yönlerden biri olarak varlığını sürdürüyor. Doktorluk, öğretmenlik, mimarlık gibi 
meslekler buna örnek olarak gösterilebilir. Çalışmamızda esas araştırma objesi olarak doktor, 
öğretmen ve mimar eşlerin aile içi ilişkileri incelenmiştir. Şunu da belirtelim ki, her üç mesleğe sahip 
çiftler arasındakı ilişkilerin psikolojik özelliklerini incelemek için, her ne kadar zor ve az bulunur olsa 
da, bu mesleğe sahip çiftlerle görüşmeler yapılmış ve önceden düzenlenmiş edilmiş sorular üzerinden 
anket yapılmışdır.  
 

Yöntem 
Konunun incelenmesi maksadıyla adı geçen meslek qruplarına ait 5’er aile ile çalışmalar 

yapılmıştır. Çalışmalarda eşlere bir aradayken ve ayrılıkta odaklanmış sorulardan oluşan anket 
uygulanmış, çözümlemeler sırasında meslek seçimi ve gelişimi konusunda önemli psikolojik 
çalışmaları bulunan psikologlar L. B. Schneider, E. A. Klimov ve E. F. Zeer’in eser ve yöntemlerine 
başvurulmuştur. 

Bulgular 
Bildiğimiz üzere, doktorluk, birkaç bin yıllık tarihe sahip çok eski ve kutsal bir meslektir. 

Doktorlukla ilgili birçok filozof ve aydının aforizm tadında sarfettiği cümlelere hastanelerin, hekim 
odalarının baş köşelerinde de sık rastlarız. Konunun incelenmesi gerekcesiyle 5 doktor ailesiyle anket 
yapma şansı bulduk. Ortaya çıkan neticeye göre şunu diyebiliriz ki, bu ailelerde gayet sağlıklı ortam 
dikkat çekiyordu. Şöyle ki, çiftler birbiriye meslek icabı güzel uyum sağlamaktalardı. Mesela, bir 
cerrah ameliyat için geç saatlerde hastaneye gittiği zaman eşi buna karşı çıkmaz ve “bu saatte nereye 
gidiyorsun?!” sorusunu asla sormaz. Aynı zamanda dikkatimizi çeken önemli bir ayrıntıyı sizinle 
paylaşmak isterdik. Bildiğimiz üzere bazı ailelerde sık sık böyle bir problem yaşanır: Çiftlerden biri 
eve geç ve yorgun geldiği zaman karşı taraf buna sert tepki gösteriyor. “Neden gec geldin, neredeydin 
bu saate kadar”, “Neden surat yapıyorsun, 2 gündür ailenle vakit geçirdiğin yok, senin için qaliba iş 
aileden daha önemli olmuş”, “galiba hayatında birisi var, birkaç gündür kendinde değilsin!” gibi 
problemli sorular biz psikologlara edilen şikayetlerin küçük bir kısmı. Ama, doktor eşlerle yaptığımız 
çalışmalarda biz böyle olumsuz tepkilerle karşılaşmadık. Şöyle ki, bir doktor eve geç geldiğinde veya 
birkaç günlük yorucu iş rejiminden sonra evde yorğun yatarken, eşi bu durumu anlayışla karşılıyor, 
asla tepki göstermiyor. Psikolojik terim olarak bu güzel bir empatidir.  

 
Özel iş tecrübemize dayanarak belirtebiliriz ki, karşılaştığımız problemli eşlerin en çok 

yüzleştiği problem telefonla olan özel konuşmalar ve mesajlaşmalardan kaynaklanıyor. Eşlerden biri 
diğerinin işten sonraki telefon görüşmelerini kıskançlıkla ve yer ye şüphe ile karşılıyor. Ama tecrübe 
yaptığım doktor çiftlerde böyle bir problemin yaşanmadığını gördük. Şöyle ki, en geç saatte de 
eşlerden birine gözetimde bulundurduğu hastası tarafından telefon edilebilir. Ve bu onun eşi 
tarafından anlayışla karşılanmakdadır. Telefon konuşmalarında karşılaştığı hasta-doktor ilişkileri 
eşler tarafından normal karşılanıyor ve çiftler arasında asla problem yaratmaz. Bildiğimiz üzere 
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kendisinin, yakınının hayatını kurtaran doktorlara karşı hasta ve hasta yakınları bir sempati duyarlar. 
Bundan dolayı da doktora karşı özel şükran duygularını belirtmeyi kendilerine bir borç bilirler. Bu da 
doktor eş tarafından anlayışla karşılanan özelliklerden biridir. 

 
Yukarıda kaydettiğimiz tüm bu özelliklerle beraber ne kadar ilginç olsa da, yan etkilere de 

rastladığımızı belirtmek isterim. Şöyle ki, aynı mesleğin aynı alanında çalışan doktor eşler arasında 
en çok yaşanan anlaşmazlıklar genellikle aşağıdakilerden kaynaklanmakdadır: Meslekle ilgili 
tartışmalar. Bazı doktorlar eşi de olsa meslekteki herhangi bir konuya yaklaşımını kendi gerekçesi ile 
kabul etmez, bunu doğru bulmaz. Bu da eşler arasında meslekten ileri gelen, ama daha sonra çiftler 
arasında psikolojik gerginliyin yaranmasına sebep olan problemlerden biridir.  

 
Aynı hastane veya tıp müessesesinde çalışan doktor eşlerin karşılaşdığı diğer bir problem ise 

kıskançlıkla bağlıdır. Şöyle ki, aynı mekanda çalışmaları bu eşlerin arasında çoğu zaman lüzumsuz 
kıskançlık tartışmalarının yaranmasına sebep oluyor. Bunu önlemek için çaba gösterdikleri zaman ise 
sanki kendilerini komplekse sokarlar ve tüm adımlarını “eşimi kıskandıracak hiç bir şey 
yapmayayım” formulü ile attıkları için kendilerini sınırlamış olurlar. Bu ise daha sonra böyle 
davranan eşin bunalıma girmesine, buradan ise çiftler arasında daha derin anlaşmazlığın yaranmasına 
sebep olabilir. Ama şunu da kaydetmek gerekir ki, doktor eşler arasında yaşanan bu anlaşılmazlıklar 
genellikle aynı alanda çalışan  doktorlarda görülmektedir. 

  
Bildiğimiz üzere öğretmenler ebeveynlerden sonra her zaman toplum, özellikle de gençler için 

örnek teşkil ederler. Bu sebeple öğretmenler tüm tavrları ile öğretmen adını yüksekte tutmaya gayret 
göstermişler. Bu meslek sahipleri taşıdıkları yüce manevi-ahlaki yönlerini her zaman korur, 
psikolojik dayanıklılık sergilerler. Öğretmen eşleri incelerken meslek etiği kavramına diğer 
incelemelerimizdekinden daha fazla yoğunlaştık. Çünkü öğretmenler bilgilerinin yanı sıra etik 
değerlerini de transfer ederler. Meslek etiği ile ilgili eğitimbilimci İlyasov’a kulak verirsek, aile içi 
ilişkiler, öğretmenliğin bir çeşit devamıdır (İlyasov-2005). Uygulama yaptığım 5 öğretmen ailesinde 
çok yüksek psikolik uyum gözlemledik. Onlar arasında yaptığımız anket sonuçlarından gidersek, 
öğretmenler de doktorlar gibi meslekden kaynaklı telefon konuşmalarına anlayışla yaklaşmaktadırlar. 
Şöyle ki, velilerin öğretmenlerle iletişimde olması, telefonla sorular sorması gayet normal sayılır. 
Böyle durumlarda eşlerden birinin diğerine böyle konuşmalarla ilgili yasak koymasıyla ilgili bulguya 
pek rastlamadık. Çünki, öğretmen olan eşler bu tür telefon konuşmalarının gerekli olduğunun 
farkında oluyorlar.  

 
Kuşkusuz ki, öğretmen mesleyi hem de sabır gerektiren mesleklerdendir. 25-30, bazen ise 

daha çok öğrenciyi bir sınıfda yönetmek, onların her biri ile ve de tümüyle birlikte uyum sağlamak, 
saatlerce ayakda ders anlatmak çok zor bir iştir. Bazı durumlarda öğretmenler okuldan eve çok 
yorğun, hatta enerjisi tükenmiş dönerler. Böyle olduğu zaman öğretmen eşler birbirini iyi anlar, hatta 
gereken desteği sağlamaya çalışırlar. Öğretmenlik mesleğinin diğer bir tarafı ise öğrencilerle sosyal 
programlar yapmaktır. Öğretmenler sık sık öğrencileri ile birlikte müzelere, sinemalara, pikniğe 
geziler düzenlerler. Öğretmen çiftler eşlerinin böyle gezi programlarını çok normal karşılar ve bu 
konuda yasak koymaya eğilimli değiller.  

 
Ama şu da not edilmelidir ki, öğretmen eşler arasında da bazen aynı meslek sahipleri 

olmalarından kaynaklı bazı anlaşılmazlıklar yaşanabilir. Mesela, araştırmalarımıza esasen şunu 
söyleyebiliriz ki, öğretmen eşler arasında en çok tartışmalar meslek üzerinden kaynaklanmakdadır. 
Şöyle ki, eşler birbirlerine meslekte daha iyi olması için hep tavsiyeler veriyor. Bu da eşler arasında 
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uyumun az da olsa bozulmasına sebep olabiliyor. Şunu not etmek isterdim ki, öğretmen eşler arasında 
bunun dışında herhangi başka bir problem gözlemleyemedik.  

 
Bildiğimiz üzere bazı meslekler özel beceri ve hayal gücü gerektirir. Mimarlık da bu tür 

mesleklerdendir. Mimarlar sürekli yeni ve yaratıcı tasarımlar peşinde olan insanlardır. Bilinçaltının 
mimar kişilerde önemine dair psikolog Zeer önemli tespitlerde bulunur. Klişelerin hayal gücü ile 
harmanlanmasından doğan düşünsel hareketler, bu meslek sahiplerinin tutum ve davranışlarını 
yönlendiren ana faktörlerdendir (Zeer-2008). Bu nedenle diğer insanların onları tam olarak 
anlayamaması mimarların başlıca sorunlarından biridir. Eşlerin mimar olması bir bakıma kendini 
anlayabilecek kapasitede biri ile hayatı paylaşmak demektir. Bu da aile içi düzen için paha biçilemez 
öneme sahiptir. Gözlem, sohbet ve anket yaptığımız 5 mimar ailesinde yukarıda bahsettiğim 
özelliklerin yanı sıra daha ilginç bir ayrıntıyı tespit ettik. Şöyle ki, bilindiği üzere mimarlar ekonomik 
açıdan bir miktar daha üst düzeydeler fakat onları maddiyatdan öte manevi, estetik değerler daha fazla 
tatmin etmektedir. Mimar çiftlerin bu açıdan uyum sağlamış olmasının, aile düzenini ideale yakın 
seviyeye getirdiğini farkettik. Fakat mimarlık, bir meslek olarak bünyesinde estetik yaratıcılık 
bakımından bireyselliği barındırır. Her bir mimarın tabiri caizse bir yoğurt yiyişi vardır. Bu açıdan 
baktığımızda mimar eşler arasında ortaya çıkabilecek küçük sorunların sadece bireysel hayal gücüne 
dayalı tartışmalardan oluşabileceğini tespit ettik. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Yukarıda bahsettiğim araştırma ve anket çalışmalarından çıkarabileceğimiz genel sonuçlara 

göre, meslektaş çiftlerin aile içi ilişkilerde daha anlayışlı, hoşgörülü ve birbirlerini destekleme 
eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz. Bu çiftler hatta mesleğin gelişmesinde, kariyer yapmada ve 
problem çözmede birbirlerine yardım ederler. Çeşitli meslek sahipleri olan çiftlerden farklı olarak, bu 
tür ailelerde çatışma ve boşanma oranı daha düşüktür. Böyle ailelerde mevcut olan sağlıklı psikolojik 
ortamda büyüğen çocuklar da nispeten daha farklıdır. Bu nedenle, bu ailelerde gözlemlediğimiz 
sağlıklı çevre, çocukların fiziksel, psikolojik, entellektüel gelişimi ve toplumsal kişiliklerinin 
oluşumu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  
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ÖZET 
 
Ülkemizde yabancı dil öğrenmek ve onu etkin bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Ama ne yazık ki 

yabancı dil öğrenme konusunda istenilen başarı sağlanamamakta ve öğrencilerden beklenilen performans 
görülememektedir. Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil öğrenme alanında kendilerini nasıl 
gördüklerini ve İngilizce dersi kazanımlarına ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem olarak belirlenen 650 5.sınıf 
öğrencisinin İngilizce dersi kazanımlarına ilişkin öz yeterliliklerini belirlemek amacıyla dört boyutlu 5’li Likert 
tipinde 41 maddeden oluşan bir öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler Betimsel 
İstatistikler(aritmetik ortalama, frekans, yüzde) kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, ortaokul 
beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi kullanmada kendilerini yeterli hissettikleri, İngilizceyi günlük yaşamlarında 
kullandıkları, İngilizceyi anlamada sıkıntı yaşamadıkları ve İngilizceyi kullanarak bir şeyler yapabildikleri 
belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlilik, İngilizce Öz yeterlilik, İngilizce 

 

INVESTIGATION OF SELF-QUALIFICATIONS OF 5TH 
GRADE STUDENTS ABOUT ENGLISH COURSE OBJECTIVES 

 
ABSTRACT 
 
 It is extremely important to learn a foreign language and to use it effectively in our country. But 
unfortunately, the desired success in learning a foreign language can not be achieved and the expected 
performance of the students can not be seen. A research has been conducted to determine how fifth grade 
secondary school students see themselves in the field of foreign language learning and their thoughts on the 
acquisition of English lessons. General screening model was used in this study. A self-efficacy scale consisting of 
41 items in four-dimensional 5-point Likert-type scale was used to determine the self-efficacy of the 650 grade 5 
students. The data were analyzed using Descriptive Statistics (arithmetic mean, frequency, percentage). According 
to the data obtained, it was determined that secondary school students felt sufficient to use English, used English 
in their daily lives, had no difficulty in understanding English and could do something using English. 
 
Keywords: Self efficacy, English Proficiency, English 

 
 

Giriş 

 
23 Gürbüz OCAK danışmanlığında Özge TİRAKİ tarafından yürütülüp tamamlanan ‘’5. Sınıf Öğrencilerinin 
İngilizce Dersi Kazanımlarına İlişkin Öz Yeterliliklerinin ve Akademik Başarılarının İncelenmesi’’ yüksek lisans 
tezinin ön çalışmasıdır. Bu çalışma BAPK‟ça Desteklenmiştir. Proje No:17.SOS.BİL.17 
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İnsanlığa özgü bir olgu olan iletişim, insanların kendi aralarında paylaşımda 
bulunabilmelerine yardımcı olmaktadır (Güngör, 2013). İnsanoğlu ortaya çıktığı andan itibaren 
iletişim kurabilmek için yazının buluşu, matbaanın icadı gibi birçok farklı iletişim yolu 
arayışına girmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda en etkili iletişim aracının dil olduğunu kabul 
etmişlerdir. Dil, herhangi bir kişi ya da grup tarafından ortaya atılmayan, toplumların uzun 
yıllardır kullandıkları ve hayatın her alanında etkiye sahip olan bir olgudur (Şahin, 2011:581). 
Ayrıca dil insanların duygu, düşünce ve davranışlarını etkilediği için bir dil bilen bir kişinin 
tutumu ile birden çok dil bilen bir kişinin tutumu ve olaylara bakış açılarının aynı olması da 
beklenmemektedir. Çünkü birden fazla dil bilen bireyler olayları daha geniş bir açıyla görüp 
değerlendirebilirler. Bir yabancı dili biliyor olmak; diğer insanların düşüncelerini, farklı yaşam 
tarzlarının farkında olmak, anlaşılması zor olduğu düşünülen insan davranışlarını ortaya 
çıkartmak olarak tanımlanmaktadır (Şahin, 2011:580). Kişilerin birbirleri ile iletişimlerinin 
yanı sıra teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile insanlar diğer toplumlarla iletişim halinde 
olmak ve meydana gelen gelişmeleri yakından takip edip onlara ayak uydurmak için yabancı 
dil öğrenmek zorunda kalmışlardır. Bu yüzden, yaşamın her alanında diğer milletler ile sağlıklı 
bir iletişim kurabilmek için kullanılan ortak dilleri öğrenmek gerekli olmaya başlamıştır. Bu 
ortak dillerin neler olduğuna karar verilmesinde ise bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerleme ve 
gelişmeler etkili olmaktadır. Günümüzde Türkiye’de en yaygın öğrenilen yabancı dil 
İngilizcedir. (Özdemir, 2006:29). Dünyadaki yaygın kullanımından dolayı farklı kültürlerin bir 
araya gelmesinde, iletişim ve iş birliklerinin geliştirilmesinde İngilizce çok önemli bir yere 
sahiptir. Ayrıca günümüz dünyasında İngilizce bilmek başarılı bir birey olmanın birincil şartı 
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Becirovic (2017:211) İngilizceyi iyi bilmenin çeşitli 
faydaları olduğunu, kişinin hayatını zenginleştirdiğini, eğitim, iş dâhil olmak üzere kişiye çeşitli 
olanaklar sağladığını ve yabancı bir dili öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Yabancı dil öğretim etkinlikleri öğretmen tarafından yabancı dil öğrenme sürecinde 
yürütülür ve tamamlanmasının ardından öğrenciler öğrenme sürecinde kendileri ile yalnız 
kalırlar. Bu süreçte etkili öğrenmenin sağlanabilmesi için öğrencilerin kendilerini iyi bir şekilde 
tanımaları ve kendi öğrenme stratejilerinin farkında olmaları gerekmektedir. Dil öğrenme 
sürecinin aktif ve etkili geçebilmesi için öğrenenin kendi öğrenme stilini ve stratejisini iyi 
bilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bir yabancı dili nasıl ve ne düzeyde öğrendiklerinin 
belirlenmesinde dil öğrenme stilleri ve stratejileri başlıca etmenlerdendir (Oxford, 2003:11). 
Bu nedenle, öğrenen kendine uygun öğrenme stilini ve stratejilerini seçtiğinde, bu stil ve 
stratejiler öğrenme sürecinde yararlı bir araç haline gelirler. Green (1982:291) ise uygun dil 
öğrenme stratejilerinin kullanıldığında, kişilerin yeterlik düzeylerinin ve kendine güvenlerinin 
artmasına neden olduğunu vurgulamıştır. Bilgiye ulaşmak için en önemli faktörlerden biri de 
bireyin öz yeterliliğidir. Bu noktada bireyin bilgiye ulaşmasında ve onu etkin bir şekilde 
kullanmasında bireyin öz yeterlilik düzeyi etkilidir. Öz yeterlilik ve akademik başarı arasında 
güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim alanında öz yeterlilik kavramıyla çok 
karşılaşılmaktadır (Adıgüzel, 2017:150). Öz yeterlilik inancı, Bandura’nın geliştirdiği Sosyal 
Öğrenme Kuramının temelidir. Öz yeterlilik, kişinin bir performansı başarı ile yerine 
getirebileceğine olan inancıdır ve bireyin becerilerini aktif olarak kullanabilmesi için o alanda 
belirli düzeyde özgüvenin olmasının gerekli olduğu düşünülmektedir (Azar, 2010:236).  

Yabancı dilde öz yeterlilik algısı üzerine yapılan çalışmaların ülkemizde az sayıda 
olması nedeniyle bu çalışmada 5.sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi kazanımlarına ilişkin 
İngilizce öz yeterlilik algı düzeyleri incelenmiştir. 

Araştırmanın Önemi ve Amacı 
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Öz yeterlilik, farklı durumlara karşı hazırlıklı olma ve bu durumları değiştirebilme 
anında öğrencilerin yetenek ve becerilerini planlayıp yapabileceğine inanmasıdır (Yılmaz, 
Yiğit ve Kaşarcı, 2017:372). Kazanımların öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi ve 
öğrencilerin öğrenmeye motive olması öz yeterlilik algılarıyla ilgilidir. Yapılacak olan bu 
çalışma kazanımların verimli bir şekilde kazandırılması, gerekirse öğrencilerin öz yeterliliğini 
geliştirmeye yönelik çalışmalarla kazanımlara ulaşmada katkı sağlaması açısından önemli bir 
yere sahip olacaktır. Bu anlamda öğrencilerin acaba İngilizce öz yeterlilik algı düzeyleri 
nasıldır? Öğrenciler İngilizceyi kullanırken kendilerini yeterli buluyorlar mı? İngilizceyi hangi 
amaçla ve nasıl kullanıyorlar? İngilizce öz yeterlilik düzeylerinin yüksek olması derse karşı 
algılarında herhangi bir etkisi var mı? Bu çalışma bu sorulara cevap aramak için 
gerçekleştirilmiştir. 

Problem Cümlesi 

Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi kazanımlarıyla ilgili öz yeterlilik 
algı düzeyleri nasıldır? 

Alt Problem 

Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizce Öz yeterlilik algı durumlarının dağılımı 
(yeterli hissetme, kullanma, anlama ve yapabilme alt boyutlarına göre) nasıldır? 

Sınırlılıklar 

Araştırma Karabük ili sınırlıdır. Toplanan verilerin sonuçları ve yapılan genellemeler 
araştırmanın çalışma evreni için geçerlidir. Bu araştırma anketteki sorularla ve verilen cevaplar 
ile sınırlı kalmıştır. 

Sayıltılar 

Uygulanan ölçeğe verilen cevaplar kişilerin duygu ve düşüncelerini doğru ve samimi 
bir şekilde dile getirdiğini göstermektedir. Araştırmanın yapıldığı çevre sosyo-kültürel açıdan 
çeşitlilik göstermektedir. Kullanılan araştırma yöntemi, amaca göre uygulanmıştır. 

Yöntem 

1.Araştırmanın Modeli 
Yapılan çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, bir konuya ya da 

olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin 
belirlendiği araştırmalardır(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016:177). 
Bu modelde araştırmacılar, görüşlerin ve özelliklerin nedeninden çok bireyler arasında nasıl 
dağıldığı ile ilgilenmektedir. Yapılan çalışmada ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine 
yönelik öz yeterlilik algı düzeylerine bakarak verilerin toplanması ve var olan durumu 
betimlemek için bu model tercih edilmiştir. Çalışmada “5.sınıf İngilizce Dersine Yönelik 
İngilizce öz yeterlilik algı Ölçeği’’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

2.Evren ve Örneklem 
Araştırmanın çalışma evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Karabük ilinde eğitim 

öğretim hizmeti veren ortaokullardaki beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 
örneklemi seçkisiz örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 
12 ortaokulda öğrenim görmekte olan 650 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Çalışma 
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evreninde bulunan toplam 18.689 öğrenci bu ilçelerde yer aldığı için ilçelerin seçiminde öğrenci 
sayıları göz önünde bulundurulmuştur. Örneklem sayısı için önce Çılgı (1994:25)’nın örneklem 
büyüklüğü tablosu incelenerek 20.000 örneklem için α=0.1 hata payı ile hesaplanarak örneklem 
sayısının en az 644 kişiden oluşması gerektiğine karar verilmiştir (Çılgı, 1994:25; Akt. 
Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016:98). 

3.Veri Toplama Aracı 
Yapılan çalışmada, “Kişisel Bilgi Formu’’ ve 5’li Likert tipi olarak geliştirilen 

“İngilizce Öz yeterlilik Algı Ölçeği” ile toplanmıştır. Demografik bilgileri toplamak için 
araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunda öğrencilerin cinsiyeti, anne-baba 
eğitim durumu gibi kişisel bilgileri içeren sorular bulunmaktadır. İngilizce öz yeterlilik algı 
ölçeğine kullanımına yönelik algı ölçeğinin maddeleri ise, “tamamen katılıyorum”, 
“katılıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde 
derecelendirilmiştir.  Ölçek 41 olumlu maddeden oluşmaktadır.  İngilizce Öz Yeterlilik Algı 
Ölçeğinin tüm maddeleriyle birlikte toplam Afla Değeri ise α=0.971’dir. Bu değere göre ‘’ 
İngilizce Öz Yeterlilik Algı Ölçeği’’ yüksek güvenirliğe sahip bir ölçektir. 

 
3.Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli analizler 
yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, frekans, yüzde istatistik işlemleri 
kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırmanın bulguları alt probleme göre detaylı bir şekilde sıralanmıştır. Tablolar 
oluşturulurken alt problem esas alınmıştır.  

Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizce öz yeterlilik algı durumlarının dağılımı 
(yeterli hissetme, kullanma, anlama ve yapabilme alt boyutlarına göre) nasıldır? 

Eksiksiz doldurulan 650 tane ölçekten elde edilen verilerin frekans, yüzdelik ve 
ortalama değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Yeterli Hissetme (Faktör 1) Boyutuna Göre Öğrenci Görüşlerinin Frekans, Yüzde ve 
Ortalamaları 
 (5: Tamamen Katılıyorum. 4: Katılıyorum. 3: Kısmen Katılıyorum. 2: Katılmıyorum. 1: Hiç Katılmıyorum) 
 

    
 

            

Madde  1 2 3 4 5 x̅ Sonuç 
20.Yaygın olan 
hastalıkları 
İngilizceleriyle 
eşleştirebilirim. 
 

f 132 104 135 115 164 3.11 TK 
% 20.3 16.0 20.8 17.7 25.2  

19.Hastalıklar hakkında 
verilen İngilizce önerileri 
anlayabilirim. 

f 132 135 131 111 141 2.99 TK 
% 20.3 20.8 20.2 17.1 21.7  

 21.Hastalıkların 
ihtiyaçlarının ne 

f 
% 

141 
21.7 

129 
19.8 

125 
19.2 

115 
17.7 

140 
21.5 

2.97 HK 
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olduğunu İngilizce olarak 
ifade edebilirim. 

          
 18.Hastalıklar hakkında 

verilen İngilizce önerileri 
çeşitlendirebilirim. 
 

f 145 135 124 112 134 2.93 HK 
% 22.3 20.8 19.1 17.2 20.6  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Y
et

er
li 

H
is

se
tm

e  

17.Yaygın olan 
hastalıkların İngilizce 
isimlerini söyleyebilirim. 

f 127 143 126 111 143 3.00 K-TK 
% 19.5 22.0 19.4 17.1 22.0  

24.Hastalıklar, ihtiyaçlar 
ve duygu durumları 
hakkında resimlerle 
desteklenerek yazılan 
İngilizce metinleri 
anlayabilir ve sorularını 
cevaplayabilirim. 

f 125 100 137 128 160 3.15 TK 
% 19.2 15.4 21.1 19.7 24.6  

23. Hastalıklar, ihtiyaçlar 
ve duygu durumları 
hakkında yazılan 
İngilizce metinleri 
anlayabilmede kendimi 
yeterli hissederim. 

f 118 107 130 129 166 3.18 TK 
% 18.2 16.5 20.0 19.8 25.5  

25. İzlediğim filmdeki 
karakterlerin özelliklerini 
İngilizce olarak 
sıralayabilirim. 

f 
% 
 

105 
16.2 

128 
19.7 

134 
20.6 

122 
18.8 

161 
24.8 

3.16 TK 

26. Filmler ve 
karakterleri hakkında 
kişisel görüşlerimi 
başkalarına İngilizce 
ifade edebilirim. 

f 
% 

104 
16.0 

134 
20.6 

136 
20.9 

116 
17.8 

160 
24.6 

3.14 TK 

29.İngilizce bir metni 
dinlerken zorunluluk 
ifade eden cümleleri fark 
edebilirim. 
 

f 88 114 135 120 193 3.33 TK 
% 13.5 17.5 20.8 18.5 29.7  

 22. Resimleri verilen  f 63 106 110 134 237 3.57 TK 
         

 duygu durumlarını 
İngilizceleriyle 
eşleştirebilirim. 

% 9.7 16.3 16.9 20.6 36.5   

27.Poster veya 
reklamlarda film ve 

f 83 113 155 138 161 3.27 TK 
% 12.8 17.4 23.8 21.2 24.8   
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karakter hakkında 
yazılan İngilizce yazıları 
kolayca anlayabilirim 

 
(TK:Tamamen Katılıyorum. K: Katılıyorum. KK:Kısmen Katılıyorum. KM:Katılmıyorum. HK:Hiç     
Katılmıyorum) 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, görüldüğü gibi, ölçeğin ‘’Yeterli Hissetme’’ boyutunda yer 
alan ifadeler genel olarak incelendiğinde üç madde dışında kalan bütün maddelerin ortalama 
sonucu ‘’Tamamen Katılıyorum’’ olduğu için öğrencilerin İngilizceyi kullanmada kendilerini 
yeterli hissettikleri görülmüştür. Örneğin öğrencilerin %25.5’i ‘’Hastalıklar, ihtiyaçlar ve 
duygu durumları hakkında yazılan İngilizce metinleri anlayabilmede kendimi yeterli 
hissederim.’’ ifadesine tamamen katıldıklarını dile getirmişlerdir. Yeterli hissetme alt 
boyutunun ortalaması, 3.15’tir. Boyut ortalamasına göre, ortaokul öğrencilerinin İngilizceyi 
kullanmada kendilerini yeterli hissettikleri saptanmıştır. 

Tablo 2 
Kullanmaya (Faktör 2) Yönelik İngilizce Öz Yeterlilik Algı Ölçeğindeki Maddelerin Frekans, 
Yüzde ve Madde Ortalamalar 
(5: Tamamen Katılıyorum. 4: Katılıyorum. 3: Kısmen Katılıyorum. 2: Katılmıyorum. 1: Hiç Katılmıyorum) 

   
  K

ul
la

nm
a 

            

Madde  1 2 3 4 5 x̅ Sonuç 
39.Dünyadaki festivaller 
hakkında yazılmış İngilizce 
metinleri özetler ve 
sorularını cevaplayabilirim.  

f 119 115 153 125 138 3.07 KK 
% 18.3 17.7 23.5 19.2 21.2   

32.Birkaç spor aktivitesi 
için İngilizce tavsiyede 
bulunabilir ve verilen 
tavsiyeleri anlayabilirim. 

f 88 97 132 130 203 3.40 TK 
% 13.5 14.9 20.3 20.0 31.2   

40.Bir festivali ve oradaki 
insanların yaptıklarını 
İngilizce olarak başkalarına 
anlatabilirim. 

f 118 140 140 113 139 3.02 K-KK 
% 18.2 21.5 21.5 17.4 21.4   

36.İnsanların ve hayvanların 
ne yaptıklarını anlatırken 
İngilizcedeki şimdiki 
zamanı kullanarak bir 
paragraf yazabilirim. 

f 132 118 138 102 160 3.06 TK 
% 20.3 18.2 21.2 15.7 24.6  

38.İnsanların ve hayvanların  f 93 139 134 124 160 3.18 TK 
 

 
şu anda ne yaptıklarını 
İngilizce anlatan metinleri 
kolayca özetleyebilir ve 
sorularını cevaplayabilirim. 

% 14.3 21.4 20.6 19.1 24.6   

 31. Çizgi filmler, posterler, 
doğum günü kartları gibi 
görsel materyallerle 

f 
% 
 

72 
11.1 

97 
14.9 

125 
19.2 

143 
22.0 

213 
32.8 

3.50 TK 
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yazılmış İngilizce metinleri 
anlayabilirim 
         

 41. Dünyadaki festivaller 
hakkında görsel kullanarak 
İngilizce yazılmış kısa 
metinleri okuyarak kafamda 
canlandırabilirim. 

f 
% 

97 
14.9 

92 
14.2 

115 
17.7 

139 
21.4 

207 
31.8 

3.41 TK 

         
 34.Basit seviyede İngilizce 

yazılan spor aktiviteleri ile  
İlgili metinlerden yeni 
şeyler öğrenebilirim 

f 
% 

65 
10.0 

94 
14.5 

135 
20.8 

141 
21.7 

215 
33.1 

3.53 TK 

         

 37.İngilizce olarak birinden 
izin isteyebilirim. 

f 
% 

72 
11.1 

84 
12.9 

127 
19.5 

136 
20.9 

231 
35.5 

3.56 TK 

33.Konuşulanları 
anlamadığımda karşımdaki 
kişiden tekrarlanmasını 
İngilizce olarak 
isteyebilirim. 

f 
% 

64 
9.8 

89 
13.7 

140 
21.5 

127 
19.5 

230 
35.4 

3.56 TK 

35.Basit seviyede İngilizce 
yazılan spor aktiviteleri ile 
ilgili metinlerde bilmediğim 
kelimeleri tahmin 
edebilirim. 

f 
% 

70 
10.8 

90 
13.8 

143 
22.0 

132 
20.3 

215 
33.1 

3.51 TK 

       

(TK:Tamamen Katılıyorum. K: Katılıyorum. KK:Kısmen Katılıyorum. KM:Katılmıyorum. HK:Hiç   
Katılmıyorum) 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ölçeğin ‘’Kullanma’’ boyutunda yer alan ifadeler genel 
olarak incelendiğinde bütün maddelerin ortalama sonucu ‘’Tamamen Katılıyorum’’ 
şeklindedir. Buradan hareketle, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin günlük hayatlarında 
İngilizceyi kullandıklarına ulaşılmıştır. Örneğin öğrencilerin %35.5’i ‘’İngilizce olarak 
birinden izin isteyebilirim.’’ ifadesine tamamen katıldıklarını belirtmişlerdir. Kullanma alt 
boyunun ortalaması 3.34’dür. Boyut ortalamasına göre, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin 
günlük yaşamlarında İngilizceyi kullandıklarına ulaşılmıştır. 

Tablo 3 

Anlamaya (Faktör 3) Yönelik İngilizce Öz yeterlilik Algı Ölçeğindeki Maddelerin Frekans, 
Yüzde ve Madde Ortalamaları 
(5: Tamamen Katılıyorum. 4: Katılıyorum. 3: Kısmen Katılıyorum. 2: Katılmıyorum. 1: Hiç Katılmıyorum) 

  
     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
A

nl
am

a 
           

Madde  1 2 3 4 5 x̅ Sonuç 
12.Saatin kaç olduğunu 
İngilizce söyleyebilirim. 

f 46 57 101 146 300 3.91 TK 
% 7.1 8.8 5.5 22.5 46.2  

6.İngilizce olarak yapılan yön 
tarifine göre bir yeri 
rahatlıkla bulabilirim. 

f 
% 

51 
7.8 

96 
14.8 

128 
19.7 

129 
19.8 

246 
37.8 

3.65 TK 
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4.İngilizce olarak hazırlanan 
haftalık ders programına 
uygun hazırlık yapabilirim. 

f 34 57 80 108 371 4.11 TK 
% 5.2 8.8 12.3 16.6 57.1  

 5.İngilizcede bir kimseye yön  f 62 75 132 128 253 3.66 TK 

   
   

   
   

   
 A

nl
am

a  
 

tarifinde bulunabilirim. % 9.5 11.5 20.3 19.7 38.9   

30.İngilizce olarak birine 
teşekkür edebilirim. 

f 43 32 58 62 455 4.31 TK 
% 6.6 4.9 8.9 9.5 70.0  

9.İngilizce basit seviyede  
hobi, yetenek, sevilen ve 
sevilmeyen şeyler anlatılırsa 
anlayabilirim. 

f 
%  

49 
11.1 

78 
14.9 

99 
19.2 

124 
22.0 

300 
32.8 

3.84 TK 

          
 

 
 

1.İngilizce olarak kendini 
tanıtan birini anlayabilirim. 

f 54 103 134 120 239 3.59 TK 
% 8.3 15.8 20.6 18.5 36.8  

28. 28.İngilizce basit 
selamlaşma ifadelerini doğru 
bir şekilde kullanabilirim. 

f 
% 

67 
10.3 

76 
11.7 

126 
19.4 

130 
20.0 

251 
38.6 

3.64 TK 

(TK: Tamamen Katılıyorum. K: Katılıyorum. KK:Kısmen Katılıyorum. KM:Katılmıyorum. HK:Hiç 
Katılmıyorum) 

 Tablo 3’te görüldüğü gibi, ölçeğin ‘’Anlama’’ boyutunda yer alan ifadeler genel olarak 
incelendiğinde bütün maddelerin ortalama sonucu ‘’Tamamen Katılıyorum’’ şeklindedir. 
Buradan hareketle, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizce konuşulan bir ortamda 
bulunduklarında konuşulanları ya da İngilizce olarak yazılan metinleri anlayabildikleri tespit 
edilmiştir. Örneğin öğrencilerin %36.8’i ‘’İngilizce olarak kendini tanıtan birini 
anlayabilirim.’’ ifadesine tamamen katıldıklarını dile getirmişlerdir. Anlama alt boyutunun 
ortalaması 3.38’dir. Buna göre, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dilini 
anlayabildikleri söylenebilir 
Tablo 4  

Yapabilmeye (Faktör 4) Yönelik İngilizce Öz yeterlilik Algı Ölçeğindeki Maddelerin Frekans, 
Yüzde ve Madde Ortalamaları 
(5: Tamamen Katılıyorum. 4: Katılıyorum. 3: Kısmen Katılıyorum. 2: Katılmıyorum. 1: Hiç Katılmıyorum) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

          

Madde  1 2 3 4 5 x̅ Sonuç 
2.İngilizcede kişisel 
bilgiler ile ilgili çizgi 
filmlerindeki olayları 
anlayabilirim. 

f 113 101 164 122 150 3.14 KK 
% 17.4 15.5 25.2 18.8 23.1   

 
 

 

14.Arkadaşlarımın ve 
ailemin günlük 
aktivitelerini İngilizce 
olarak özetleyebilirim. 

f 
% 

101 
15.5 

103 
15.8 

137 
21.1 

139 
21.4 

170 
36.2 

3.26 TK 

 16.Günlük aktiviteler  f 122 121 124 115 168 3.13 TK 
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 Y
ap

ab
ilm

e  
 

hakkında yazılan İngilizce 
metinleri okuyup 
özetleyebilir ve kısa bir 
paragraf yazabilirim. 

% 18.8 18.6 19.1 17.7 25.8   

3.İngilizcede kişisel 
bilgileri içeren çizgi 
filmleri ve resimli 
hikâyeleri okuyup 
özetleyebilirim 

f 
% 

163 
25.1 

123 
18.9 

125 
19.2 

104 
16.0 

135 
20.8 

2.88 HK 

        
15.1’den 100’e kadar 
İngilizce ritmik 
sayabilirim. 

f 66 86 118 135 245 3.62 TK 
% 10.2 13.2 18.2 20.8 37.7  

 
 
 

8.Bir oyuncağın yerini 
İngilizce olarak tarif 
edebilir ve tarif edilen bir 
oyuncağı kolayca 
bulabilirim. 

f 76 72 126 154 222 3.57 TK 
% 11.7 11.1 19.4 23.7 34.2  

13.Hergün yaptığım işleri 
İngilizce anlatabilirim. 

f 97 97 127 124 205 3.37 TK 
% 14.9 14.9 19.5 19.1 31.5   

 11.Günlük işler hakkında 
konuşabilmede 
İngilizcemin yeterli 
olduğunu hissederim. 

f 
% 

70 
10.8 

114 
17.5 

141 
21.7 

140 
21.5 

185 
28.5 

3.39 TK 

       

10.Hobi, yetenek, sevilen 
ve sevilmeyen şeyler 
hakkında yazılan bir 
İngilizce hikâyeyi 
görselleri takip ederek 
okuyabilirim. 

f 76 87 124 135 228 3.54 TK 
% 11.7 13.4 19.1 20.8 35.1  

7.Konuşma anında 
duygusal vurguları 
anlayabilirim. 

f 72 94 153 138 193 3.44 TK 
% 11.1 14.5 23.5 21.2 29.7  

(TK:Tamamen Katılıyorum. K: Katılıyorum. KK:Kısmen Katılıyorum. KM:Katılmıyorum. HK:Hiç 
Katılmıyorum) 
 Tablo 4’te görüldüğü gibi, ölçeğin ‘’Yapabilme’’ boyutunda yer alan ifadeler genel 
olarak incelendiğinde bütün maddelerin ortalama sonucu ‘’Tamamen Katılıyorum’’ 
şeklindedir. Buradan hareketle, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizceyi kullanarak bir 
şeyler yapabildiği görülmüştür. Örneğin öğrencilerin, %25.8’i ‘’Günlük aktiviteler hakkında 
yazılan İngilizce metinleri okuyup özetleyebilir ve kısa bir paragraf yazabilirim.’’ ifadesine 
tamamen katıldıklarını söylemişlerdir. Alt boyut ortalaması 3.33’tür. Buna göre, ortaokul 
beşinci sınıf öğrencilerinin paragraf yazma, okuduğu bir metni özetleme gibi İngilizce olarak 
bir şeyler yapabildiğine ulaşılmıştır. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
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 Öğrencilerin İngilizce öz yeterlilik algılarını belirlemek için 50 maddeden oluşan 5’li 
likert tipinde bir ölçek geliştirilip araştırmada kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre ortaokul 
öğrencilerinin İngilizceyi kullanmada kendilerini yeterli hissettikleri, İngilizceyi günlük 
yaşamlarında kullandıkları, İngilizceyi anlamada sıkıntı yaşamadıkları ve İngilizceyi 
kullanarak bir şeyler yapabildikleri belirlenmiştir. Alanyazın incelendiğinde, Daemi, Tahriri ve 
Zafarghandi (2017:19) yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin sınıf ortamı ve 
akademik öz yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri görülmüş ve öğrencilerin akademik 
öz yeterliliklerinin toplam ortalamasını 63,29 olarak bulduklarına ulaşılmıştır. Buna göre, 
öğrencilerin İngilizce öz yeterlilik düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir. 
Bonyadi, Nikou ve Shahbaz (2012:116)’ın yaptıkları çalışmada yabancı dil öz yeterlilik algısı 
ve dil öğrenme stratejisi kullanımını inceledikleri çalışmanın sonucuna göre, cinsiyete göre öz 
yeterlilik düzeylerinde anlamlı bir farklılılık tespit edilmemiştir (p = .169, p> 0.05). Heidari, 
Izadi ve Ahmadian (2012:176) İranlı yabancı dil öğrenen gençlerin yabancı dil öz yeterlilikleri 
ile kullanılan kelime öğrenme stratejileri arasındaki inceledikleri çalışmanın sonucuna göre, 
katılımcıların öz yeterlilik düzeyi 32,25’tir. Bu nedenle, çalışmaya katılanların görevlerini 
tamamlayabileceklerine ortalama olarak inandıklarına ve yüksek öz yeterlilik düzeyine sahip 
olduklarına ulaşılmıştır. Genç, Kuluşaklı ve Aydın (2016:53) yaptıkları çalışmada 
katılımcıların yabancı dil öz yeterlilik puanlarının orta olduğuna ulaşmışlardır.  
 Araştırma bulguları ve sonuçları dikkate alınarak aşağıdaki öneriler sıralanmıştır: 

• İngilizce öz yeterlik algı düzeylerinin geliştirilmesinde derse karşı öğrenci motivasyonunu 
arttırma, gerekli sınıf ortamı hazırlama ve uygun tekniklerin belirlenmesi için öğretmenlere 
hizmet içi eğitimler verilmelidir.   

• Araştırmada sadece İngilizce dersine yönelik öz yeterlilik algı düzeyleri incelenmiştir. 
Öğrencilerin öz yeterlilik düzeyleri ile her ders için akademik başarı puanları arasında bir 
ilişkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için araştırmalar yapılmalıdır. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 
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ÖZET 

Bu çalışmada, İstanbul ilinde Anadolu yakasındaki iki farklı devlet okulunda görev yapmakta olan 30 sınıf 
öğretmeni ve İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinde üçüncü sınıfta okumakta olan 66 sınıf öğretmeni adayı 
çalışma grubunu oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmen adaylarının yapılandırmacı ders 
kitaplarının özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırma özelliği taşımakta olup veri toplama aracı olarak doküman inceleme 
kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulmakta olan yapılandırmacı yaklaşım temelli hayat bilgisi 
ders kitapları sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerine dağıtılarak ikişerli gruplar halinde çalışmaları ve 
kitaplara yönelik görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen verilere göre, öğretmen adayları yapılandırmacı 
ders kitaplarını “metinlerin sunumu, görsellerin sunumu, etkinliklerin sunumu” başlıkları altında incelerken; sınıf 
öğretmenlerinin bu başlıkları kullanmadıkları, ders kitaplarını genel olarak inceledikleri görülmüştür. Ayrıca sınıf 
öğretmeni adayları yalnızca yapılandırmacı ders kitaplarına yönelik görüşlerini belirtirken; sınıf öğretmenlerinin 
davranışçı kitaplarla yapılandırmacı kitapları karşılaştırarak görüşlerini belirttikleri görülmüştür. Öğretmen 
adaylarının görüşleri incelendiğinde, metinlerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri görüşün, ders kitaplarındaki 
metinlerin dilinin sade ve anlaşılır olmasına; görsellerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri görüşün, metinlerle 
ve birbiriyle ilişkili görsellerin olmasına; son olarak, etkinliklerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri görüşün 
ise, ders kitaplarında farklı türde zengin etkinliklerin yer almasına yönelik olduğu tespit edilmiştir. Sınıf 
öğretmenlerinin yapılandırmacı kitaplara yönelik belirttikleri görüşler incelendiğinde ise, en fazla belirtilen 
görüşün, yapılandırmacı kitapların öğrenci merkezliyken; davranışçı kitapların ezberci ve öğretmen merkezli 
olmasına yönelik görüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinin 
yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarının davranışçı ders kitaplarından daha işlevsel ve öğrencilerin eğitimi 
için daha verimli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacılık, sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmen adayları, ders kitapları. 

 
 

INVESTIGATION OF CLASSROOM TEACHERS AND CLASSROOM 
TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON CONSTRUCTIVIST 

TEXTBOOKS 
 
ABSTRACT 

In this study, the study group consisted of 30 classroom teachers working in two different public schools in 
the Anatolian side of Istanbul and 66 classroom teacher candidates in the third year of a state university in 
Istanbul. The purpose of this study is to examine and compare the opinions of classroom teachers and classroom 
teacher candidates about the characteristics of constructivist textbooks. The study is of qualitative research and 
document analysis was used as a data collection tool. In the 2018-2019 academic year, constructivist approach-
based life studies textbooks were distributed to classroom teachers and candidates and they were asked to work 
in pairs and express their views on the books. According to the data obtained, the teacher candidates examined 
the constructivist textbooks under the headings “presentation of texts, presentation of visuals, presentation of 
activities”; classroom teachers did not use these headings and examined textbooks in general. In addition, teacher 
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candidates expressed their views only on constructivist textbooks; it was observed that teachers compared 
behaviorist books and constructivist books and expressed their opinions. When the opinions of the teacher 
candidates were examined, it was observed that the most frequently stated opinion about the presentation of the 
texts, was that the language of the texts in the textbooks was simple and understandable; the most commonly stated 
views about the presentation of visuals are visuals related to the texts and to each other; finally, it was found that 
the most expressed opinion about the presentation of the activities was to include different kinds of rich activities 
in the textbooks. When the opinions of classroom teachers about constructivist books were examined, the most 
stated view was that while constructivist books were student-centered; behaviorist books are rote and teacher-
centered. According to the results, it was determined that the classroom teachers and classroom teacher 
candidates think that constructivist life studies textbooks are more functional and more efficient for students' 
education than behavioral textbooks. 
 
Key Words: Constructivism, classroom teachers, classroom teacher candidates, textbooks. 

 
 

Giriş 
Geçmişten günümüze teknolojinin gelişmesi ve insanın değişmesiyle birlikte okullarda 

okutulan öğretim programlarında da bununla paralel değişiklikler meydana gelmiştir. 
Dolayısıyla öğretim programlarına bağlı olarak ders kitaplarında da yaklaşım açısından belirli 
değişimler görülmüştür.  

1998 öğretim programlarındaki davranışçı yaklaşım 2005 öğretim programıyla birlikte 
yerini yapılandırmacı yaklaşıma bırakmıştır. Böylece öğrencinin sınıf ortamında daha aktif 
olduğu ve bilgiyi kendisinin inşa ettiği yaklaşım öğretim programlarında yerini almıştır (Milli 
Eğitim Bakanlığı, 1998; 2005). Yapılandırmacı yaklaşım, bireylerin aktif şekilde bilgiyi 
oluşturmalarına, yorumlamalarına ve ön bilgilerine göre yeniden organize etmeleri inancı 
üzerine temellenmiş; kişilerin sahip oldukları akıcı zihinsel dönüşümler sayesinde, eğitim 
yaşantıları ile mevcut bilgilerini, kültürel ve sosyal durumlarını bağdaştırmayı hedefleyen 
bir öğrenme yaklaşımıdır (Brooks ve Brooks, 1999; Fosnot; 2007).  

Bu yaklaşımın okullardaki programlarda yer almasıyla birlikte, bütün dersler gibi 
ilkokulda okutulmakta olan hayat bilgisi dersini de etkilemiştir. Öğrencilerin yaşamından 
önemli unsurlar barındıran hayat bilgisi dersi ilkokulda 1, 2 ve 3. sınıfta okutulmaktayken, 
devamı niteliğinde olan sosyal bilgiler dersi ilkokulda 4. sınıf ve ortaokulda 5, 6 ve 7. sınıf 
seviyesinde okutulmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018).  

Hayat bilgisi öğretim programındaki yaklaşım değişikliği ders kitaplarına da 
yansımıştır. Çeşitli açılardan davranışçı ve yapılandırmacı ders kitapları birbirinden farklı 
nitelikler taşır hale gelmiştir. Bu değişiklikler metinlerin sunumuna, görsellerin sunumuna, 
etkinliklere, soru niteliklerine, öğretmenin ve öğrencinin sınıf ortamındaki rolüne kadar birçok 
unsura etki etmiştir.  

Literatür incelendiğinde, farklı derslere yönelik olarak ortaya konulan programların ve 
ders kitaplarının öğretmen ve öğretmen adayları tarafından incelendiği birçok çalışma (Alkış-
Küçükaydın ve İşcan, 2017; Aykaç, 2011; Ayvacı ve Er-Nas, 2009; Çiftçi, Sünbül ve Köksal, 
2013; Erdoğan, 2007; Gülersoy, 2013; Güven, 2010; Güzel-Candan ve Ergen, 2014; Kaya, 
Topçu ve Kop, 2014; Küçüközer, Bostan, Kenar, Seçer ve Yavuz, 2008; Önen, Erdem, Uzal ve 
Gürdal, 2011) bulunmaktadır. Bu çalışmanın önemi ise, hem sınıf öğretmenlerinin hem de 
geleceğin öğretmeni olan sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarına yönelik 
görüşlerinin ele alınmasıdır. Çünkü aktif olarak öğretmenlik yaparak ders kitaplarını kullanan 
öğretmenler ile, henüz öğretmen olmayıp yalnız üniversitede ders ortamında ders kitaplarını 
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inceleme fırsatı bulan öğretmen adaylarının bu kitaplara yönelik görüşlerinin karşılaştırılması 
önem taşıyan bir nokta olmaktadır.  

Bu nedenle bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmen adaylarının hayat 
bilgisi dersine yönelik olan yapılandırmacı ders kitaplarının özelliklerine yönelik görüşlerinin 
incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma 
sorularına cevap aranmıştır. 

4. Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarına yönelik 
görüşleri nasıl farklılaşmaktadır?  

5. Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarına yönelik görüşleri 
nasıl farklılaşmaktadır?  

Yöntem 

Araştırma deseni 
Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Nitel 

çalışma desenlerinden olan durum çalışması, özellikle değerlendirme süreçleri gibi birçok 
alanda kullanılan, araştırmacının bir durumu, sıklıkla da bir programı, olayı eylemi süreci ya da 
bir veya daha fazla bireyi derinlemesine analiz ettiği bir araştırma desenidir (Creswell, 2013). 
Bu çalışmada sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarına 
yönelik görüşleri ayrıntılı olarak incelendiğinden, bu araştırma desenine uygundur. 

Çalışma grubu 
Bu çalışmada veriler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda öğretmen 

adayları hayat bilgisi öğretimi dersini aldıktan sonra toplanmıştır. Çalışma grubunu İstanbul 
ilinde Anadolu yakasındaki iki farklı devlet okulunda görev yapmakta olan 30 sınıf öğretmeni 
ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü sınıfta öğrenim 
görmekte olan 66 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu özelliklerine Tablo 1’de yer 
verilmiştir.  

Tablo 1. 
Çalışma grubu özellikleri  
Gruplar Cinsiyet Sayı (f) 

Sınıf öğretmenleri Kadın 16 
Erkek 14 

Sınıf öğretmeni adayları Kadın 38 
Erkek 28 

 
Çalışma grubu sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarından oluşmaktadır. Sınıf 

öğretmenleri toplam 30 kişi (16 kadın, 14 erkek) iken, sınıf öğretmeni adayları 66 kişiden (38 
kadın, 28 erkek) oluşmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin demografik özelliklerine ise Tablo 2’de 
yer verilmiştir.  
Tablo 2. 

Sınıf öğretmenlerinin demografik özellikleri   

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 
 
Okutulan sınıf 

1. Sınıf 6 
2. Sınıf 5 
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3. Sınıf 7 
4. Sınıf 12 

 
Kıdem 

0-5 yıl 5 
6-10 yıl 7 
11 ve üzeri 18 

Sınıf mevcudu 
0-15 4 
15-20 10 
20-30 16 

 
Tablo 2’ye göre, sınıf öğretmenlerinin her dört sınıfı da okuttukları, ancak çoğunlukla 

ilkokul 4. sınıfı okuttukları görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin çoğunlukla 11 ve üzeri yıldır 
öğretmenlik yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca okuttukları sınıfların mevcudu 20-30 aralığında 
olan sınıf öğretmenleri fazlalıktadır.  

Veri toplama aracı 
Çalışmada veri toplama aracı olarak döküman inceleme kullanılmıştır. 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında ilkokullarda okutulmakta olan yapılandırmacı yaklaşım temelli hayat 
bilgisi ders kitapları sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmenleri adaylarına dağıtılarak ikişerli gruplar 
halinde çalışmaları söylenmiştir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı ders 
kitaplarına yönelik görüşlerini belirtmeleri ve kitapların ne gibi özelliklere sahip olduğunu 
düşündüklerinin belirtilmesi istenmiştir. 

Veri analizi 
Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin araştırmacı 

tarafından kod ve kategorileri kullanılarak ana tema ve alt temalar şeklindeki analizinden sonra, 
kodlayıcı güvenirliği için ikincil bir araştırmacıdan yardım alınmıştır. Bu araştırmacının da 
verileri analiz etmesiyle güvenirlik sağlanmaya çalışılmış ve temaların son haline karar 
verilmiştir. Her iki kodlama birbirleriyle karşılaştırılmış ve Miles ve Huberman’ın (1994) 
kodlayıcı güvenirlik formülü kullanılmıştır. Araştırmacı ve uzman arasındaki analizin uyum, 
“Güvenirlik=Uzlaşma Sayısı/Uzlaşma Sayısı + Uzlaşmama Sayısı” formülüne göre 
hesaplanmıştır. Miles ve Huberman’a (1994) göre bu değer 0.80’in üzerinde bulunduğunda 
analiz, güvenilir sayılmaktadır (s.64). Buna göre bu çalışmada kullanılan veri toplama aracının 
analizi, 0.90 bulunmuş ve 0.80’in üzerinde olduğundan ötürü, veri toplama aracının güvenilir 
olduğu tespit edilmiştir.  

Bulgular 
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarına yönelik 

görüşleri  
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarını inceledikten sonra, 

bu kitaplara yönelik olumlu ve olumsuz görüşlerine Tablo 3’te yer verilmiştir.  

Tablo 3. 
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı ders kitaplarına yönelik görüşleri 

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 

Olumlu görüşler 
Öğrenci merkezli olması 15 
Araştırma ve sorgulamaya yönelik olması  10 
Bilgiyi buldurmayı amaçlaması 7 
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Görsellerin metinle ilişkili ve yeterli olması 6 
Etkinlik ve yönergelerin fazla olması 6 
Öğrenmeyi öğretmeyi amaçlaması 5 

Olumsuz 
görüşler Görsellerin eski kitaplara göre yetersiz olması 7 

 
Tablo 3’e göre sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarına 

yönelik görüşleri olumlu ve olumsuz şeklinde ayrılmıştır. Ancak olumlu görüşler oldukça 
fazladır. Özellikle daha çok bu kitapların öğrenci merkezli olması ve araştırma, sorgulamaya 
yönelik olması şeklindeki görüşlere yer verilmiştir. Olumsuz olarak ise, yapılandırmacı ders 
kitaplarında yer alan görsellerin davranışçı ders kitaplarına göre daha yetersiz olmasına yönelik 
görüş belirten öğretmenler olmuştur. Sınıf öğretmenlerinin davranışçı ders kitaplarına yönelik 
görüşlerine Tablo 4’te yer verilmiştir. 
Tablo 4.  

Sınıf öğretmenlerinin davranışçı ders kitaplarına yönelik görüşleri 

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 

 
Olumsuz 
görüşler 

Ezbere dayalı ve öğretmen merkezli olması 16 
Düşünme ve sorgulamanın yetersiz olması 10 
Bilginin hazır verilmesi  8 
Etkinlik, metin ve görsellerle dikte edici bir tarzın olması 7 
Eğlenceli olan metin ve görsellerin bulunmaması 6 

Olumlu 
görüşler 

İçeriğin görsellerle desteklenmesi 5 
Konu bakımından geniş olması 3 
Bilgilerin gerçekçi olması 3 
Genel değerlendirme ve tekrar için iyi olması 1 

 
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı ders kitaplarını davranışçı ders kitaplarıyla 

karşılaştırması istenmemesine ragmen, öğretmenlerin genelde bunu yaptıkları ve davranışçı 
ders kitaplarıyla ilgili de görüşlerini belirttikleri tespit edilmiştir. Buna göre, sınıf öğretmenleri 
davranışçı kitapların en çok ezberci ve öğretmen merkezli olmasına ve düşüme ve sorgulamanın 
yetersiz olmasına yönelik olumsuz görüş belirtmiştir. Davranışçı kitapların olumlu yönlerine 
yönelik görüş belirten öğretmenler ise, içeriğin görsellerle desteklenmesi, konu bakımından 
geniş olmaları gibi ifadelerde bulunmuşlardır.  

Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarına yönelik 
görüşleri  

Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarını inceledikten 
sonra belirttikleri görüşlerden elde edilen verilerin, kitaplardaki ‘metnin, görsellerin ve 
etkinliklerin sunumuna’ yönelik olduğu görülmüştür. Bunlarla ilgili verilere Tablo 5-7’den 
ulaşılmaktadır.  
Tablo 5.  
Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarındaki metnin sunumuna yönelik 
görüşleri 

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 
Olumlu görüşler Dilin sade ve anlaşılır olması 31 
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Metinlerin puntosunun yaş grubuna uygun olması 28 
Günlük yaşamdan durum örneklerinin bulunması  25 
Metinlerin kısa olması 20 
Konuşma balonlarının eğlenceli olması 8 
Farklı metin türleri kullanılmış olması (şiir, hikaye, masal) 3 

Olumsuz görüşler 

Merak ve heyecan duygusunu pekiştirmemesi 15 
Düşündürmeye yönelik olmaması 5 
Şiirlerin emir cümleleriyle yazılmış olması 5 
Metnin içinde sorunun çözümünün olması  3 

 
Tablo 5’te yer verilen sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarındaki 

metinlerin sunumuna yönelik görüşleri incelendiğinde, olumlu ve olumsuz görüşlerinin olduğu 
görülmüştür. Olumlu görüşlerden en fazla bahsedilenler, ‘dilin sade ve anlaşılır olması, 
puntonun öğrenci yaş grubuna uygun olması, günlük yaşamdan örneklere yerilmesi ve  
metinlerin kısa olması’ şeklindedir. Olumsuz görüşlerde ise en çok ifade edilen durum, 
‘metinlerin merak ve heyecan duygusunu’ pekiştirmemesidir. Sınıf öğretmeni adaylarının 
kitaplardaki görsellerin sunuma yönelik görüşlerine Tablo 6’da değinilmiştir.  
Tablo 6.  
Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarındaki görsellerin sunuma yönelik 
görüşleri 

Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 

 
 
 

Olumlu görüşler 
 
 

Metinle ve birbiriyle ilişkili görsellerin olması 31 
Renklerin canlı ve dikkat çekici olması 24 
Günlük hayata uygun görsellerin olması 17 
Keskin detaylara ve hatlara yer verilmiş olması 9 
Boyutlarının ilgiyi arttırması 6 
Öğrenci portresi kullanılarak öğrencilerin 
içselleştirmesine yardımcı olması 6 

Metnin anlaşılırlığını arttırması 3 
Duyguları yansıtması 2 

Olumsuz 
görüşler 

Merak ve heyecan duygusu uyandırmaması 3 
Basit ve etkisiz görsellerin olması 3 
Aynı tarz görsellerin dikkat çekiciliği azaltması 3 

 
Öğretmen adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarındaki görsellerin sunuma yönelik 

görüşleri incelendiğinde, olumlu görüşlerde en fazla ifade edilenlerin ‘metinle ve birbiriyle 
ilişkili görsellerin olması, renklerin canlı ve dikkat çekici olması ve görsellerin günlük hayata 
uygun olması’ şeklindedir. Görsellerle ilgili olumsuz görüşler ise az olmakla birlikte, “merak 
ve heyecan duygusu uyandırmaması, basit ve etkisiz görsellerin olması” şeklindedir. Öğretmen 
adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarındaki etkinliklerin sunuma yönelik görüşlerine Tablo 
7’de yer verilmiştir.  

Tablo 7.  
Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarındaki etkinliklerin sunuma yönelik 
görüşleri   
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Ana temalar Alt temalar Sayı (f) 
 
 
 
 
 
 
Olumlu görüşler 
 
 

Farklı türde zengin etkinliklerin olması  22 
Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçücü olması 12 
Düşündürmeye teşvik edici olması 12 
Metin öncesi ve sonrası nitelikli etkinliklerin olması 9 
Hayat gücünü destekleyici etkinliklerin olması 9 
Keyifli ve ilgi çekici etkinliklerin olması 9 
Ön bilgileri ölçücü etkinliklerin olması  7 
İnce motor becerilerin gelişimine hitap edici olması 6 
Kazanımlarla ilişkili olması 6 
Farklı zeka türlerine hitap etmesi  3 
Öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilmesi 3 
Yaş grubuna uygun ve anlaşılır olması 3 
Günlük hayata yönelik olması 3 

Olumsuz görüşler Aynı tarz ve kendini yineleyen etkinliklerin olması 4 
 
Tablo 7’de sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarındaki etkinliklerin 

sunuma yönelik görüşlerine yer verilmiştir. Bunlara göre öğretmen adayları, etkinliklerin 
olumlu yanlarıyla ilgili oldukça fazla görüşte bulunurken; olumsuz yanlarına daha az 
değinmişlerdir. Olumlu yanlarıyla ilgili olarak en fazla belirtilen görüşler, ‘farklı türde zengin 
etkinliklerin olması, etkinliklerin konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçücü olması ve 
öğrencileri düşündürmeye teşvik edici olması’ şeklindedir. Olumsuz görüşler ise, ‘aynı tarz ve 
kendini yineleyen etkinliklerin olması’ şeklindedir. Bu veriler incelendiğinde öğretmen 
adaylarının çoğunluğu (n=22) etkinliklerin farklı türde ve zengin olduğunu düşünürken, azınlığı 
(n=4) aynı türde ve benzer etkinlikler olduğunu düşünmektedir.  

Tüm veriler incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı ders kitaplarına 
yönelik olarak metnin, görsellerin ve etkinliklerin sunumu şeklinde çeşitli başlıklar altında 
görüş belirttiği görülmüştür. Ancak sınıf öğretmenlerinin ise, böyle bir sınıflandırmaya 
gitmedikleri tespit edilmiştir. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Gelişen teknoloji ve değişen dünyayla birlikte öğretim programlarının da gelişip 

değişmesiyle ders kitaplarındaki değişim hasıl olmuştur. Bu çalışmada sınıf öğretmeni ve sınıf 
öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşımın hakim olduğu hayat bilgisi ders kitaplarına 
yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Elde edilen bulgular doğrutusunda sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı kitaplara 
yönelik belirttikleri görüşler incelendiğinde, en fazla görüşün, yapılandırmacı kitapların 
öğrenci merkezliyken; davranışçı kitapların ezberci ve öğretmen merkezli olmasına yönelik 
olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı ders kitaplarını davranışçı ders 
kitaplarıyla karşılaştırması istenmemesine rağmen, öğretmenlerin genellikle bunu yaptıkları 
görülmüştür. Bunun nedeninin öğretmenlerin genellikle kıdem yıllarının fazla olmasının 
olduğu düşünülmektedir. Çünkü kıdem yılı fazla olan öğretmenler hem davranışçı hem de 
yapılandırmacı yaklaşımla eğitim vermişlerdir. Dolayısıyla bu iki yaklaşıma ait kitapları 
karşılaştırmak istemişlerdir. Ancak sınıf öğretmeni adaylarının böyle bir durumu olmadığı için 
yalnızca yapılandırmacı ders kitaplarına yönelik görüşlerini belirtmişlerdir. Çiftçi, Sünbül, ve 
Köksal’ın (2013) çalışmasında da, sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma uygun 



 
 

 1279 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

olarak hazırlanmış programı uygulama biçimleri öğretmenlerin çalıştıkları yerden ve mesleki 
kıdemlerinden etkilenmektedir. Bu durum öğretmenlerin kıdemlerinin ders işleme şekillerini 
de etkilediğini göstermektedir.   

Bir başka bulgu olarak sınıf öğretmenlerinin ifade ettiği öğretmen ve öğrenci rolleri, 
öğretmenin rehber, öğrencinin aktif olması gibi unsurlar Erdoğan’ın (2007) çalışmasındaki 
bulgularla da örtüşmektedir. Ayrıca sınıf öğretmenleri bu çalışmada yapılandırmacı yaklaşıma 
yönelik ders kitaplarının eskiye göre daha iyi ve işlevsel olduğunu düşünmektedir. Ancak yine 
de birtakım eksiklerinin de bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu durum Önen, Erdem, Uzal, ve 
Gürdal (2011) ile Küçüközer, Bostan, Kenar, Seçer ve Yavuz’un (2008) çalışmalarındaki 
bulgularla örtüşmektedir.  

Bu çalışmada elde edilen diğer bulgulara göre, sınıf öğretmeni adayları yapılandırmacı 
ders kitaplarını ‘metinlerin sunumu, görsellerin sunumu, etkinliklerin sunumu’ başlıkları 
altında incelerken; sınıf öğretmenlerinin bu başlıkları kullanmadıkları, ders kitaplarını genel 
olarak inceledikleri görülmüştür. Sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri incelendiğinde, 
metinlerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri görüşün, ders kitaplarındaki metinlerin dilinin 
sade ve anlaşılır olmasına; görsellerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri görüşün, metinlerle 
ve birbiriyle ilişkili görsellerin olmasına; etkinliklerin sunumuyla ilgili en fazla belirttikleri 
görüşün ise, ders kitaplarında farklı türde zengin etkinliklerin yer almasına yönelik olduğu 
tespit edilmiştir. 

Genel olarak öğretmen adayı görüşleri incelendiğinde, görsellerin metinle ve birbiriyle 
ilişkili aynı zamanda günlük hayata uygun olduğuna yönelik görüşler çoğunluktadır. Ayrıca yaş 
grubuna uygun ve anlaşılır olduğu da ifade edilmiştir. Yine metinlerle ilgili olarak da günlük 
yaşamdan durum örneklerinin bulunduğuna yönelik görüşler bulunmaktadır. Bu bulguların 
Güven’in (2010) çalışmasındaki bulgularla örtüştüğü görülmektedir. Nitekim Güven (2010) 
çalışmasında hayat bilgisi ders kitaplarının dersin öğretim programını kapsayacak şekilde 
düzenlendiği, içeriğin günlük hayatla bağlantısının sağlanmış olduğu, kavramların öğrenci 
düzeyine uygun olduğu, ders kitabındaki görsel unsurların metin ile uyumlu olduğu, ders 
kitabının öğrencinin yeni bilgileri ezberlemesini değil, zihninde yapılandırmasını sağlayacak 
şekilde düzenlenmiş olduğu gibi yönlerden genellikle yeterli veya kısmen yeterli bulunduğunu 
ifade etmiştir.  

Bu çalışmada öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde, çoğunun farklı 
türde zengin etkinliklerin yer aldığını belirtmelerinin yanı sıra, bazı öğrenciler etkinliklerin aynı 
ve birbirini tekrar eden nitelikte olduğunu da belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerden bir kısmı, 
kullanılan metinlerin düşündürmeye yönelik olmadığı ve merak duygusunu pekiştirmediği 
yönünde görüş belirtmiştir. Bu bulgular Aykaç’ın (2011) çalışmasındaki bulgularla 
örtüşmektedir. Aykaç’ın (2011) çalışmasında hayat bı̇lgı̇sı̇ dersı̇ öğretı̇m programında 
kullanılan yöntem ve teknı̇kler öğretmen görüşlerı̇ne göre incelenmiştir. Elde edilen bulgulara 
göre çalışmadan elde edilen sonuç, hayat bilgisi programında farklı yöntem ve 

tekniklere yer verilmesine karşın, öğrenme sürecini ders kitapları ve sınıf 
ortamına sıkıştıran ve yapılandırmacı yaklaşımı tartışma ve resim 

inceleme yöntemlerine indirgeyen bir yaklaşım olduğu yönündedir.   

Yine bu hususla ilgili olarak Kaya, Topçu ve Kop’un (2014) çalışmasında, 7. sınıf sosyal 
bilgiler çalışma kitabındaki etkinlikler içerisinde; yapılandırmacı yaklaşıma uygun olan 
etkinliklere çok az yer verildiği veya yer verilmediği görülmektedir. Çalışma kitaplarının 
öğrencilerin bilgileri yapılandırmasından daha ziyade ezberlemelerine ve sorulan sorulara 
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cevap vermelerine yönelik etkinliklerden oluştuğu, bu nedenle yapılandırmacı programa çok 
uygun olmadığı ifade edilmiştir.  

 
 

 
Elde edilen tüm sonuçlar doğrultusunda, sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni 

adaylarının yapılandırmacı hayat bilgisi ders kitaplarının işlevsel ve öğrencilerin eğitimi için 
eskiye göre daha verimli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Ancak yine de hem sınıf 
öğretmenleri hem de sınıf öğretmeni adayları bu kitapların geliştirilebilir yönleri olduğunu 
ifade etmiştir.  

İleriki çalışmalara öneri olarak, 1998 ve 2018 öğretim programıyla işlenen Hayat Bilgisi 
ders kitaplarından seçilen benzer konulara yönelik etkinlikler tasarlanarak bu etkinliklerin 
ilkokul öğrencilerine uygulanması sağlanabilir. Böylece hangi programa yönelik etkinliklerin 
öğrenciler üzerinde daha etkili olduğu ve sevildiği sonuçlarına ulaşılabilir. Etkinlikler ve 
çeşitleri çoğaltılarak nitel veya nicel desenli çalışmalar da arttırılabilir. Daha ayrıntılı kesitsel 
ve boylamsal çalışmalara yer verilerek programların ve dolayısıyla ders kitaplarının niteliği 
incelenebilir.  
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ÖZET 
 

Bu araştırmanın amacı, gebelerin doğum korkusu tutumlarını belirlenmesi, bu tutumlar üzerinde duygusal 
istismar ve kaygı faktörlerinin olası etkilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırma 
özelliğinde şekillendirilen bu çalışmada sosyal medya aracılığı ile ulaşılan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 
olan 280 gebeden, tanıtıcı bilgi formu, Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)-A, Beck Anksiyete 
Ölçeği ve Yetişkin Bireyler için Algılanan Duygusal İstismar Ölçeğinden oluşan ölçek formunu doldurmaları 
istenmiş, elde edilen veriler SPSS.20 programında çoklu regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Tanıtıcı bilgi 
formunda gebelerin sosyo-demografik özelliklerinin yanı sıra daha önce var olan doğum, düşük, ölü doğum gibi 
deneyimlerine de yer verilen 24 soru bulunmaktadır. Yapılan analiz sonucunda kaygı ve duygusal istismar 
değişkenlerinin birlikte gebelerin doğum korkusunun %16 oranında yordadığı görülmüştür. Katılımcılardan 
daha önce doğum tecrübesi olmuş olan 155 gebenin daha önceki doğum tecrübeleri ve şu anki doğum kaygıları 
incelendiğinde 155 gebenin 79’u şu anki gebeliklerine dair doğum korkuları olduğunu dile getirirken 76’sı 
doğum korkuları olmadığını dile getirmişlerdir. Daha önce doğum tecrübesi olmuş grubun Wijma Doğum 
Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)-A, Beck Anksiyete Ölçeği ve Yetişkin Bireyler için Algılanan Duygusal 
İstismar Ölçeklerinden aldıkları toplam puanlar ile yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda bu grup için 
duygusal istismar ve anksiyetenin doğum korkusunun %18 sini açıkladığı görülmüştür. Katılımcılar daha önceki 
doğum deneyimleri hakkında acı, mutluluk, heyecan, kaygı, stres, çaresizlik, korku ve ağrı duygularını 
tanımlarken çoğunlukla normal doğum planlarken sezaryen yöntemi ile doğumu gerçekleştirmiş olmanın verdiği 
hayal kırıklığından bahsetmişlerdir. Katılımcıların doğum süreci ve sonrasında yaşadıkları deneyime dair 
oluşturdukları yapıların doğum şekli, hastane personeli ve yakınlarının desteği ile şekillendiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: doğum korkusu, duygusal istismar, anksiyete, gebelik 

 
THE INVESTIGATION OF FEAR OF BIRTH BY EMOTIONAL ABUSE 

AND ANXIETY 
ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the fear of birth in pregnant women, to determine the possible effects of 
emotional abuse and anxiety factors on this fear. Thus this study is conducted in descriptive and relationship-
seeking design and 280 pregnant women who volunteered to participate in the study was asked complete, the 
introductory information form, Wijma Birth Expectation / Experience Scale (W-DEQ) -A, Beck Anxiety Scale 
and Perceived Emotional Abuse Scale. The data is analyzed with multiple regression analysis in SPSS.20 
program. In the introductory information form is conducted with 24 questions including the socio-demographic 
characteristics of pregnant women as well as their previous experiences such as childbirth, abortion and 
stillbirth. As a result of the analysis, it was seen that anxiety and emotional abuse variables together predicted 
the fear of birth of pregnant women by 16%. Among the 155 pregnant women who had previous birth 
experience, 82 of 155 pregnant women stated that they had birth fears of their current pregnancies and 76 of 
them stated that they did not have birth fears. As a result of multiple regression analysis conducted with the 
Wijma Birth Expectation / Experience Scale (W-DEQ) -A, Beck Anxiety Scale and Perceived Emotional Abuse 
Scales for Adult Individuals of the previously experienced group, emotional abuse and anxiety were 17 of them. 
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The participants described the feelings of pain, happiness, excitement, anxiety, stress, helplessness, fear and 
pain about their previous birth experiences, and mentioned the frustration of having delivered by cesarean 
section when planning a normal birth. It was seen that the structures formed by the participants regarding the 
experience they had during and after the birth process were shaped with the support of hospital staff and 
relatives. 

Keywords: fear of birth, emotional abuse, anxiety, pregnancy 

 
 

Giriş 
Gebelik ve doğum;  fizyolojik ve psikolojik değişimleri bünyesinde barındıran bir süreç olması 
sebebi ile çeşitli çatışmaları da beraberinde getirebilmektedir (Hytten, & Leitch, 1964; Barclay, 
& Barclay, 1976; Subaşı, Özcan, Pekçetin, Göker, Tunç ve Budak, 2013). Dokuz ay süren 
gebeliğin 3 aylık periyotlarının her birinin trimester olarak adlandırıldığı göz önünde 
bulundurularak gebeliğin her trimesterinde ayrı bir psikolojik uyum sürecinden bahsetmek 
mümkündür. İlk trimester kadının aile içindeki durumu, iş hayatı, eşi ile olan ilişkisi 
çerçevesinde daha çok hamileliğe uyum çabasının olduğu bir evredir (Leifer, 1980). İkinci 
trimesterla beraber fetüsün hareketlenmeye başlaması ile anne ve fetüs arasında psikolojik 
bağlanma yaşanmaya başlar (Seller, 2012).  Son trimesterda ise doğuma yaklaşmış olmak, 
doğuma ve bebeğin sağlığına ilişkin kaygıların artmasından dolayı anne adayının korku 
düzeyinde bir artış görülmektedir (Salmela, Read, Rouche, Halmesmaki, Toivanen, Tokola & 
Saisto, 2011; Serçekuş, 2011; Hanna‐Leena Melender, 2002).  
Gebelik sürecinin sonunda yaşanan olumlu doğum deneyimi bireyin özgüvenini güçlendirici 
etkiye sahip olabilmekte ve bu bağlamda anne ile çocuk arasındaki bağın gelişimine olumlu 
etkisi olması nedeni ile de uzun süreli faydalar sağlayabilmektedir. Doğum deneyimi bir 
kadının anneliğe geçişini, fiziksel ve ruhsal sağlığını, dünyaya getirdiği çocuğu ile olan 
ilişkisini, çocuğun ve içine dünyaya geldiği ailenin sağlığını etkilemesi açıcından kadının başka 
bir çocuğa sahip olma arzusunu ve sonraki doğum için doğum yapma yöntemini tercihini 
etkileyebilmektedir (Beech, & Phipps, 2008). Yapılan çalışmalarda olumsuz doğum tecrübesi 
yaşamış kadınların çocuk sahibi olma konusunda daha temkinli oldukları, sonraki hamileliğe 
kadar daha uzun bekleme süresi tercih edebildikleri ve bir sonraki doğumda sezaryen ile doğum 
yapma taleplerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Bahl, Strachan & Murphy, 2004; 
Waldenstrom, Hildingsson, Rubertsson, & Radestad, 2004; Karlström, Nystedt  & Hildingsson, 
2011; Areskog, Uddenberg & Kjessler, 1983). Doğum deneyimi çok boyutlu bir yapıya sahip 
olmakla birlikte bireyin doğum deneyimi hakkındaki algısının şekillenmesinde etkili olan 
faktörler arasında doğum korkusunun önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir (Wijma, 
Ryding, & Wijma, 2002; Wiklund, Edman & Andolf, 2007; Ryding, Wijma & Wijma, 1997).   
Doğum korkusunun ortaya çıkışında etkili olan faktörler bireysel ve çevresel olarak iki kategori 
altında toplanmış, bireysel faktörlerin kadının doğuma ilişkin duyguları ve beklentileri 
çerçevesinde geliştiği (Subaşı, Özcan, Pekçetin, Göker, Tunç, Budak, 2013), çevresel 
faktörlerin ise doğum yapılacak ortam, doğum esnasında destek olacak ekip ve doğum 
sürecindeki destek mekanizmaları olduğu görülmüştür (Shaban, Dolatian, Shams, Majd, 
Mahmoodi & Sajjadi, 2013; Haines, Rubertsoon, Pallant & Hildingsson, 2012; Şahin, Dinç ve 
Dişsiz, 2009; Szeverenyi, Poka, Hetey & Torok, 1998; Lopukhova, 2015).  Doğum korkusu 
olan ve daha önce doğum yapmış kadınlarla yapılan nitel çalışmaların incelendiği meta analiz 
çalışması sonucunda kadınların doğuma ilişkin temel duygularının görünmez hissetme, 
kontrolü kaybetmiş hissetme, sadece doğum sürecinde değil uzun vadede insani olmayan 
tavırlara maruz kalma ve aynı zamanda kapana kısılmış gibi hissetme olduğu görülmüştür 
(Elmir, Schmied, Wilkes & Jackson, 2010). Ayrıca bakım veren kişinin doğum sürecinde 
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önemsemeyen ya da iletişime kapalı davranışlarının doğumun travmatik olarak 
adlandırılmasında etkili olduğu görülmüştür (Beck, 2009; Eliasson, Kainz & von Post, 2008).  
Doğum korkusu nedeni ile sezaryen ile doğum yapmak isteyen kadınlarla yapılan çalışma, 
katılımcıların yüzde 63’ünün istismara maruz kaldığını göstermiştir (Nerum, Halvorsen, Sorlie, 
Oian, 2006). Vajinal doğumdan korkan kadınların psikolojik özellikleri arasında kaygıya 
duyarlılık, kırılganlık, depresyon belirtileri, düşük benlik algısı, sosyal destek eksikliği gibi 
özellikle çocukluk dönemi istismarı mağdurlarını tanımlayanlara benzer özellikler görülmüştür 
(Sachs-Ericsson, Cromer, Hernandez, Kendall-Tackett, 2009; Kringeland, Daltveit, Moller, 
2009; Areskog, Uddenberg, Kjessler, 1983; Saisto, Salmela-Aro, Nurmi,  Halmesmaki, 2001). 
Lukasse, Vangen, Øian, Kumle, Ryding, Schei, Bidens 2010 yılında yaptıkları çalışmada 
doğum korkusu olan kadınların fiziksel ve duygusal travma geçmişlerini incelemişler, travma 
geçmişi olan bireylerde daha yoğun olarak doğum korkusu yaşandığını gözlemlemişlerdir. 
Lukasse, Vangen, Øian ve Schei yaptıkları boylamsal çalışma ile 4.876 kadını gebelik 
döneminden ikinci çocuklarına kadar izlemiş ve çocukluk çağı travmasının doğum korkusunda 
ve ikinci doğumda sezaryen seçiminde etkili olduğunu gözlemlemişlerdir.  
Bireyin yaşadığı istismar fiziksel olmanın yanı sıra duygusal da olabilmektedir. Duygusala 
istismar bireyin duygusal ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi, küçümsenmesi ve ihmal edilmesi 
olarak tanımlanabilirken bu tanımın içinde bireyi maddi ve manevi yönden kısıtlamak, 
aşağılamak, isim takmak, tehdit etmek gibi unsurları da içermektedir (Loring, 1994; O'Hagan, 
1995). Duygusal istismar tek başına var olabildiği gibi fiziksel ya da cinsel istismarın 
bulunduğu durumlarda da var olabilmekte, takip ve tespit edilmesi çoğu zaman oldukça zor 
olabilmektedir (Glaser, 2002). Duygusal istismar bireyin olumsuz benlik algısı geliştirmesine 
yönelik etkisi genel bağlamda olumsuz algıların yerleşmesine de zemin hazırlayabilmekte 
(Goldsmith, & Freyd, 2005), duygusal istismara maruz kalan birey istismar içermeyen bir 
yaşantıyı bile istismarmış gibi değerlendirip, sosyal ilişkilerini bu doğrultuda düzenleme yoluna 
gidebilmektedir ve bu nedenle bireyin algıladığı duygusal istismar düzeyi, hayatında kuracağı 
ilişkilerin yapısını ve içeriğini etkileyen önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır (Wright, 
Crawford, & Del Castillo, 2009). Duygusal istismara maruz kalan bireyler gündelik 
yaşamlarında alışılagelmiş durumlara yönelik daha olumsuz yorumlar yapabilme potansiyeline 
sahip olabilmektedirler (Berenson & Andersen, 2006).   
Çalışmalar kadınların gebelik öncesi dönemin yanı sıra gebelik dönemlerinde de duygusal 
istismara maruz kaldıklarını ve hatta duygusal istismarın gebelik döneminde fiziksel ve cinsel 
istismara kıyasla arttığını göstermektedir. Eşler tarafından aşağılanmak, tehdit edilmek ve 
küçük düşürülmek, gebelik döneminde kadınların maruz kaldığı duygusal istismar 
çeşitlerindendir  (Parker, McFarlane, Soeken, Torres  & Campbell, 1993; Newberger, Barkan, 
Lieberman, McCormick, Yllo, Gary, & Schechter, 1992). Dolayısıyla, duygusal istismarla zarar 
görmüş bireylerin kendisinden irade, öz-yeterlik- motivasyon gibi sağlam irade, bilinç ve 
farkındalık gerektiren bir olayda- doğum sürecinde cesaret sahibi olmalarını beklemek bu 
sebepten zorlaşmaktadır (Lazoğlu, 2014). Ayrancı ve arkadaşlarının hamile kadınlar ile ilgili 
yaptığı bir araştırmada kadınlar, %99.1 oranında ruhsal/sözel şiddete maruz kaldıklarını ifade 
etmişlerdir.  Kadınlar maruz kaldıkları duygusal ve sözel şiddeti bağırmak (%80.9), eleştiriye 
(%73.6), azarlamaya (%54.5) maruz kalmak olarak belirtmişlerdir. Aynı araştırmada kadınların 
%60.9’u güvenlerinin kötüye kullanıldığını, %42.7’si duygusal olarak hoşnutsuz olduklarını, 
%28.2’si ekonomik şiddete maruz kaldıklarını, %26.4’ü eşinin tehdit ve gözdağı ile 
korkuttuğunu, %22.7’si ruhsal sıkıntıya girdiğini ve %20’si yalnızlığa itildiklerini dile 
getirmişlerdir (Ayrancı, Günay, Ünlüoğlu, 2002). 



 
 

 1285 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Gebelikte doğum korkusundan bağımsız olarak yoğun olarak hissedilen bir diğer duygunun 
anksiyete olduğu görülmüştür. Korku ve anksiyete hayatı korumaya yarayan ilkel duygulardır 
ve sağlıklı bireylerde korku ve endişe, güvenliği ve refahı koruma eylemini 
kolaylaştırabilmektedir (Lang, Davis & Öhman, 2000). Çağrıştırdıkları anlam bağlamında 
aralarındaki fark kesin sınırlar ile çizilememiş olsa dahi iki farklı duyguyu tanımladıkları 
konusunda alan yazın hemfikir olmuştur. Örneğin, Beck ve Emery (2005), korkuyu tehdit edici 
bir uyarıcının akılsal değerlendirmesi anksiyeteyi ise bu değerlendirmeye verilen yanıt olarak 
tanımlarken Izard ve Ackerman (2000), korkunun anksiyete üzerindeki kilit duygu olduğunu 
dile getirmişlerdir. Sjogren (1997) çalışmasında kadınların doğuma ilişkin korkularına eşlik 
eden bir duygu olarak anksiyetenin varlığından söz etmiş, özellikle önceki doğumlarında 
istenmeyen durum meydana gebelerde yoğun anksiyetenin var olduğunu dile getirmiştir. 
Gebelik sürecinde ve doğum esnasında yaşanan anksiyete özellikle doğum esnasında 
istenmeyen durum gelişmesine neden olabilmektedir (Levin, & DeFrank, 1988). Gebelik 
sürecinde yaşanan yoğun anksiyete gebelik sürecinde alkol, sigara tüketimi, kontrollere 
gitmemek, öğünleri atlamak ve sağlıksız beslenmek gibi olumsuz durumların oluşmasına neden 
olabilmektedir (Costa, Dritsa, Larouche & Brender, 2000; Hoffman, & Hatch, 1996). Gebelerin 
anksiyetelerinin çoğunluğunun doğum korkusu ile benzerlik gösterdiği, doğum esnasında 
yaşanacak acı, doğum esnasında oluşabilecek istenmeyen durum, sağlık personeli ile yaşanacak 
olumsuz bir deneyim çerçevesinde ilerlediği görülmektedir (Hall, Hauck, Carty, Hutton,  
Fenwick & Stoll, 2009).Bu açıdan bakıldığında anksiyete gerek gebenin doğum korkusunu 
tetikleyici davranışların meydana gelmesinde etkili olması (sağlıksız beslenme, kontrolleri 
kaçırma gibi) gerekse doğum korkusu ile benzer örüntülere sahip olması açısından bu korkunun 
oluşmasında ve gelişmesinde etkili olabilecek faktörler arasındadır.  
Gebelik sürecini ve doğumu etkileyen doğum korkusunun kaynaklarının incelenmesi, bu 
korkuyu tetikleyen davranış ve yaşantısal kalıpların ortaya çıkarılması, doğum korkusunun 
azaltılması adına oldukça önemli bir adımdır.  Korkunun tetikleyicilerinin belirlenmesi, bu 
tetikleyiciler ile psikolojik bağlamda çalışılmasını, bu korkulara yönelik psiko-destek ve psiko-
eğitsel programların geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle doğum korkusunun 
oluşmasında ve gelişmesinde etkili olduğu düşünülen anksiyete ve duygusal istismar 
kavramlarının bu korkunun oluşmasındaki etkisinin çalışılması, geliştirilecek destek 
programları için oldukça önemli olacağı düşünülmektedir. 
Yapılan bu çalışma ile gebe kadınların algıladıkları duygusal istismar ve anksiyetenin doğum 
korkusunu yordamadaki katkısı ortaya koyulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır.  
1. İlk çocuğuna gebe kadınların, gebelik sayısı, eğitim durumu, aile tipi, gebeliğin planlı olup 
olmayışına göre farklılaşmakta mıdır?  
2. Daha önce doğum yapmış ve yaşayan çocukları olan gebe kadınların gebelik sayısı, eğitim 
durumu, aile tipi, gebeliğin planlı olup olmayışına göre farklılaşmakta mıdır? 
3. İlk çocuğuna gebe kadınların algıladıkları duygusal istismar ve anksiyeteleri doğum 
korkularını yordamakta mıdır? 
4. Daha önce doğum yapmış ve yaşayan çocukları olan gebe kadınların algıladıkları duygusal 
istismar ve anksiyeteleri doğum korkularını yordamakta mıdır? 
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Yöntem 
Çalışma grubu: 

Araştırmanın çalışma grubunu 18-40 yaş aralığındaki gebe bireyler oluşturmaktadır, bu 
bağlamda sosyal medya aracılığı ile 280 gebeye ulaşılmıştır. 272 katılımcı yaşını belirtmiş ve 
yaş aralığının 19- 51 arasında olduğu, yaş ortalamasının ise 29,23 olduğu görülmüştür. 
Katılımcılardan 10 kişi (%3,6) ilkokul mezunu, 41 kişi (%14,7) lise mezunu, 177 kişi (63,4) 
üniversite mezunu, 51 kişi (%18,3) yüksek lisans/doktora mezunudur. Katılımcılardan 139 kişi 
(%49,8) ev hanımı, 17 kişi (%6,1) işçi, 40 kişi (%14,3) memur olduğunu dile getirirken 83 kişi 
(%29,7) diğer meslek gruplarında olduklarını dile getirmişlerdir. 238 katılımcı (%85,3) 
çekirdek aileye mensup olduklarını dile getirirken 41 katılımcı (%14,7) geniş aileye mensup 
olduklarını dile getirmişlerdir. 218 katılımcının (%78,1) gebeliği planlı gebelik iken 61 
katılımcının (%21,9) planlı olmayan gebelik olduğunu dile getirmiştir. 122 katılımcının 
(%42,8) ilk gebeliği; 104 katılımcının (%37,3) ikinci gebeliği, 53 katılımcının (%14,5) üç veya 
üzeri sayıda gebeliğidir.   

Daha önce doğum yapan 155 katılımcının, yaş ortalamasının 30,65 olduğu, yaş aralığının 20-
50 arasında değiştiği görülmektedir. 82 katılımcı (%52,9) çekirdek aileye mensup olduklarını 
dile getirirken 73 katılımcı (%47,1) geniş aileye mensup olduklarını dile getirmişlerdir. 
Katılımcıların 8’i (%5,2) ilköğretim mezunu, 30’u (%19,4) ortaöğretim mezunu, 93’ü (%60) 
üniversite mezunu ve 24’ü (%15,5) yüksek lisans/doktora mezunudur. 102 katılımcının 
(%65,8) ikinci gebeliği iken 53 katılımcının (%34,2) üç ve üzeri sayıda gebeliğidir. 120 
katılımcının (%77,4) gebeliği planlı ilen, 35 katılımcının (%22,6) gebeliği planlı gebelik 
değildir. Daha önce doğum yapmış katılımcılar şu anki gebeliklerinde doğum korkusu olup 
olmaması konusunda 79’u (%51) korkunun olduğunu, 76’sı (%49) olmadığını dile getirmiştir. 
34 katılımcı (%21,9) önceki doğumlarında komplikasyon geliştiğini dile getirirken 114 
katılımcı (%73,5) önceki doğumlarında komplikasyon gelişmediğini dile getirmişlerdir. Kişisel 
bilgi formunda daha önce doğum yapmış bireylere önceki doğumlarına ilişkin tecrübelerini 
paylaşmaları istenmiş 17 katılımcı (%10,96) acı, 10 katılımcı (%6,45) ağrı, 13 katılımcı 
(%8,38) korku, 12 katılımcı (%7,74) heyecan, 14 katılımcı (%9,03) endişe/kaygı, 15 katılımcı 
(%9,67) mutluluk hissettiklerini dile getirmişlerdir.  

Veri toplama araçları:  

Araştırmada verileri toplama amacı ile araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu 
ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ)-A, Beck Anksiyete Ölçeği ve 
Yetişkin Bireyler İçin Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği kullanılmıştır.  

Kişisel bilgi formu: 

Araştırmacılar tarafından oluşturulan tanıtıcı bilgi formunda gebelerin sosyo-demografik 
özellikleri olan yaş, eğitim durumu, meslek, aile yapısı, gibi soruların yanı sıra daha önce var 
olan doğum, düşük, ölü doğum gibi deneyimlerine de yer verilen 24 soru bulunmaktadır. 
Araştırmanın ilk kısmında toplamda 280 gebeden toplanan veri analiz edilmiş, ikinci kısmında 
ise alan yazında ikinci doğumun doğum korkusuna etkileri üzerine yapılan çalışmalara 
istinaden araştırmaya katılan iki ve üzeri sayıda doğum yapmış 155 bireyin verileri analiz 
edilmiştir.  

Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği: Klaas ve Barbro Wijma (1998) tarafından 
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geliştirilen Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi ölçeği Likert tipte bir ölçek olup, kadınların 
doğumdan önceki beklentilerine (A formu) ve doğumdan sonraki deneyimlerine (B formu) 
yönelik sorular sorarak doğum eylemi sırasında ve sonrasında doğuma ilişkin yaşanan 
korkunun yapısını ölçmeyi amaçlayan ve 33 maddeden oluşan ölçek, Körükçü (2009) 
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçekte 14 tane ters madde bulunmaktadır. Bu maddeler (2, 
3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 27, 31) ölçümün uyumu göz önünde bulundurulmak 
amacıyla ters yönde çevrilerek hesaplanmaktadır. Ölçek 0 ile 5 arasında değişen bir puanlama 
ile 6’lı likert bir yapıya sahiptir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 0 iken maksimum puan 
165tir. Kesme puanı net olmasa da ölçekten alınan puanın yükselmesiyle doğuma dair gelişen 
stres ve korkunun da yükseleceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla, ölçek sonucuna bakarak tanı 
koymaktan ziyade, ölçeğin doğuma dair hissedilen stres ve korkunun şiddeti hakkında bilgi 
verdiği söylenebilir.  

Beck Anksiyete Ölçeği: Bireylerin yaşadıkları anksiyete belirtilerinin sıklığının belirlenmesi 
amacı ile Beck ve arkadaşları tarafından 1988 tarihinde geliştirilen ölçeğin Türkçeye 
adaptasyonu Ulusoy ve arkadaşları (1998) tarafından yapılmıştır. ölçek 21 maddeden 
oluşmakta 0-3 arası puanlaması ile 4’lü likert tipindedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 
0 en yüksek puan 63 olup ölçekten elde edilen puanın artışı anksiyetenin artışına karşılık 
gelmektedir (Ulusoy, Şahin, Erkman, 1998).  

Yetişkin Bireyler İçin Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği: Ersanlı, Yılmaz ve Özcan (2013) 
tarafından geliştirilen bireylerin algıladıkları duygusal istismar düzeyleri hakkında bilgi veren 
“Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği” 61 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki 8, 21 ve 54. 
Maddeleri ters madde olup ölçekten alınabilecek en düşük puan 61 en yüksek puan ise 305’tir. 
Ölçekten alınan yüksek puan bireyin algıladığı duygusal istismarın yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

Verilerin analizi:  

İstatistiksel çözümlemelerden önce, demografik değişkenler ışığında gebe kadınlara uygulanan 
ölçekler puanlanmış, elde edilen veriler bilgisayarda kodlanarak SPSS 22.0 programında 
istatistiksel analizleri yapılmıştır. Grupların normalliği varsayımları test edilerek bu bağlamda 
parametrik ve non-parametrik analiz teknikleri kullanılmıştır.   

Bulgular 
Bu kısımda araştırma sorularına cevap aramak için yapılan analizlerden elde edilen bulgulara 
yer verilmiştir.  

Veri setinde katılımcılar tarafından boş bırakılan maddelere kayıp veri ataması yapılmış, 
dağılımın normalliğini test etmek amacı ile verilerin çarpıklık ve basıklık katsayıları 
incelenmiş, normalliğin sağlanması adına uç veriler veri setinden atılarak dağılımın 
normalliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerlerin +1 ve -1 arasında 
olmasından dolayı dağılımın normal olduğu kabul edilmiştir (duygusal istismar çarpıklık -,684, 
basıklık ,799; doğum korkusu ,191, ,147; anksiyete çarpıklık ,89, basıklık ,919).  Yapılan ilişki 
analizinde değişkenler arasında .90 dan fazla ilişki olmadığı ve bu nedenle çoklu bağlantı 
probleminin olmadığı görülmüştür.  

 



 
 

 1288 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Tablo 1.  

Doğum korkusu puanlarının gebelik sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 

Grup  N x Ss Var k. KT Sd KO F p 

ilk 
gebelik 

122 79,06 20,34 G. arası 2615, 47 2 1307,73  

 

2,65 

 

 

,07 
İkinci 
gebelik 

104 80,21 22,03 G. içi 134516,04 273 492,73 

Üç ve 
üzeri 

53 71,88 26,23 Toplam  137131,51 275 

Toplam  279 78,11 22,33 

Tablo 1'de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan gebe kadınların doğum korkusu ölçeği 
puanlarının gebelik sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları 
arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (F=2,65; p>.05). 

Tablo 2.  

Doğum korkusu puanlarının eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 

Grup  N x Ss Var k. KT Sd KO F p 

YL/Doktora  51 80,07 18,62 G. arası 470,51 2 235,25  

 

,471 

 

 

,62 
Üniversite 175 77,18 20,85 G. içi 136945,16 274 499,8 

İlköğretim/Lise 53 79,66 29,63 Toplam  

137415,68 

276 

Toplam  279 78,17 22,31 

Tablo 2'de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan gebe kadınların doğum korkusu ölçeği 
puanlarının eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları 
arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (F=2,65; p>.05). 
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Tablo 3  

Doğum korkusu ölçeği puanlarının aile tipi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları 

 Aile tipi N x ss                    t testi  

t Sd p 

Doğum 
korkusu 

Çekirdek 237 78,21 21,9 ,06 275 ,94 

Geniş  40 77,95 24,87 ,06 49,74 ,95 

Tablo 3'de görüldüğü üzere gebe kadınların, doğum korkusu aile tipine göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir (p>.05). 

Tablo 4  

Doğum korkusu ölçeği puanlarının planlı gebelik değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları 

 Gebelik 
türü 

N x ss                    t testi  

t Sd p 

Doğum 
korkusu 

Planlı  217 77,45 21,52 -1,01 275 ,31 

Planlı 
değil 

60 80,76 24,98 -,93 84,71 ,35 

Tablo 4'de görüldüğü üzere gebe kadınların, doğum korkusu gebeliğin planlı olup olmamasına 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05). 

Tablo 5  

Doğum korkusunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

Değişken B Standart 
Hata 

ß T p İkili r Kısmı R 

Sabit  88,209 12,73  6,92 ,000   

Duygusal 
istismar 

-,12 ,04 -,18 -3,13 ,002 -,287 -,186 

Anksiyete  ,59 ,11 ,3 5,2 ,000 ,368 ,301 

                    R=,407        R2 =,165     F=27,07     p<.01 
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Tablo 5'te görüldüğü üzere, duygusal istismar ve anksiyete değişkenlerine göre doğum 
korkusunun yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları yukarıdaki tabloda sunulmuştur. 
Yordayıcı değişkenlerle bağımlı (yordanan) değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar 
incelendiğinde, duygusal istismar arasında düşük düzeyde negatif yönde (r=-.18) bir ilişki 
olduğu ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişkenin arasındaki korelasyonun r= 
-,28 Olarak hesaplandığı görülmektedir. Anksiyete ve doğum korkusu arasında düşük ve pozitif 
yönde (r=.30) bir ilişki bulunmaktadır. Ancak diğer değişkenler kontol edildiğinde iki değişken 
arasındaki korelasyonun r=,36 olarak hesaplandığı görülmektedir. Duygusal istismar ve 
anksiyete değişkenleri ile birlikte doğum korkusu puanları ile düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 
vermektedir (R=,40, R2=,16; p<.01). adı geçen iki değişken birlikte, doğum korkusundaki 
toplam varyansın %16’sını açıklamaktadır.  

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre yordayıcı değişkenlerin iş doyumu üzerindeki 
göreli önem sırası; anksiyete, duygusal istismardır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde adı geçen iki değişkeninde iş doyumu üzerinde anlamlı 
bir yordayıcılığa sahip olduğu görülmektedir (p<.01).  

Daha önce doğum yapmış bireylerdeki doğum korkusunun incelenmesi amacı ile veri setinden 
daha önce doğum yapmış bireyler alınmış, veri setinin normallik varsayımları çarpıklık basıklık 
değerleri incelenmiş, değerlerin +1, -1 aralığında olmasından dolayı dağılımın normal olduğu 
varsayılmıştır.  

Tablo 6  

Doğum deneyimi olan bireylerde doğum korkusu ölçeği puanlarının mezun olunan okul 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal-Wallis testi 
sonuçları 

Puan  Mezun olunan 
okul 

N xsıra x2 sd P 

 

Doğum 
korkusu 

YL/Doktora 24 78,54  

 

,07 

 

 

2 

 

 

,96 

Üniversite 92 77,90 

İlköğretim/Lise 38 75,88 

Toplam 154 

Tablo 6'da görüldüğü üzere doğum korkusu ölçeği puanlarının mezun olunan bölüm 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 
Kruskal Wallis-H analizi sonucunda grupların sıralama ortalamalı arasındaki farklılık anlamlı 
bulunmamıştır (x2=,07; p>.05). 
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Tablo 7  

Doğum deneyimi olan bireylerde doğum korkusu ölçeği puanlarının aile yapısı değişkenine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları 

 Aile tipi N x ss                    t testi  

t Sd p 

Doğum 
korkusu 

Çekirdek  81 85,87 21,92 4,77 152 ,00 

Geniş  73 69,93 19,23 4,80 151,89 ,00 

Tablo 7'de görüldüğü üzere doğum deneyimi olan gebe kadınların, doğum korkusu aile yapısına 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<.01).  

Tablo 8  

Doğum deneyimi olan bireylerde doğum korkusu ölçeği puanlarının gebeliğin planlı olup 
olmaması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız 
grup t testi sonuçları 

 Gebelik tipi N x ss                    t testi  

t Sd p 

Doğum 
korkusu 

Planlı   119 79,30 21,69 1,01 152 ,31 

Planlanmamış  35 74,97 23,52 ,97 52,19 ,33 

Tablo 8’de görüldüğü üzere doğum deneyimi olan gebe kadınların, doğum korkusu gebeliğin 
planlı olup olmamasına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05). 

Tablo 9  

Doğum deneyimi olan bireylerde doğum korkusu ölçeği puanlarının gebelik sayısı değişkenine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirmek amacı üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları 

 Gebelik 
sayısı 

N x ss                    t testi  

t Sd p 

Doğum 
korkusu 

2 101 80,99 21,45 2,09 152 ,03 

3 ve üzeri 53 73,22 22,67 2,05 100,774 ,04 

Tablo 9'da görüldüğü üzere doğum deneyimi olan gebe kadınların, doğum korkusu gebelik 
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sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<.05).  

Tablo 10  

Doğum tecrübesi olan bireylerde doğum korkusu önceki doğumlarında komplikasyon 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile yapılan bağımsız gruplar t 
testi sonuçları 

 Komplikasyon  N x ss                    t testi  

t Sd p 

Doğum 
korkusu 

Evet  34 80,02 22,38 ,474 145 ,636 

Hayır 113 77,94 22,45 ,475 54,539 ,636 

Tablo 10’da görüldüğü üzere doğum tecrübesi olan gebe kadınların, doğum korkusu önceki 
doğumda komplikasyon meydana gelmesine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 
(p>.05). 

Tablo 11  

Doğum deneyimi olan bireylerde doğum korkusunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 
analizi sonuçları 

Değişken B Standart 
Hata 

ß T p İkili r Kısmı R 

Sabit  85,284 16,17  5,272 ,00  

-,288 

 

-,177 Duygusal 
istismar 

-,116 ,053 -,17 -2,199 ,02 

Anksiyete  ,594 ,142 ,33 4,181 ,00 ,390 ,323 

                    R= ,423        R2 = ,179  F= 16,311  p<.01 

Tablo 11'de görüldüğü üzere, doğum deneyimi olan bireylerde duygusal istismar ve anksiyete 
değişkenlerine göre doğum korkusunun yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları 
yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Yordayıcı değişkenlerle bağımlı (yordanan) değişken 
arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde, duygusal istismar arasında düşük 
düzeyde negatif yönde (r=-.28) bir ilişki olduğu ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki 
değişkenin arasındaki korelasyonun r= -,17 Olarak hesaplandığı görülmektedir. Anksiyete ve 
doğum korkusu arasında düşük ve pozitif yönde (r=.39) bir ilişki bulunmaktadır. Ancak diğer 
değişkenler kontol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonun r=,32 olarak hesaplandığı 
görülmektedir. Duygusal istismar ve anksiyete değişkenleri ile birlikte doğum korkusu puanları 
ile düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vermektedir (R=,42, R2=,18; p<.01). Adı geçen iki değişken 
birlikte, doğum korkusundaki toplam varyansın %18’sini açıklamaktadır.  
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Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre yordayıcı değişkenlerin iş doyumu üzerindeki 
göreli önem sırası; anksiyete, duygusal istismardır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde adı geçen iki değişkeninde iş doyumu üzerinde anlamlı 
bir yordayıcılığa sahip olduğu görülmektedir (p<.01).  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırmada gebelerin yaşadığı doğun korkusuna farklı perspektiflerden bakılması 
amaçlanmış, doğum korkusunun oluşumunda etkili olabilecek faktörler olarak anksiyete ve 
duygusal istismar alınmış ve bu faktörler çerçevesinde diğer değişkenlerin olası etkilenin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Alan yazında gebelik sayısının özellikle önceki gebelikte 
komplikasyon olması durumunda doğum korkusuna etki ettiği yönünde çalışmalar mevcuttur 
(Størksen, Garthus‐Niegel, Vangen & Eberhard‐Gran, 2013; Fenwick, Gamble, Nathan, Bayes 
& Hauck, 2009). Çalışmada genel katılımcılarda doğum sayısının doğum korkusu arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamazken, daha önce doğum yapmış grupta doğum sayısının ile doğun 
korkusu arsında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Önceki doğumlardaki olumsuz 
deneyimlerin doğum korusunun önemli bir yordayıcısı olduğu ve özellikle komplikasyonlardan 
duyulan endişeden dolayı bireylerin sonraki doğumlarında sezaryen doğum yapmayı tercih 
etmelerine neden olduğu düşünülmektedir (Saisto, & Halmesmäki, 2003; Jolly, Walker & 
Bhabra, 1999; Saisto,  Ylikorkala, & Halmesmäki, 1999; Ryding, 1993).  Bu bağlamda 
bakıldığında özellikle daha önce doğum yapmış bireylerde doğum korkusu ve doğum sayısında 
anlamlı bir fark görülmesi alan yazın ile uyum içindedir. Özellikle önceki doğumlarında 
komplikasyon olan gebelerde doğum korkusunun komplikasyon olmayan gruba kıyasla daha 
fazla olacağı yönünde çalışmalar mevcuttur (Nerum, Halvorsen, Sørlie, & Øian, 2006; Johnson 
& Slade, 2003). Fakat bu çalışmada daha önce doğum yapmış bireylerde önceki doğum 
tecrübelerinde gelişen komplikasyonlar ile doğum kaygısı arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Bu durumunun komplikasyonların kültürel bağlamda değerlendirilme durumu 
ile açıklanabilir olduğu düşünülmektedir. Sabır, şükür, manevi teslimiyet ve tefekkür gibi 
kavramların doğum esnasında gelişsen komplikasyonların atlatılması ve şu an hali hazırda 
sağlıklı bir çocuğa sahip olmanın verdiği güçlendirici etkisi ile bu çalışma grubunda doğum 
korkusuna etki eden etmenler arasında görülmemesi nedeni olabilir. Daha detaylı bir veri elde 
etmek amacı ile komplikasyon gelişen gebelik sonrası gelişen dinamiklerin detaylı incelenmesi 
alan yazın adına önemli olacaktır.  

Katılımcıların eğitim seviyelerinin doğum korkusunu ile anlamlı bir fark olup olmadığı üzerine 
yapılan analizler sonucunda her iki grupta da anlamlı bir fark bulunamamıştır ve bu bulgu 
alanyazında var olan çalışmalardan elde edilen bulgular ile uyum göstermektedir. Bu çalışmada 
eğitim seviyesinin incelenmesinin nedeni eğitim seviyesini, özgüvende bir artışa neden 
olabilecek etmenler arasında alındığı dair çalışmalar kapsamında ele alarak doğum korkusu 
bağlamında değerlendirmektir.  Özgüven doğum korkusuna etki eden etmenler arasında yer 
almaktadır (Halvorsen, Nerum, Sørlie & Øian, 2010; Nerum, Halvorsen, Sørlie  & Øian, 2006; 
Nilsson & Lundgren, 2009; Lazoğlu, 2014) ve yapılan çalışmalarda doğum korkusu olan 
kadınların kendilerini yeterli hissetmeme nedeni ile bu korkuyu geliştirebildiklerini 
göstermiştir (Lowe, 2000). Teoriler eğitim seviyesinin özgüven seviyesinin geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir (Branden, 1990; Kohn, 1994; Robins, 
Trzesniewski, Tracy, Gosling & Potter, 2002) ve bu nedenle özgüveni arttıran bir etmen olması 
bağlamında eğitim seviyesinin doğum korkusunu da etkileyen bir etmen olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmanın çalışma grubunda anlamlı bir fark bulunamamasının nedenleri 
olarak eğitim seviyesindeki artışın doğum korkusu ile ilintili olan özgüven algısı ile ilişkili 
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olmaması ile açıklanabilir. Çalışmaya katılan gebe kadınların doğum korkusunun bir 
tetikleyicisi olarak kesin bir şekilde özgüvenden bahsedilemeyeceği gibi bahsedilecek olsa dahi 
bu özgüvenin eğitim ile kazanıldığına dair yeterli veri olmama ihtimali akla gelmektedir. Gebe 
kadınlarla yapılacak eğitim seviyesi ve özgüven kapsamındaki derinlemesine çalışmalar bu 
bağlamda daha detaylı bilgi verebilecektir.   

Katılımcıların aile yapılasının doğum korkusu anlamlı bir fark olup olmaması üzerine yapılan 
analizler sonucunda genel katılımcılarda aile yapısı doğum korkusu arasında anlamlı bir fark 
bulunamazken daha önce doğum yapmış bireylerde aile yapısının anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir. Aileye yeni gelen bebek sadece bebeğin anne babasının değil, onların 
ebeveynlerinin de hayatını etkileyen bir faktör olabilmektedir (Murray& McKinney, 2014; 
Fuller-Thomson & Minkler, 2001; Minkler, & Fuller-Thomson, 2001). Pek çok gebe gebelik 
süreci ve doğum konusunda kendi annesi ve eşinin annesi ile iletişimde ve yer yer çatışma 
içinde olabilmektedir. Özellikle bebeğin dünyaya gelişinin ardından bebeğin bakımı konusunda 
büyük ebeveynlerin annenin hayatına dair fikir ve yorumları çatışmalı bir sürecin doğmasına, 
yeni annenin doğum sonrası süreci oldukça zor atlatmasına neden olabilmektedir (Uğur, 2018; 
Ayvaz, Hocaoğlu, Tiryaki & Ak, 2006; Tammentie, Paavilainen, Åstedt‐Kurki, & Tarkka, 
2004).  Geniş ailelerde doğum sonrası süreçte annenin hayatına dahil olan birey sayısı ve 
dolayısı ile çatışma artmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında ilk doğum sonrası aile gerek gebe 
kadının gerekse bebeğin bakımı konusunda anne doğum yapmış kadın ve eşinin ailelerinin 
sürece dahil oluşunun daha önce doğum yapmış bireyler tarafından tecrübe edilmiş olması 
olarak görülebilmektedir.  

Katılımcıların gebeliklerinin planlı olup olmaması değişkeni ile doğum korkusu arasında 
anlamlı bir fark olup olmaması konusunda yapılan analizler sonucunda her iki grupta da anlamlı 
bir fark bulunamamıştır. Planlı gebeliği olan kadınların doğum korkusu puanları planlı olmayan 
gebeliklerden daha düşük çıkarken (Aksoy, Ozkan, & Gundogdu, 2015; Geller, 2004); planlı 
olmayan gebelikte daha yoğun depresif semptomlar görülmüştür (Yanikkerem, Ay & Piro, 
2013). Bu çalışmada gebeliğin planlı olup olmaması ile doğum korkusu arasında anlamlı bir 
fark görülmemesinin Türk kültüründe çocuğun ve çocuk sahibi olmanın önemli bir yere sahip 
olması ile açıklanabileceği düşünülmektedir. Atasözleri, deyimler, mitler, masallar ve halk 
hikayelerinde çocuk sahibi olmak yüceltilir, çocuk sahibi olamayan bireyler çeşitli adaklarla 
çocuk sahibi olmaya çalışırlar. “Çocuk evin meyvesidir”, “Çocuksuz kadın yemişsiz ağaç 
gibidir”, “Çocuk bereketi ile gelir” gibi atasözleri toplumda çocuk sahibi olmanın ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir (Aksoy, 1995).  Bu bağlamda değerlendirildiğinde çalışma 
grubunda planlı ya da planlı olmayan gebelik ile doğum korkusu arasında anlamlı fark 
olmayışının, kültürün etkisi ile açıklanabileceği düşünülmüştür. Fakat doğum etmeninin 
kültürel bağlamda daha detaylı değerlendirilmesi ve incelenmesi adına yapılacak gelecek 
çalışmaların alan yazını bu açıdan destekleyici olacağı düşünülmektedir.   

Duygusal istismar ve anksiyetenin doğum korkusunu yordaması bağlamında yapılan çoklu 
regresyon analizleri sonucunda duygusal istismar ve anksiyetenin doğum korkusunu yordayıcı 
etkisinin her iki grup için de var olduğu görülmüştür. Alan yazında doğum korkusunun 
yordayıcısı olarak çoğunlukla anksiyete çalışılırken (Richens, Lavender & Campbell, 2019; 
Bhagwanani, Seagraves, Dierker & Lax, 1997; Larsson, Karlström, Rubertsson & Hildingsson, 
2015; Üst, Pasinlioğlu  & Özkan, 2013) duygusal istismar ise örselenmiş yaşantılar kapsamında 
alınarak doğum korkusu ile ilişkisi incelenmiştir (Heimstad, Dahloe, Laache, Skogvoll & Schei, 
2006; Moeller, Bachmann, & Moeller, 1993; Neggers, Goldenberg, Cliver & Hauth, 2004). Bu 
çalışmada daha önce doğum yapmış bireylerde anksiyete ve duygusal istismarın doğum 



 
 

 1295 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

korkusunu yordama oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Bu bağlamda aile yapısının etkisi 
gibi ilk doğumlarının ardından yakın çevreden gördükleri duygusal istismarın (anne, 
kayınvalide, eş, yakınlar tarafından çocuğa bakamama, çocuk için yeterli olamama gibi 
söylemlere maruz kalma) daha yoğum olma durumu akıllara gelmektedir. Türkiye’de doğum 
sonrası yeni anneye yardım edilmesi için büyük ebeveynlerden destek alınması oldukça 
yaygındır. Özellikle doğum sonrası ilk birkaç ay aile büyüklerinin yeni anneye yardım etmesi 
oldukça sık rastlanan bir uygulamadır (Katabi, 2008).  Bu yardım döneminde yeni anne 
çocuğuna yeterince iyi bakamadığı, yeterince beslenmediği, çocuğu yeterince sıkı giydirmediği 
gibi pek çok konuda tavsiye niteliğinde söylemlere maruz kalabilmekte (Yalçın, 2012; Bozkuş 
& Konak, 2011) bu söylemler sonucunda kendisinin yeterli ve iyi bir anne olmadığı yönünde 
inanç geliştirebilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle annenin ilk doğum sonrası dönemde gerek 
yakın çevresinden gerekse eşinden ihtiyaç duyduğu desteği görememesi bir sonraki doğumda 
daha kaygılı olmasına neden olabilmektedir (Balcombe, 1996; Biltekin, Boran, Denkli & 
Yalçınkaya, 2004; Belsky, 1979; Salmela-Aro, Read, Rouhe, Halmesmäki, Toivanen, Tokola, 
& Saisto, 2012). Bu nedenler doğrultusunda daha önce doğum yapmış bireylerin çocuk sahibi 
olmaya ilişkin anksiyete ve duygusal istismarı tetikleyen daha çok yaşantıları olması ihtimali 
ile bu iki değişkenin doğum korkusunun yordanmasında daha etkili olabileceği 
düşünülmektedir. Bu açıdan daha önce doğum yapmış bireylerle yapılacak derinlemesine 
görüşmeler ilk doğumları ertesindeki yaşantıların hali hazırdaki gebelikleri üzerindeki etkileri 
hakkında daha detaylı bilgi sunacaklardır.  
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ÖZET 

 
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluk, sosyal iyi oluş ve psikolojik iyi oluş düzeyleri 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye geneli 
üniversitelerde öğrenim gören 453 katılımcı oluşturmuştur. Yapılan araştırmanın verileri ‘’Ahlaki olgunluk 
ölçeği’’, ‘’Sosyal iyi oluş ölçeği’’, ‘’Psikolojik iyi oluş ölçeği’’ ve ‘’Kişisel bilgi formu’’ ile elde edilmiştir. 
Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS-21 paket programı 
kullanılmıştır. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistiklerden olan yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri görebilmek amacıyla Pearson 
Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ahlaki olgunluklarının psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi 
oluşlarını yordayıp yordamadığını belirlemek için Basit Doğrusal Regresyon Tekniği Kullanılmıştır. Son olarak 
öğrencilerin ahlaki olgunluk, psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluşlarının bazı demografik değişkenlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için parametrik ve non-parametrik fark testleri kullanılmıştır. 
Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğrencilerin ahlaki olgunlukları ile hem psikolojik iyi oluşları hem de 
sosyal iyi oluşları arasında pozitif yönde tutarlı ilintiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin ahlaki olgunluk 
puanlarının hem psikolojik iyi oluş hem de sosyal iyi oluşlarını anlamlı şekilde yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
Fark testleri incelendiğinde ise; öğrencilerin ahlaki olgunluk, psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluşlarının 
cinsiyetlerine, gelir düzeylerine ve yaşadıkları yere göre anlamlı şekilde değiştiği ancak yaşlarına, yaşamın 
çoğunu geçirdikleri yere ve doğup büyüdükleri coğrafi bölgeye göre değişmediği bulunmuştur. Elde edilen 
bulgular alan yazını ve başka araştırma sonuçlarına göre tartışılmış ve bu bulgulara göre bazı öneriler 
getirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ahlaki olgunluk, Psikolojik iyi oluş, Sosyal iyi oluş 

 
ANALYSIS OF RELATIONS BETWEEN MORAL MATURITY, SOCIAL 

WELL-BEING AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF 
UNIVERSITY STUDENTS 

ABSTRACT 
 

 In this research, the relations between moral maturity, social well-being and psychological well-being 
levels of the university students are investigated. The study group of the research consists of 453 participants who 
are studying in Universities in Turkey in 2018-2019 education year. The data of research done are acquired with 
"Moral Maturity Scale", "Social well-being scale", "Psychological well-being scale" and "Personal information 
form". To analyze the data acquired via data collection tools, the SPSS-21 package program is used 
in the research. To analyze the data, descriptive statistics which are; percentage, frequency, average, and 
standard deviation values are calculated. Besides, in order to see the relationships between the variables, the 
Pearson Correlation Coefficient is calculated. Moreover, to determine whether students’ moral maturity predicted 
their psychological well-being and social well-being, Simple Linear Regression Technique is used. Lastly, to 
determine whether to differentiate students’ moral maturity, psychological well-being and social well-being 
according to some demographic variables, parametric and non-parametric difference tests are used. When the 
findings of the research are investigated, it is determined that there are positively meaningful relations 
between students’ moral maturity and both psychological well-being and social well-being. In addition, it is 
discovered that students’ moral maturity scores predicted their psychological well-being and social well-being in 
a meaningful way. When the difference tests are examined, it is discovered that; students’ moral 
maturity, psychological well-being, and social well-being changed significantly according to their gender, level 
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of income and place of residence, but did not change according to their ages, where they spend most of their lives 
and geographic region where they born and grew up.  Acquired findings are discussed according to the body of 
literature and other research results and according to these findings, some proposals are brought forward. 
 
Key Words: Moral maturity, Psychological well-being, Social well-being 
 
*Bu Çalışma Osman Savaş’ın İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmış olduğu 
yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
 

 
Giriş 

Teknolojinin ve ekonominin toplumu kalkındırmasının yanında eğitimin diğer bir hayati 
katkısı ve işlevi olarak ahlak ve etik inşası, gelişimi ve toplumda yaygınlaştırılması 
değerlendirilebilir. Ahlak, insanın toplum içindeki her türlü davranışlarını ve onlarla olan 
ilişkilerini düzenlemek maksadıyla ortaya konulan ilkelerin, kuralların tamamıdır (Erdem, 
2003). Bu noktada ahlakın ve ahlaki olgunluğun toplum yaşamı için ne derece vazgeçilmez 
olduğu, tarihsel süreç içerisinde toplumların yaşadığı birçok felaket ve kaosun bireysel ve/veya 
toplumsal ahlak yoksunluğuna bağlı olmasıyla açıklanabilir. Toplumun iyi oluş özellikleri 
bireylerin iyi oluş özelliklerine bağlı olduğu gibi bireylerin iyi oluş özellikleri de toplumun iyi 
oluş özelliklerine bağlı olmasıyla bir yönüyle döngü oluşturur. Bu durum sosyal iyi oluş ve 
psikolojik iyi oluş tabanında genel ve spesifik olarak incelenebilecek iki ana alanda tecessüm 
eder.  
 Hem sosyal iyi oluş hem de psikolojik iyi oluş kavramları psikolojide güncel bir akım 
olan pozitif psikoloji içinde kendine yer bulan kavramlardır. Pozitif psikoloji, bireylerin güçlü 
yönleri, sahip oldukları pozitif özellikler, motive eden durumlar, erdemleri ve davranışları 
bilimsel olarak araştırarak bu yönleri anlayıp bireylerin hayatlarında nasıl daha etkin hale 
getirip, hayat kalitelerini artırabilecekleri üzerinde çalışır (Seligman ve Csikszenmihalyi, 2000; 
Sheldon, Kashdan ve Steger, 2011). Sosyal iyi oluşun farklı şekillerde tanımlandığı 
görülmüştür. Uzmanlar sosyal iyi oluşu pozitif sosyal davranış şeklinde tanımlamış, sosyal iyi 
olmayı sosyal katılımla eş tutmuşturlardır (Keyes (1998). İyi oluş kavramı farklı şekillerde 
tanımlanmakla beraber psikolojik iyi oluş için birbirine yakın tanımlar yapılmıştır. Hedonik 
yaklaşımda iyi oluş, kişinin yaşamdan aldığı haz ve doyum olarak nitelenmesiyle birlikte, bu 
kişinin öznel değerlendirmesine dayanmaktadır (Hefferon ve Boniwell, 2014). Eudemonik 
yaklaşımda iyi oluş ise bireyin tam olarak psikolojik fonksiyonda bulunması demektir ve 
psikolojideki kavramsal karşılığı “psikolojik iyi oluş”tur (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). 
Psikolojik iyi olma düzeyi bilişsel ve sosyal yanların pozitif değerlerde olmasının yanında 
fizyolojik etkileri de olan bir durumdur. Psikolojik iyi olma düzeyi sosyo-demografik 
değişkenlerden ve nöroendokrin sistemin düzenliliği, bağışıklık, kalp-damar, hızlı göz 
hareketleri (REM) (Ryff, Singer ve Love, 2004) gibi birçok değişken açısından incelenmiş ve 
olumlu işlevselliğe katkı sağlayan bir yapı olduğu bulgulanmıştır (Ryff ve Singer, 1998). Ryff, 
psikolojik iyi oluş kavramını daha kolay anlaşılır hale getirebilmek, geniş bir perspektif sunmak 
için psikolojik iyi olma ile ilgili literatürel anlamda sentezleşme yaparak, psikolojik iyi olmanın 
daha çok pozitif yönünü ortaya çıkarmıştır (Akın, 201). Ryff (1989)’e göre, psikolojik iyi olma, 
bireyin yaşam tarzlarından meydana gelen çok yönlü bir durumdur. Ryff (1989), psikolojik iyi 
oluşun boyutlarını altı başlıkta ele almıştır. Bunlar: Kendini kabul, başkalarıyla olumlu ilişkiler, 
özerklik, çevresel kontrol, yaşam amacı ve kişisel gelişimdir. 

Sonuç olarak insan ve toplum ayrılamaz iki varlık haline gelmişken, toplumun sağlığı 
için insanın, insanın sağlığı için ahlakın iyileştirilmesi ve olgunlaştırılması gerekmektedir. 
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Günümüzde eğitim kurumları özellikle üniversiteler toplumun gençleri üzerinde bu amacı 
güderek eğitim yapan önemli kuruluşlardır. Ahlakın topluma ve bireye kazandırdığı en önemli 
iki dinamizm olarak da sosyal iyi oluş ve psikolojik iyi oluş söylenebilir. Yapılan bu çalışmada, 
üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluk, sosyal iyi olma ve psikolojik iyi oluş özellikleri 
arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığını inceleme amaç edinilmiştir. Bu ana problem cümlesi 
çerçevesinde aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır. 

1. Öğrencilerin ahlaki olgunlukları ile psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluşları arasında 
anlamlı ilişkiler var mıdır?  
2. Öğrencilerin ahlaki olgunlukları psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluşlarını anlamlı 
düzeyde yordamakta mıdır?  
3. Öğrencilerin ahlaki olgunlukları, cinsiyetlerine, yaşlarına, yaşamlarının çoğunu 
geçirdikleri yere, doğup büyüdükleri coğrafi bölgeye, gelir düzeylerine ve yaşadıkları 
yere göre farklılaşmakta mıdır? 
4. Öğrencilerin psikolojik iyi oluşları cinsiyetlerine, yaşlarına, yaşamlarının çoğunu 
geçirdikleri yere,  doğup büyüdükleri coğrafi bölgeye, gelir düzeylerine ve yaşadıkları 
yere göre farklılaşmakta mıdır? 
5. Öğrencilerin sosyal iyi oluşları cinsiyetlerine, yaşlarına, yaşamlarının çoğunu 
geçirdikleri yere,  doğup büyüdükleri coğrafi bölgeye, gelir düzeylerine ve yaşadıkları 
yere göre farklılaşmakta mıdır? 

 
Yöntem 

Bu araştırma, yükseköğrenim öğrencilerinde ahlaki olgunluk, sosyal iyi olma ve 
psikolojik iyi oluş durumları arasındaki ilişkilerin ele alındığı tarama modelli bir çalışmadır. 
“Tarama modeli çok sayıda insandan oluşan bir evrende, evren ile ilgili genel bir yargıya 
ulaşmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 
yapılan tarama düzenlemeleridir. Bu modelin bir türü olan ilişkisel tarama modelinde ise; iki 
ya da daha çok sayıda değişken arasında birlikte değişim varlığı veya derecesi belirlenmeye 
çalışılır (Karasar, 2004). 
 Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni 2018-2019 yılı arasında Türkiye geneli üniversitelerde okuyan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye geneli 7 coğrafik bölgede üniversite okuyan 
247 erkek, 206 kadın toplamda 453 öğrenci bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi, olasılığa dayalı yöntemlerin bir örneği olan basit tesadüfi örneklem 
yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur (Altunışık ve ark., 2010). 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla; kişisel bilgi formu, ahlaki olgunluk ölçeği, 

sosyal iyi oluş ölçeği ve psikolojik iyi oluş ölçeği dört ayrı ölçme aracı kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 
Araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu 6 sorudan oluşmaktadır. 

Katılımcılardan cinsiyet, yaş, yaşamlarını çoğunlukla geçirdiği yer, doğup büyüdüğü coğrafi 
bölge, kişisel ekonomik gelir düzeyi ve konakladığı yer ile ilgili sorular yer almıştır. 

Ahlaki Olgunluk Ölçeği 
Kişilerin ahlaki olgunluk düzeylerini belirlemek için Şengün ve Kaya (2008) tarafından 

geliştirilen Ahlaki Olgunluk Ölçeği, 66 sorudan oluşmakta olup, 5 dereceli likert tipi ölçektir. 
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Ahlaki olgunluk niteliğini taşıyan sorularının 52’si olumlu, 142’ü olumsuzdur. Ahlaki olgunluk 
ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0.93 olarak btespit edilmiştir. Ahlaki olgunluk 
ölçeğinde cevaplanan tüm maddelerden alınabilecek en yüksek puan 66*5=330’dur. 
Alınabilecek yüksek puan, yüksek ahlaki olgunluk düzeyini gösterir. Ölçekte alınabilecek en 
düşün puan 66*1=66’dır. Alınan düşük puan ise düşük ahlaki olgunluk düzeyinin göstergesidir. 
830 lise öğrencisine uygulanan ahlaki olgunluk ölçeğinin puan ortalaması (X=273,11) ve 
standart sapması (S=28,35) olarak saptanmıştır. 

Sosyal İyi Olma Ölçeği 
Katılımcıların sosyal iyi olma düzeylerini tespit etmek amacıyla Keyes (1998), 

tarafından geliştirilen ve Akın, Demirci, Çitemel, Sarıçam ve Ocakçı (2013) tarafından 
Türkçeye uyarlanan Sosyal İyi Olma kullanılmıştır. Ölçek 15 maddeden oluşmakta, genel bir 
sosyal iyi olma puanı verilmekte olup tek boyutta incelenmektedir. Ölçeğin 8 maddesi ters 
puanlanıp; ilgili maddeler ters puanlandıktan sonra katılımcıların ölçekteki maddelere 
verdikleri cevapları sembolize eden rakamlar toplanarak toplam sosyal iyi olma puanı elde 
edilmektedir. Ölçeğin Türkçe formu için yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında yapı 
geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile ele alınmış ve ölçeğin orijinal formundaki beş boyutlu 
model yerine tek boyuttan oluşan bir sosyal iyi olma modelinin iyi uyum verdiği bulunmuştur 
(X²=155.46, sd=86, p=.00001, RMSEA=.054, GFI=.93, AGFI=.90, SRMR=.065). SİOÖ 
Türkçe formu için Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ise .64 olarak tespit edilmiştir. 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 
Psikolojik iyi oluş ölçeği Diener, Scollon ve Lucas (2009) tarafından geliştirilmiş olup 

sekiz maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik 
çalışmaları ise Telef (2013) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin maddelerinin cevaplama 
seçenekleri, kesinlikle katılmıyorum (1) ile numaralandırılmış olup kesinlikle katılıyorum (7) 
ile numaralandırılmıştır. Psikolojik iyi oluş Ölçeğinin puanlaması, tüm maddelere kesinlikle 
katılıyorum yanıtı verilirse 56, tüm maddelere kesinlikle katılmıyorum yanıtı verilirse 8 puan 
arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise 87 olarak tespit 
edilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Kullanılan Ölçekler, uygun örnekleme yöntemi ile tespit edilen katılımcılara 

uygulanmıştır. Ölçekler Türkiye geneli farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden 
oluşmaktadır. Ölçekler uygulanmadan önce katılımcılara araştırmanın amacı ve ölçeğin nasıl 
uygulanacağı hakkında bilgiler verilmiştir. Ölçeklerin uygulanmasında gönüllülük ilkesi esas 
alınmıştır. Toplamda 643‟ü bulan veri sayısı, geçersiz sayılan verilerden dolayı (eksik 
işaretleme, yarım bırakma, soruları anlayamama… vb.) 453‟e düşmüştür. Verilerin analizinde 
gruplar içerisinde normal dağılım özelliği gösteren dağılımlar için parametrik istatistiksel 
metodlar kullanılırken; normal dağılım özelliği göstermeyen gruplar için ise non-parametrik 
istatistiksel metodlar kullanılmıştır. Verilerin analizinde; Bağımsız Grup t Testi, 2 kategorili 
değişkenler için normal dağılım gösteren verilerde kullanılırken; Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Tekniği, 3 ve daha fazla kategorili değişkenlerde normal dağılım gösteren verilerde 
kullanılmış ve Tamamlayıcı Scheffe testi ise farklılıkların kaynağını görmek için ve non-
parametrik Kruskal Wallis-H testi, parametrik olmayan veriler için kullanılmakta olup, bu 
testin sonucu anlamlı bulunan farklılıklarda farklılıkların kaynaklarını saptamak içinde non 
parametrik Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Öğrencilerin ahlaki olgunluk, sosyal iyi oluş 
ve psikolojik oluş puanları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon Tekniği, ahlaki olgunluk puanlarının psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluş 
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puanlarını yordayıp yordamadığını belirlemek için ise Basit Doğrusal Regresyon Analizi 
Tekniği kullanılmıştır. 

Bulgular 
Bu başlık altında öncelikle araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin ahlaki 

olgunluk, psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluşları arasındaki ilişkilere dair bulgular verilmiştir. 
Ardından öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluşlarını 
yordamasına dair bulgular aktarılmıştır. 
 
Tablo 1. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk, Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal İyi Oluş Skorları 
Arasındaki İlişkileri Ortaya Çıkarmak İçin Yapılan Pearson Momentler Çarpımı 
Korelasyon Hesabı Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 
1. Ahlaki Olgunluk 1 ,343** ,454** 
2. Psikolojik İyi Oluş  1 ,474** 
3. Sosyal İyi Oluş   1 

       **P<0,001 

Tablo 1 ele alındığında; öğrencilerin ahlaki olgunluk puanları ile psikolojik iyi oluş 
puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür 
(r=,343; P<0,001). Aynı zamanda öğrencilerin ahlaki olgunluk puanları ile sosyal iyi oluş 
puanları arasında da pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır 
(r=,454; P<0,001).  
Tablo 2. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Psikolojik İyi Oluş Puanlarını 
Yordanmasına İlişkin Bulgular 

Yordayıcı 
Değişken 

Psikolojik İyi Oluş 
B Shx β t R R2 F 

Ahlaki Olgunluk ,109 ,014 0,343 7,758 ,343 ,118 60,181*** 

Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, ahlaki olgunluk puanlarının 
üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür 
(F=60.181, p<,001). Tablo incelendiğinde öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının toplam 
varyansın yaklaşık %12’sini açıkladığı belirlenmiştir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Sosyal İyi Oluş Puanlarını 
Yordanmasına İlişkin Bulgular 

Yordayıcı 
Değişken 

Sosyal İyi Oluş 
B Shx β t R R2 F 

Ahlaki Olgunluk ,216 ,020 0,454 10,823 ,454 ,206 117,127*** 

Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, ahlaki olgunluk puanlarının 
üniversite öğrencilerinin sosyal iyi oluş puanlarını da anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür 
(F=117.127, p<,001). Tabloya bakıldığında öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının toplam 
varyansın yaklaşık %21’ini açıkladığı görülmektedir.  

Tablo 3. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Farklılaşma 
Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 
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Puan Değişken n  SS  Testi 
Sd t P 

Ahlaki Olgunluk Kadın 206 278,62 24,81 451 1,026 ,032 
Erkek 247 276,17 25,64    

 
Tablo 3’e bakıldığında, araştırmaya katılan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre değişip değişmediğini belirlemek için yapılan İlişkisiz Grup t Testi 
sonucuna göre; katılımcıların ahlaki olgunluk düzeyi aritmetik ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel alarak anlamlı bulunmuştur (t=1,026; P<0,50). Ortaya çıkan bu farklılık kadın 
öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. Başka bir ifade ile kadın öğrencilerin ahlaki olgunluk 
düzeyleri erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Tablo 4. Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluşlarının Cinsiyetlerine Göre Farklılaşma Olup, 
Olmadığı Durumu İle İlgili Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

Puan Değişken n  SS  Testi 
Sd t P 

Psikolojik İyi Oluş K (Kadın) 206 44,01 6,70 451 1,519 ,000 
E (Erkek) 247 42,87 8,90    

 
Tablo 4’e bakıldığında; araştırmaya dahil olan öğrencilerin psikolojik iyi oluş 

düzeylerinin cinsiyetlerine göre değişkenlik gösterip göstermediğini gözlemleyebilmek 
amacıyla uygulanan İlişkisiz Grup t Testi sonucunda öğrencilerin psikolojik iyi oluş puan 
ortalamalarının da cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır 
(t=1,519; P<0,50). Bu farklılık da k(kadın) öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 
kadın öğrencilerin psikolojik iyi oluşları erkek öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde daha 
fazladır.  

Tablo 5. Öğrencilerin Sosyal İyi Oluşlarının Cinsiyetlerine Göre Farklılaşma Durumu İle 
İlgili Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

Puan Değişken n  SS  Testi 
Sd t P 

Sosyal İyi Oluş Kadın 206 63,20 11,80 451 -4,049 ,953 
Erkek 247 63,78 11,83    

 
Tablo 5’e göre, araştırmaya dahil olan öğrencilerin sosyal iyi oluş düzeylerinde 

cinsiyetin etkisinin olup olmadığını saptamak için yapılan İlişkisiz Grup t Testi sonucuna göre; 
katılımcıların sosyal iyi oluş düzeyi aritmetik ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel alarak 
anlamlı olmadığı gözlemlenmiştir (t=-4,049; P>0,50). Başka bir ifade ile öğrencilerin sosyal 
iyi oluşları cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. 
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Tablo 6. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Yaşlarına Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Sonuçları 

                ,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 

 Yaş    Var. K.     P 

 

18-19 yaş 79 276,91 33,73 G.Arası 968,02 3 322,67 ,504 
 

,680 
20-21 yaş 198 277,64 23,67 G. İçi 287716,67 449 640,79  
22-23 yaş 112 275,32 24,99 Toplam 288684,69 452   
24 yaş ve + 64 280,07 17,45      
Toplam 453 277,28 25,27          

Tablo 6’ya bakıldığında, öğrencilerin ahlaki olgunluk derecelerinin aritmetik 
ortalamalarının, yaşlarına göre anlamlı bir değişiklik gösterip göstermediğini saptamak 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) göre, gruplarının aritmetik ortalamaları 
arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık (F=0,504; p>,050) bulunmamıştır.  
Tablo 7. Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluş Puanlarının Yaşlarına Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Sonuçları 

                ,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 
 Yaş    Var. K.     P 

 

18-19 yaş 79 44,24 7,81 G.Arası 115,87 3 38,62 ,603 
 

,613 
20-21 yaş 198 43,50 7,59 G. İçi 28759,96 449 64,05  
22-23 yaş 112 42,69 8,33 Toplam 28875,84 452   
24 yaş ve + 64 43,20 8,84      
Toplam 453 43,39 7,99          

          Tablo 7 ele alındığında, öğrencilerin psikolojik iyi oluş derecelerinin aritmetik 
ortalamalarının, yaşlarına göre anlamlı bir değişim ortaya koyup koymadığını saptamak 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizine (ANOVA) göre, gruplarının aritmetik 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir 
(F=0,603; p>,050) bulunmamıştır.  
Tablo 8. Öğrencilerin Sosyal İyi Oluş Puanlarının Yaşlarına Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Sonuçları 

                ,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 
 Yaş    Var. K.     P 

 

18-19 yaş 79 66,01 11,82 G.Arası 221,19 3 73,73 ,508 
 

,677 
20-21 yaş 198 65,63 12,32 G. İçi 65193,57 449 145,19  
22-23 yaş 112 64,81 12,52 Toplam 65414,76 452   
24 yaş ve + 64 67,09 10,51      
Toplam 453 65,70 12,03          

 
Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin sosyal iyi oluş derecelerinin aritmetik 

ortalamalarının, yaşlarına göre anlamlı bir değişim olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan 

N x ss

N x ss KT Sd KO F

N x ss
N x ss KT Sd KO F

N x ss
N x ss KT Sd KO F
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tek yönlü varyans analizine (ANOVA) göre, gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki 
farkın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (F=0,508; p>,050) 
bulunmamıştır.  
Tablo 9. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Yaşamlarının Çoğunu Geçirdikleri 
Yere Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 

                ,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları  

 
Yaşamlarının 
Çoğunu 
Geçirdikleri Yer 

   Var. K.     P 

 

Köy-Kasaba 55 276,61 21,12 G.Arası 1104,04 2 552,02 ,864 
 

,422 
İlçe-İl Merkezi 165 279,33 23,46 G. İçi 287580,64 450 639,06  
Büyükşehir 233 275,99 27,32 Toplam 288684,69 452   
Toplam 453 277,28 25,27          

Tablo 9’a göre, öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının aritmetik ortalamalarının, 
yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yere göre anlamlı bir değişim olup olmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizine (ANOVA) göre, gruplarının aritmetik 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır 
(F=0,864; p>,050) bulunmamıştır.  
Tablo 10. Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluş Puanlarının Yaşamlarının Çoğunu 
Geçirdikleri Yere Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

                ,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları  

 
Yaşamlarının 
Çoğunu 
Geçirdikleri Yer 

   Var. K.     P 

 

Köy-Kasaba 55 42,34 9,65 G.Arası 125,55 2 62,77 ,983 
 

,375 
İlçe-İl Merkezi 165 43,08 8,54 G. İçi 28750,28 450 63,89  
Büyükşehir 233 43,85 7,11 Toplam 28875,84 452   
Toplam 453 43,39 7,99          

Tablo 10’a bakıldığında, öğrencilerin psikolojik iyi oluş puanlarının aritmetik 
ortalamalarının, yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yere göre anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını saptamak için uygulanan tek yönlü varyans analizine (ANOVA) göre, gruplarının 
aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür 
(F=0,983; p>,050) saptanmamıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

N x ss

N x ss KT Sd KO F

N x ss

N x ss KT Sd KO F
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Tablo 11. Öğrencilerin Sosyal İyi Oluş Puanlarının Yaşamlarının Çoğunu Geçirdikleri 
Yere Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans 
Analizi (ANOVA) Sonuçları 

                ,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları  

 
Yaşamlarının 
Çoğunu 
Geçirdikleri Yer 

   Var. K.     P 

 

Köy-Kasaba 55 65,85 11,23   G.Arası 482,90 2 241,45 1,673 
 

,189 
İlçe-İl Merkezi 165 66,98 12,26   G. İçi 64931,86 450 144,29  
Büyükşehir 233 64,75 12,00   Toplam 65414,76 452   
Toplam 453 65,70 12,03          

Tablo 11 incelendiğinde, öğrencilerin sosyal iyi oluş puanlarının aritmetik 
ortalamalarının, yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yere göre anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını görebilmek amacıyla uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, 
katılımcı gruplarının aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık 
olmadığı (F=1,673; p>,050) saptanmıştır.  

Tablo 12. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Doğup Büyüdükleri Coğrafi Bölge 
Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Kruskal Wallis-
H Testi Sonuçları 

Tablo 11’e bakıldığında; öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının sıralamalar 
ortalamalarının doğup büyüdükleri coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini saptamak için uygulanan Kruskal Wallis-H sonucunda, doğup büyüdükleri 
coğrafi bölge gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (x2=7,868; p>.050).  

 

 

 

 

N x ss

N x ss KT Sd KO F

Puan Bölge n     

A
hl

ak
i O

lg
un

lu
k Marmara Bölgesi 165 229,52 

 7,868 6 ,248 

Ege Bölgesi 38 237,61 
Akdeniz Bölgesi 29 208,86 
Doğu Anadolu Bölgesi 28 235,80 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 46 258,14 
İç Anadolu Bölgesi 91 199,60 
Karadeniz Bölgesi 56 236,30 
Toplam 453  

sirax 2x sd p
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Tablo 12. Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluş Puanlarının Doğup Büyüdükleri Coğrafi Bölge 
Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Kruskal Wallis-
H Testi Sonuçları 

Tablo 12 ele alındığında; öğrencilerin psikolojik iyi oluş puanlarının sıralamalar 
ortalamalarının doğup büyüdükleri coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı bir değişim gösterip 
göstermediğini saptamak amacıyla uygulanan Kruskal Wallis-H sonucunda, doğup büyüdükleri 
coğrafi bölge gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı belirlenmiştir (x2=6,386; p>.050).  

Tablo 13. Öğrencilerin Sosyal İyi Oluş Puanlarının Doğup Büyüdükleri Coğrafi 
Bölge Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Kruskal 
Wallis-H Testi Sonuçları 

Tablo 13 incelendiğinde; öğrencilerin sosyal iyi oluş puanlarının sıralamalar 
ortalamalarının doğup büyüdükleri coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı bir değişim gösterip 
göstermediğini saptamak amacıyla uygulanan Kruskal Wallis-H sonucunda, doğup büyüdükleri 
coğrafi bölge gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı saptanmıştır (x2=8,774; p>.050).  

 

 

 

 

Puan Bölge n     

Ps
ik

ol
oj

ik
 İy

i O
lu

ş Marmara Bölgesi 165 230,44 

 6,386 6 ,381 

Ege Bölgesi 38 243,29 
Akdeniz Bölgesi 29 253,98 
Doğu Anadolu Bölgesi 28 228,18 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 46 204,39 
İç Anadolu Bölgesi 91 206,56 
Karadeniz Bölgesi 56 243,03 
Toplam 453  

Puan Bölge n     

So
sy

al
 İy

i O
lu

ş 

Marmara Bölgesi 165 220,01 

 8,774 6 ,187 

Ege Bölgesi 38 239,51 
Akdeniz Bölgesi 29 259,34 
Doğu Anadolu Bölgesi 28 251,25 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 46 217,84 
İç Anadolu Bölgesi 91 204,76 
Karadeniz Bölgesi 56 253,91 
Toplam 453  

sirax 2x sd p

sirax 2x sd p
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Tablo 14. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Gelir Düzeyi Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumu Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Tablo 14’e göre; öğrencilerin ahlaki olgunluk skorlarının sıralamalar ortalamalarının 
gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla 
uygulanan Kruskal Wallis-H sonucunda, gelir düzeyi gruplarının sıralamalar ortalamaları 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (x2=6,614; p<.050). Bu 
anlamlı farklılığın nedenini belirlemek amcıyla uygulanan non-parametrik Mann Whitney U 
Testi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 
Tablo 15. Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Ahlaki Olgunluk Değerleri Adına Yapılan 
Tamamlayıcı Hesaplardan Mann Whitney “U” (Benferonni Düzeltmeli) Sonuçları 

Gelir Düzeyi N      
Düşük 88 185,31 16307,00  

12391,000 
 

 
-2,591 

 
,010 

 
Orta 343 223,87 76789,00 
Toplam 431   

“Düşük” ve “orta” gelir düzeyi değişkenleri için, ahlaki olgunluk değerleri için yapılan 
tamamlayıcı hesaplardan Mann Whitney “U” (Benferonni Düzeltmeli) sonuçlarına göre; 
“Düşük gelir” ve “orta gelir” değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  “düşük 
gelir” toplam sıralamalar ortalaması 185,11; “orta gelir” toplam sıralamalar ortalaması ise 
223,87’dir. Bu sonuçlara göre; orta gelir düzeyinde olan öğrencilerin, düşük gelir düzeyinde 
olan öğrencilerden daha yüksek oranda ahlaki olgunluğa sahip oldukları söylenebilir (p<,05).  

Tablo 16. Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluş Puanlarının Gelir Düzeyi Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumu Olup, Olmadığı İle İlgili Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Tablo 16 incelendiğinde; öğrencilerin psikolojik iyi oluş puanlarının sıralamalar 
ortalamalarının gelir düzeyi farklılıklarına göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak 
için uygulanan Kruskal Wallis-H sonucunda, gelir düzeyi gruplarının sıralamalar ortalamaları 
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (x2=16,7000; p<.050). 
Ulaşılan anlamlı farklılığın kaynağını belirlemek için non-parametrik Mann Whitney U Testi 
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 

å sira sirax U z p

Puan Gelir Düzeyi n     

Ahlaki 
Olgunluk 

Düşük 88 194,99 

 6,614 2 ,034 Orta  343 235,22 
Yüksek 22 226,86 
Toplam 453  

Puan Gelir Düzeyi n     

Psikolojik İyi 
Oluş 

Düşük 88 178,82 

 16,700 2 ,000 Orta  343 236,25 
Yüksek 22 275,45 
Toplam 453  

sirax 2x sd p

sirax 2x sd p
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Tablo 17. Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Psikolojik İyi Oluş Değerleri İçin Yapılan 
Tamamlayıcı Hesaplardan Mann Whitney “U” (Benferonni Düzeltmeli) Sonuçları 

Gelir Düzeyi N      
Düşük 88 172,38 15169,00  

11253,000 
 

-3,689 
 

,010 
 

Orta 343 227,19 77927,00 
Toplam 431   

“Düşük” ve “orta” gelir düzeyi değişkenleri için, psikolojik iyi oluş değerleri için 
yapılan tamamlayıcı hesaplardan Mann Whitney “U” (Benferonni Düzeltmeli) sonuçlarına 
göre; “düşük gelir” ve “orta gelir” değişkenleri arasında anlamlı bir değişiklik olduğu tespit 
edilmiştir.  “Düşük gelir” toplam sıralamalar ortalaması 172,38; “orta gelir” toplam sıralamalar 
ortalaması ise 227,19’dur. Bu sonuçlara göre; orta gelir düzeyinde olan öğrencilerin, düşük 
gelir düzeyinde olan öğrencilerden daha yüksek oranda psikolojik iyi oluşa sahip oldukları 
söylenebilir (p<,05).  

Tablo 18. Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Psikolojik İyi Oluş Değerleri İçin Yapılan 
Tamamlayıcı Hesaplardan Mann Whitney “U” (Benferonni Düzeltmeli) Sonuçları 

Gelir Düzeyi N      
Düşük 88 50,94 4483,00  

567,000 
 

-3,000 
 

,000 
 

Yüksek 22 73,73 1622,00 
Toplam 110   

 
“Düşük” ve “yüksek” gelir düzeyi değişkenleri için, psikolojik iyi oluş değerleri için 

yapılan tamamlayıcı hesaplardan Mann Whitney “U” (Benferonni Düzeltmeli) sonuçlarına 
göre; “düşük gelir” ve “yüksek gelir” değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.  “Düşük gelir” toplam sıralamalar ortalaması 50,94; “yüksek gelir” toplam 
sıralamalar ortalaması ise 73,73’tür. Bu sonuçlara göre; yüksek gelir düzeyinde olan 
öğrencilerin de düşük gelir düzeyinde olan öğrencilerden daha yüksek oranda psikolojik iyi 
oluşa sahip oldukları söylenebilir (p<,05). Değişik gelir grupları arasındaki farklar anlamlı 
olarak bulunmamıştır. 

Tablo 19. Öğrencilerin Sosyal İyi Oluş Puanlarının Gelir Düzeyi Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumu Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Tablo 19 incelendiğinde; gelir düzeyi gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı öğrencilerin sosyal iyi oluş puanlarının sıralamalar 
ortalamalarının gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek 
amacıyla uygulanan Kruskal Wallis-H sonucunda belirlenmiştir (x2=4,392; p>.050). Diğer 
deyişle öğrencilerin sosyal iyi oluşları gelir düzeyine göre bir değişim göstermemektedir. 

å sira sirax U z p

å sira sirax U z p

Puan Gelir Düzeyi n     

Sosyal İyi 
Oluş 

Düşük 88 200,97 

 4,392 2 ,111 Orta  343 232,81 
Yüksek 22 240,50 
Toplam 453  

sirax 2x sd p
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Tablo 20. Öğrencilerin Ahlaki Olgunluk Puanlarının Yaşadıkları Yere Göre Farklılaşma 
Durumu Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

Puan Değişken n  SS  Testi 
Sd t P 

Ahlaki Olgunluk Aile Yanında 194 275,05 28,13 451 1,632 ,266 
Aileden Ayrı 259 278,96 22,80    

 
Tablo 20 incelendiğinde, araştırmaya dahil olan öğrencilerin ahlaki olgunluk 

düzeylerinin yaşadıkları yere göre değişiklik gösterip göstermediğini saptamak amacıyla 
uygulanan İlişkisiz Grup t Testi sonucuna göre; katılımcıların ahlaki olgunluk düzeyi aritmetik 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel alarak anlamlı bulunmamıştır (t=1,632; P>0,50). 
Diger bir değişle; aile yanında ve aileden ayrı yaşayan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri 
değişmemektedir. 

Tablo 21. Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluş Puanlarının Yaşadıkları Yere Göre 
Farklılaşma Durumu Olup Olmadığı İle İlgili Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

Puan Değişken n  SS  Testi 
Sd t P 

Psikolojik İyi 
Oluş 

Aile Yanında 194 43,91 7,05 451 1,203 ,012 
Aileden Ayrı 259 43,00 8,62    

 
Tablo 21 ele alındığında, araştırmaya dahil olan öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarının 

düzeylerinin yaşadıkları yere göre değişiklik gösterip göstermediğini saptamak amacıyla 
İlişkisiz Grup t Testi sonucuna göre; katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyi aritmetik 
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel alarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (t=1,203; 
P<0,50). Ulaşılan bu farklılık ailesinin yanında yaşayan öğrenciler lehine gerçekleşmiştir. 
Diğer bir ifadeyle; aile yanında yaşan öğrencilerin psikolojik iyi oluşları aileden ayrı yaşayan 
öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 22. Öğrencilerin Sosyal İyi Oluş Puanlarının Yaşadıkları Yere Göre Farklılaşma 
Durumu Olup Olmadığıyla İle İlgili Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

Puan Değişken n  SS  Testi 
Sd t P 

Sosyal İyi Oluş Aile Yanında 194 64,79 12,55 451 1,384 ,229 
Aileden Ayrı 259 66,37 11,60    

 
Tablo 22’de görüldüğü gibi, araştırmaya dahil olan katılımcıların sosyal iyi oluş 

düzeylerinin yaşadıkları yere göre değişim gösterip göstermediğini saptamak amacıyla yapılan 
İlişkisiz Grup t Testi sonucuna göre; katılımcıların sosyal iyi oluş düzeyi aritmetik ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel alarak anlamlı bulunmamıştır (t=1,384; P>0,50).  

 
 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

x
t

x
t

x
t
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Yapılan analizler incelendiğinde, öğrencilerin ahlaki olgunluk puanları ile psikolojik iyi 
oluş puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülürken aynı 
zamanda öğrencilerin ahlaki olgunluk puanları ile sosyal iyi oluş puanları arasında da pozitif 
yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmanın bir diğer bulgusu 
olarak; basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, ahlaki olgunluk puanlarının üniversite 
öğrencilerinin psikolojik iyi oluş puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir. Yine 
yapılan basit doğrusal regresyon analizi neticesinde, ahlaki olgunluk puanlarının üniversite 
öğrencilerinin sosyal iyi oluş puanlarını da anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Tüm bu 
bulgular üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunlukları ile psikolojik iyi oluşları ile sosyal iyi 
oluşları arasındaki anlamlı ilişkilere işaret etmektedir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar 
incelendiğinde bu araştırmanın bulgularını destekler nitelikte bir çalışma olduğu görülmüştür. 
Demir-Çelebi (2014) lise öğrencileri ile yaptıkları araştırmalarında öğrencilerin ahlaki 
olgunlukları ile iyi oluşları arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğunu bildirmektedirler. Ahlaki 
olgunluk, bireyin hem kendi davranışlarını şekillendiren hem de başkalarıyla olan ilişkilerini 
düzenleyen bir olgu olarak ele alınabilir. Kişi kendi değer yargılarına uygun davranışlar 
sergilediğinde kendini daha hissetmektedir. Bu bir bakıma süperegoya doyum sağlatarak 
vicdani olarak kişinin rahatlamasına neden olarak savunma mekanizması gibi işlev görebilir. 
Dolaysıyla bireyin ahlaki olgunlukla tutarlı davranışları psikolojik olarak daha iyi hissetmesine 
neden olacaktır. Bu bakış açısıyla araştırmada elde edilen sonuçların beklendik sonuçlar olduğu 
öne sürülebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinin cinsiyetlerine göre 
değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan istatistiksel sonucuna göre; kadın 
öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri erkek öğrencilerden daha yüksek olarak bulunmuştur. 
Cinsiyet, literatür araştırmalarının büyük bir kısmında olduğu gibi ahlaki olgunluk konusunda 
da en çok üzerinde durulan değişkenlerden biridir. Alandaki, aşağıda belirtilmiş olan, 
çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda cinsiyet ve ahlaki olgunluk ilişkisi üzerine farklı 
sonuçlar ortaya konulmuştur. Bir kısım araştırmalarda ahlaki olgunluğun cinsiyete göre 
farklılaştığı ifade edilirken, diğer araştırmalarda ise cinsiyet değişkeni ile farklılaşmalar 
olmadığı sonucu elde edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde, Şengün (2008), Kakcı 
(2009), Aydın ve Kaya (2011), Kardaş (2013), Bakioğlu (2013), Çelebi (2014), Aktaş & 
Kartopu (2016) ve Alkal (2016), “bireylerin ahlaki olgunluk düzeylerinin cinsiyete göre 
değiştiğini ortaya koymuşlardır”. Yapılmış olan bu araştırmalar sonucunda da kadın 
öğrencilerin ya da kadınların ahlaki olgunluk düzeyleri erkek öğrenci ya da erkeklerin ahlaki 
olgunluk düzeylerine göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Yapılmış olan yukarıdaki 
araştırmaların sonuçları ile yapmış olduğumuz araştırma sonuçlarının tutarlı olduğu 
görülmektedir. Sadece Adıgüzel (2017)’in yaptığı araştırmada “erkek öğrencilerin ahlaki 
olgunluk düzeyleri kız öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinden daha fazla çıkmıştır”. Ayrıca 
Dilmaç (1999), Keskinoğlu (2008), Yüksel (2012), Çekin (2013), Bulut (2014), Yeşilkayalı 
(2014), Demirci (2014) Seyrek (2014), Ünal (2016)’ın yaptığı araştırmalarda “cinsiyet ile 
kişinin ahlaki olgunluk düzeyleri arasında önemli bir ilişki ortaya çıkmamıştır”. Tüm bu farklı 
bulgulardan hareketle, kişinin ahlaki olgunluklarında sadece cinsiyetin tek başına yeterli bir 
değişken olmadığı, başka değişkenler ile cinsiyetin anlam kazandığı ileri sürülebilir.  

Öte yandan araştırmaya katılan öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin 
cinsiyetlerine göre değişip değişmediğini görebilmek amacıyla yapılan analizlere göre kadın 
öğrencilerin psikolojik iyi oluşları erkek öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde daha yüksektir. 
Aşağıda verilmiş olan ilgili literatür incelendiğinde kadınların psikolojik iyi olma düzeyleri 
açısından erkeklerden daha fazla puanları olduğunu destekleyen çalışmalar görülmüştür (Anlı, 
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2011; Cooper, Okamura ve McNeil, 1995; Gürel, 2009; Karabeyeser, 2013; Özden, 2014; 
Sandıkçı, 2014; Topuz, 2013). Literatürde yapılan bu çalışmalarda kadınların psikolojik iyi 
olma düzeylerinin erkeklerden anlamlı olarak daha fazla olduğunu saptanmıştır.  

Yapılan analizlere bakıldığında; araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal iyi oluş 
düzeylerinin cinsiyetlerine göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan analizlere 
göre öğrencilerin sosyal iyi oluşları cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Alan ile ilgili daha 
önce yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer şekilde sonuca ulaşan araştırmalar olduğu 
görülmektedir (Kaya, 2013; Yurcu ve diğerleri, 2015). Bu çalışmalardan bir tanesi Kaya (2013) 
tarafından 352 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen, cinsiyet ile sosyal iyi olma üzerinde 
anlamlı bir fark ortaya koymadığı neticesine ulaşılan çalışmadır. Buna benzer şekilde Yurcu ve 
diğerlerinin (2015) çalışmasında da cinsiyet ile sosyal iyi olma arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığı neticesine varılmıştır. Bu nedenle var olan çalışma sonuçlarının da (Kaya, 2013; 
Yurcu ve diğerleri, 2015) yapılan tez çalışması ile uyumlu olduğu yani cinsiyetin sosyal iyi 
olma üzerinde bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Bu araştırma üniversite öğrencileri ile 
yürütülmüştür. Üniversite ortamı kadın ve erkek öğrencilerin sosyalleşmesini kolaylaştıran pek 
çok sosyal olanakları içermektedir. Dolaysıyla kadın ve erkek öğrencilerin sosyal iyi oluşlarının 
cinsiyetlerine göre değişmemesinde, araştırmadaki grubun üniversitelerde okuyan öğrenciler 
olması ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının yaşlarına göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla yapılan istatistiksel analizler 
sonucunda, öğrencilerin ahlaki olgunluklarının yaşlarına göre bir değişim göstermediği 
belirlenmiştir. Literatüre bakıldığında, Şengün (2007) tarafından yapılmış olan çalışmada ‘’lise 
öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
görülmüştür’’. Kakcı (2009)’nın ortaya koyduğu çalışmada “ahlaki olgunluğun yaş değişkenine 
bağlı olmadığını, özellikle küçük yaş grubu çocuklardaki ahlaki olgunluğu, yaş unsurunda 
aramamak gerektiği görüşünü ortaya koymuştur”. Yıldırım (2014)’ın yaptığı çalışma 
neticesinde ise “öğrencilerin ahlaki olgunluklarında yaşlarına göre anlamlı bir değişiklik 
görülmemektedir”. Demirci (2014)’de “521 öğretmen üzerinde gerçekleştirdiği ahlaki olgunluk 
ve dindarlık ilişkisi konulu tezinde yaş değişkeni ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı saptanmıştır”. Ünal (2016)’da çalışmasında “mega kentlerde ve küçük 
şehirlerde yaşayan bireylerin ahlaki olgunlukları ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığını görmüştür”. Yaş aralığı olarak 20 ile 50 yaş arasındaki kişiler üzerinde yapılan 
araştırmanın, neticesinde de yaş değişkeni arasında anlamlı sonuç bulunamamıştır. Son 
dönemlerde yapılan çalışmalarda farklılaşmaların görülmeyişini, günümüzde yaş faktörünün 
ahlaki olgunlukla ilişkisinin olmadığı yönünde açıklanabilir. Çünkü alanda yapılmış 
çalışmalara bakıldığında farklı yaş seviyelerinde yapılan çalışmalarda yaş ile ahlaki olgunluk 
ilişkisinde anlamlı bir neticeye varılamamıştır. Elde edilen bu veriler araştırma bulgusunu 
desteklemektedir. Bu sonuçlara karşın, Alkal (2016:), Bakioğlu (2013), Kardaş (2013)’ da 
“çeşitli yaş seviyelerindeki öğrenciler üzerinde yapmış olduğu araştırmalarında öğrencilerin 
yaşa göre ahlaki olgunluklarında anlamlı düzeyde farklılığın olduğu sonucunu ortaya 
koymuşlardır”. Özetle, alandaki çalışmaların büyük bir kısmı ahlaki olgunluğun yaşa göre 
değişmediğini ifade etmekte ve bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir.  

Yapılan istatistiksek analizlere göre, öğrencilerin psikolojik iyi oluş puanlarının 
yaşlarına göre anlamlı bir değişim olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanan analiz 
sonucunda, öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarının da yaşlarına göre farklılaşmadığı 
saptanmıştır. Bu araştırmanın bulgusundan farklı bir bulgu olarak; Girgin (2018) araştırmasında 
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üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarının yaşlarına göre değiştiğini yaş arttıkça 
psikolojik iyi oluşun da arttığını ifade etmektedir.  

Öğrencilerin sosyal iyi oluş puanlarının yaşlarına göre anlamlı bir değişim gösterip 
göstermediğini saptamak amacıyla uygulanan istatistiksel analizler sonucunda, öğrencilerin 
sosyal iyi oluşlarının da yaşlarına göre bir farklılık göstermediği görülmüştür. İlgili alan 
literatürü incelendiğinde, öğrencilerin sosyal iyi oluşlarını yaşlarına göre ele alan bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Ancak daha önce de değinildiği gibi, bu araştırmadaki kişilerin tamamının 
üniversite öğrencileri olması ve üniversite hayatının öğrencilerin sosyalleşmesine olanak 
tanımasında bu bulgunun etkili olduğu ileri sürülebilir. 

Yapılan analizlere göre, öğrencilerin ahlaki olgunlukları yaşamlarının çoğunu 
geçirdikleri yere göre değişmediği; öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının yaşamlarının 
çoğunu geçirdikleri yere göre anlamlı bir değişim gösterip göstermediğini belirlemek için 
yapılan analiz sonucuna göre saptanmıştır İlgili litaratür incelendiğinde üniversite öğrencilerin 
ahlaki olgunlukları ile yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yeri arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı 
sayıdaki araştırmaların neticelerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Şengün (2008) 
tarafından yapılan araştırmada, yaşamının çoğunu köy ya da kasabalarda geçiren lise 
öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri, yaşamın çoğunu şehirde geçiren lise öğrencilerin ahlaki 
olgunluk düzeyinden fazla olduğu tespit edilmiştir. Kaya ve Aydın (2011) tarafından yapılan 
araştırmada, “üniversite öğrencileri ahlaki olgunlukları ile yaşanılan yer arasında önemli 
değişiklik tespit edilememiştir”. Günümüzde internetin hayatımıza çok fazla girmiş olması ve 
buna bağlı olarak deyim yerindeyse dünyanın mega bir köy haline gelmiş olmasının bu bulguda 
etkili olduğu ileri sürülebilir. Şöyle ki, insanlar artık internet yoluyla birçok farklı kültüre, 
yaşantıya erişebilmekte ve sadece kendi fiziksel çevreleri ile etkileşim kurmayıp dünyadaki tüm 
kültürlerle etkileşime geçebilmektedir. Dolayısıyla yaşanılan yer görece önemini 
kaybetmektedir.  

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin psikolojik iyi oluş puanlarının yaşamlarının 
çoğunu geçirdikleri yere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
analiz sonucunda, öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin yaşamlarının çoğunu 
geçirdikleri yere göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde psikolojik iyi oluşu kişilerin doğup büyüdüğü yere göre ele alan bir araştırma 
ile karşılaşılmamıştır. Bu bulgunun elde edilmesinde, yine örneklemin üniversite 
öğrencilerinden oluşmasının etkili olduğu ileri sürülebilir. Şöyle ki, üniversite öğrencileri 
ergenlik döneminin fırtınalı evresini geçirmiş, kimliklerinin büyük kısmını şekillendirmiş ve 
üniversite ile geldikleri yeni ortamlarda kendilerini ifade etmeye olanak bulabilmiş bir gruptur. 
Bu nedenle psikolojik iyi oluşlarının doğup büyüdükleri yere göre değil de mevcut yaşadıkları 
yere göre biçimlendiği düşünülebilir. 

İlgili istatistiksel analizler incelendiğinde, öğrencilerin sosyal iyi oluş puanlarının 
yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yere göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını görebilmek 
amacıyla uygulanan istatiksel analiz sonucunda, öğrencilerin sosyal iyi oluş düzeylerinin de 
yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yere göre değişmediği görülmüştür. Konuyla ilgili alan 
literatürü tarandığında bireylerin sosyal iyi oluşlarını doğup büyüdükleri yere göre inceleyen 
bir araştırmaya ulaşılamamıştır.  

İlgili analizlere göre, öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının doğup büyüdükleri 
coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan analizlere göre, öğrencilerin ahlaki olgunlukları doğup büyüdükleri coğrafi 
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bölgelere göre değişmemektedir. Ahlaki olgunluk ile kişinin yaşadığı coğrafi bölge değişkenini 
inceleyen bir araştırma da bulunamamıştır.  

Yapılan istatistiksel analizlere göre, öğrencilerin hem sosyal hem de psikolojik iyi oluş 
puanlarının doğup büyüdükleri coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı bir değişim gösterip 
göstermediğini belirlemek için yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin psikolojik iyi oluş 
düzeylerinin doğup büyüdükleri coğrafi bölgelere göre değişmediği görülmüştür. Kişilerin 
yaşadıkları coğrafi bölge ile psikolojik ve sosyal iyi oluşlarını değerlendiren bir araştırmaya da 
rastlanmamıştır. Ancak, kişilerin iyi oluşlarında coğrafi bölgenin etkisinden ziyade başka 
değişkenlerin etkili olmasının bu bulguda etkili olduğu ileri sürülebilir. 

İlgili analizlere göre, öğrencilerin ahlaki olgunluk puanlarının doğup büyüdükleri 
coğrafi bölge değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan analizlere göre, öğrencilerin ahlaki olgunlukları doğup büyüdükleri coğrafi 
bölgelere göre değişmemektedir. Ahlaki olgunluk ile kişinin yaşadığı coğrafi bölge değişkenini 
inceleyen bir araştırma da bulunamamıştır.  

Araştırmaya katılan katılımcıların ahlaki olgunluk derecelerinin gelir düzeyi 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan analizlere 
göre, öğrencilerin ahlaki olgunluklarının gelir düzeylerine göre değiştiği görülmüştür. Bu 
sonuçlara göre; orta gelir düzeyinde olan öğrencilerin, düşük gelir düzeyinde olan 
öğrencilerden daha fazla oranda ahlaki olgunluğa sahip oldukları belirlenmiştir. İlgili litaratür 
incelendiğinde üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunlukları ile aylık gelir durumları arasındaki 
ilişkiyi inceleyen araştırma sonuçlarının değişiklik gösterdiği görülmüştür. Şengün (2008)’ün 
yapmış olduğu çalışmada “ekonomik olarak ailesinin durumunu ortalamanın altında gören 
öğrencilerin ahlaki olgunluk puan ortalamaları, ekonomik olarak ailesinin durumunu zengin 
olarak gören öğrencilerin ahlaki olgunluk puan ortalamalarına kıyasla daha fazla olduğu 
neticesine ulaşılmıştır”. Bakioğlu (2013)’nun yapmış olduğu çalışmada ise “katılımcıların 
ahlaki olgunluk puanlarına göre gelir düzeyi incelendiğinde, gelir seviyesi zayıf olanların lehine 
anlamlı farklılık olduğu ortaya konmuştur”. Gümüş (2015) ve Alkal (2016)’ın yaptıkları 
araştırmalarda da benzer sonuçlara rastlanmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda ise değişkenler 
arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir. Başka araştırmalarda ve bu 
araştırmanın bulgularında farklı bulguların var olduğu görülmektedir. Ahlaki olgunluk ailenin 
çocuk yetiştirme tutumları, çocuğa önce ailede sonra okullarda yüklenen ahlaki yargıların 
içeriği gibi daha temel değişkenlerle ilgili olabilir. Kaldı ki ahlaki olgunluk bir kişilik özelliği 
olarak düşünüldüğünde daha çok çocukluk dönemi ile alakalı olduğu ileri sürülebilir. Ailenin 
gelir düzeyi ise ahlaki olgunlukta belirleyici bir değişken olmayabilir.  

Yapılan istatistiksel analizler ele alındığında, öğrencilerin psikolojik iyi oluş 
derecelerinin gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı bir değişiklik olup olmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan analiz sonucunda, katılımcıların psikolojik iyi oluşlarının gelir düzeylerine 
göre değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre; orta gelir düzeyinde olan öğrencilerin, düşük 
gelir düzeyinde olan öğrencilerden daha yüksek oranda psikolojik iyi oluşa sahip oldukları 
görülmüştür. Ayrıca yüksek gelir düzeyinde olan öğrencilerin de düşük gelir düzeyinde olan 
öğrencilerden daha yüksek oranda psikolojik iyi oluşa sahip oldukları saptanmıştır. Kişisin 
maddi gelir düzeyi, başka bir ifadeyle refah düzeyinin psikolojik iyi oluşları ile ilişkili olması 
beklendik bir bulgu olarak yorumlanabilir. Bireyin yüksek gelir düzeyine veya kendi 
ihtiyaçlarını giderecek orta gelir düzeyine sahip olması iyi hissetmesi için bir ön koşul olarak 
da kabul edilebilir. Ekonomik zorluklar kişinin baş etmesi gereken ciddi bir soruna dönüşerek 
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psikolojik bakımdan olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Tüm bu açıklamalar ışığında, 
araştırmanın bu bulgusunun beklenen bir bulgu olduğu söylenebilir. 

İlgili analizler incelendiğinde, öğrencilerin sosyal iyi oluş derecelerinin gelir düzeyi 
değişkenine göre anlamlı bir değişiklik olup olmadığını belirlemek için yapılan analizlerin 
sonuçlarına göre, öğrencilerin sosyal iyi oluşları gelir düzeyine göre bir değişim 
göstermemektedir. Sosyal olma, ilişkilerin sağlıklı olması durumu kişinin gelir düzeyinden 
bağımsız bir olgu olarak değerlendirilebilir. Kaldı ki insanların daha çok kendi gelir düzeyine 
yakın olan kişilerle sosyal etkileşim kurdukları bilinmektedir. Bu bağlamda, birey hangi gelir 
düzeyinde olursa olsun bir şekilde sosyal ilişki geliştirebilmesinin bu bulguda etkili olduğu 
söylenebilir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinin yaşadıkları yere göre 
değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre; aile 
yanında ve aileden ayrı yaşayan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri değişmemektedir. İlgili 
literatür ele alındığında konuyla ilgili yapılmış doğrudan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Zaten 
ahlaki olgunluğun kişinin yaşadığı yere göre değişmesi beklenen bir durum değildir. Daha önce 
de değinildiği gibi ahlaki olgunluk çoğunlukla çocukluk döneminde temellenen bir olgudur. Bu 
araştırma ise genç yetişkinlik dönemindeki üniversite öğrencileri ile çalışılmıştır. Bireyin bu 
döneme kadar ahlaki kavramları oluşmuştur. Özetle ahlaki olgunluğun bireyin yaşadığı yere 
göre değişmemesi beklenen bir bulgu olarak değerlendirilebilir.  

İstatistiksel analizler ele alındığında, araştırmaya katılan öğrencilerin psikolojik iyi 
oluşlarının düzeylerinin yaşadıkları yere göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla 
yapılan analiz sonucuna göre, aile yanında yaşan öğrencilerin psikolojik iyi oluşları aileden ayrı 
yaşayan öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Araştırmada elde edilen bu bulgu 
son derece anlamlı bulunmuştur. Ailesi yanında yaşamanın üniversite öğrencileri için sağladığı 
birçok avantaj bulunmaktadır. Bunlar; maddi anlamda daha az gideri olması nedeniyle 
ekonomik zorluklar yaşamama, silenin sosyal ve psikolojik desteğini yanında hissetme, ev 
idaresi gibi sorumlulukları üstlenmeye gerek duymama gibi avantajlar olarak sıralanabilir. 
Dolasıyla buna benzer avantajlar bireyin psikolojik iyi oluşunu pozitif yönde etkilemektedir. 
Bu varsayımlardan hareketle elde edilen bulgunun beklendik bir bulgu olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal iyi oluş düzeylerinin yaşadıkları yere göre 
değişip değişmediğini belirlemek için yapılan analiz sonucuna göre; aile yanında ve aileden 
ayrı yaşayan öğrencilerin sosyal iyi oluş düzeyleri herhangi bir farklılık göstermemektedir. İster 
aile yanında olsun ister öğrenci evi yurt gibi diğer yerlerde yaşıyor olsun üniversite 
öğrencilerinin zamanlarının büyük çoğunluğunu üniversite ortamında geçirdikleri 
bilinmektedir. Bu nedenle sosyal ihtiyaçların ağırlıklı olarak üniversite ortamında giderildiği 
ve bireyin sosyalleşmesinde kaldığı yerin etkili olmayan bir değişken olduğu ileri sürülebilir. 
Ayrıca alanda bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
Araştırmanın bulgularına göre şu öneriler getirilebilir: Öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeyleri 
ile hem psikolojik iyi olma hem de sosyal iyi olmaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler 
elde edilmiştir. Bu bulgudan hareketle; çocukların ahlaki yargılarının geliştirilmesinde ailelere 
büyük görev düştüğü, çocuk yetiştirirken sağlıklı ahlaki yargıların oluşturulmasının önemli 
olduğu söylenebilir. Bu nedenle konuyu ele alan aile çalışmalarının yapılmasının yararlı olacağı 
önerilebilir. Ailenin sadece erken çocukluk döneminde değil çocuk okula başladıktan sonra da 
çocuğun ahlaki gelişiminde etkisi büyüktür. Okul döneminde ise çocukların ahlaki yargılarının 
gelişmesinde bir diğer etkili kişi olan öğretmen devreye girmektedir. Bu bağlamda okullarda 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında hem ailelerle hem de öğretmenlerle 



 
 

 1320 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

konu ile ilgili yapılacak müşavirlik (konsültasyon) çalışmalarının önemli ve gerekli olduğu 
söylenebilir. Ahlaki olgunluğun bireyin hem psikolojik hem de sosyal yaşamında önemli 
olduğu bulgusundan hareketle, bireyin ahlaki olgunluğunda etkisi olduğu açık olan sosyal 
medya, televizyon gibi kitle iletişim araçlarındaki yayınların, oyunların vb. ahlaki yargıları 
olumlu etkileyecek şekilde olmasının da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 
medyadaki yayınların bu değişken bağlamında da denetlenmesi gerektiği önerilebilir. 
Araştırmanın bulguları tartışılırken bireyin doğup büyüdüğü yer, yaşadığı coğrafi bölge ve 
yaşadıkları yer gibi değişkenlerle bu araştırmanın değişkenlerini inceleyen araştırmaların 
olmadığı görülmüştür. Bu nedenle konuyu bu tür demografik değişkenlerle de inceleyen 
araştırmaların yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın değişkenleri olan 
ahlaki olgunluk, psikolojik iyi oluş ve sosyal iyi oluşla ilgili cinsiyet, yaş, gelir düzeyi gibi 
demografik değişkenler bakımından alanda birbirinden farklı bulgular ortaya koyan 
araştırmalar olduğu belirlenmiştir. Bu durumdan hareketle, araştırmanın değişkenlerini 
etkileyen olguları derinlemesine inceleyecek nitel araştırmaların yapılmasının alanı 
zenginleştireceği düşünülmektedir. İleride konuyla ilgili yapılacak araştırmalarda bu 
araştırmanın bağımsız değişkenlerinin dışında, aile tutumları, doğum sırası, kardeş sayısı, anne 
babanın eğitim düzeyi, okudukları fakülteler gibi başka değişkenlerin de incelenmesinin ilgili 
alana önemli kazanımlar getireceği söylenebilir. 
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI 

Özge DOĞAN, Bartın Üniversitesi, ddogan.ozge@gmail.com 
 
 

 
 

ÖZET 
 

Okumaya yönelik tutumun öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesinde, okuma alışkanlığı kazanmalarında ve 
akademik başarı düzeylerinde etkili olduğu bilinmektedir. Okuma alışkanlığının ilkokul yıllarından itibaren 
kazanılması öğrencinin hem sosyal hem de akademik hayatı için önem arz etmektedir. Okuma alışkanlığı da ancak 
okumaya yönelik olumlu bir tutum geliştirmekle mümkündür. Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okuma 
tutum düzeylerinin; cinsiyet, sınıf, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, evinde kitaplık olup olmaması ve 
kendisine ait odasının olup olmaması değişkenlerine göre incelenmesidir.  Araştırmanın çalışma grubunu 2018-
2019 eğitim öğretim yılında Bartın il merkezinde öğrenim gören 2, 3 ve 4. sınıflardan 193 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Verileri toplama aracı olarak ‘Kişisel 
Bilgi Formu’ ve Kocaarslan (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan McKenna ve Kear (1990)’ın 1-6. Sınıflar için 
geliştirdikleri ’Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek okumadan zevk alma ve akademik okumaya 
ilişkin iki alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığını ifade eden Cronbach Alpha güvenirlik 
kat sayısının 1-6. Sınıf düzeyinde hem alt boyutlarda hem de ölçeğin geneli için .74’ten .89’a kadar değiştiği 
gözlenmiştir. Araştırmada yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler ve ilişkisiz örneklem t-testinden 
faydalanılmıştır. Verilerin analiz sürecinde SPSS 20.0 paket program kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 
araştırmaya katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 
öğrencilerin okumaya yönelik tutumları cinsiyet, evinde kitaplık olup olmaması ve kendine ait odasının olup 
olmaması değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterirken; öğrenim gördüğü sınıf, anne ve baba eğitim 
durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İlkokul öğrencileri, Okumaya yönelik tutum 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS READİNG 
ABSTRACT 

It is known that the attitude towards reading is effective on students' reading skills, gaining reading habits and 
academic success levels. The acquisition of reading habits from primary school years is important for both the 
social and academic life of the students. Reading habit is only possible by developing a positive attitude towards 
reading. The aim of this study was  to examine the reading attitudes of primary school students according to the 
variables of gender, grade level, mother’s education status, father’s education status, whether there is a library 
at home or not and whether they have their own rooms at home. The study group consisted of 192 students at the 
2nd, 3rd and 4th grades studying at different schools in the city center of Bartın during the academic year of 2018-
2019. In the study, the survey model among the quantitative research designs was used. As a means of data 
collection, ‘Personal Information Form’ and ‘The Scale for Reading Attitude’ which was created for the grades 
1-6 by McKenna and Kear (1990) and adopted into Turkish by Kocaarslan (2016) were applied. It consists of 2 
sub-dimensions and 20 items on taking pleasure in reading and academic reading. It was observed that Cronbach 
Alpha reliability coefficient of the scale, which indicates the internal consistency of the scale, ranged from .74 to 
.89 for both the sub-dimensions and the scale in general at the grades of 1-6. In the data analysis, descriptive 
statistics such as percentage and frequency and independent sample t-test were computed  using SPSS 20.0 
package program. The findings of the research will be included in the full text later. According to the findings of 
the study, it was identified that the attitudes of the students towards reading were high. In addition, while the 
students' attitudes towards reading differed significantly in terms of gender, whether there was a library in their 
houses and whether or not they had a room their own, no significant difference was found according to the 
variables of class level at which the students were studying and the education status of their mother and 
father.Keywords: Word 1, word 2, word 3. (between 3- 5 words) 
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Giriş 
     Okuma, duyu organları yoluyla alınan sembollerin, ön bilgilerin de kullanılmasıyla zihinsel 
bir işlem sonucunda metinden anlam kurma sürecidir (Yılmaz, 2019: 11). Bireylere hayat boyu 
öğrenmenin kapılarını açan, öğrenme-öğretim sürecinin temelini oluşturan ve bilgiye ulaşmayı 
sağlayan becerilerden biri (Balcı, Uyar ve Büyükikiz, 2012: 966) olan okuma eylemi anlamayla 
son bulmalıdır (Yılmaz, 2019: 11). 
     Okumaya yönelik tutumun öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesinde, okuma 
alışkanlığı kazanmalarında ve akademik başarı düzeylerinde etkili olduğu bilinmektedir. 
Okuma alışkanlığının ilkokul yıllarından itibaren kazanılması öğrencinin hem sosyal hem de 
akademik hayatı için önem arz etmektedir. Okuma alışkanlığı da ancak okumaya yönelik 
olumlu bir tutum geliştirmekle mümkündür. 
     Günümüzde tutum kavramı, başta eğitim olmak üzere akademik çevrelerde, medyada, 
politikada, sanatta, kısacası hayatın hemen her alanında karşılaştığımız bir kavram haline 
gelmiştir. Tutum, bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir durum, toplumsal konu, ya 
da olaya karşı tecrübe, bilgi, duygu ve güdülerine (motivasyon) dayanarak duygusal, 
davranışsal ve zihinsel bir tepki ön eğilimidir (İnceoğlu, 2011’den Akt. Lehimler & Cengiz, 
2018: 45). 
          Tutum bireylerin günlük hayatlarındaki davranışlarını etkileme özelliğine sahip bir 
kavramdır ( Balcı, 2013; Baştuğ ve Keskin, 2013; Başaran ve Ateş; 2009 ‘dan Akt. Kocaarslan, 
2016: 1218). Bu kavramın bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak üç ayrı bileşeninin 
olduğundan bahsedilmektedir. Bilişsel bileşen, bireyin olayla veya nesneyle ilgili sahip olduğu 
düşünceler olarak belirtilirken, duyuşsal bileşen bireyin bireylerin duygusal olarak verdikleri 
tepkiler ve davranışsal bileşen ise duygu ve düşüncelere uygun şekilde davranma eğilimi olarak 
belirtilmiştir (Balcı, 2013’ den Akt. Kocaarslan, 2016). 
     Okumaya yönelik tutum okuma ihtimalini artıran ya da azaltan hislerin eşlik ettiği zihin hali 
olarak tanımlanmıştır( Smith, 1990’dan Akt. Kocaarslan 2016). Söz konusu tutumun düşük 
olması halinde okuma eyleminin yeterince yapılmadığı, dolayısıyla akademik başarının ve 
sosyal iletişimin yetersiz kaldığı bilinmektedir. 
      Okuma becerisiyle ilgili yapılan ulusal ve uluslararası araştırmaların sonucuna göre 
ülkemizde bu becerinin yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı PISA’nın Türkiye’de yaptığı uygulamanın sonuçlarına göre 2015 
yılında okuma becerileri alanında ülkemizin ortalaması tüm ülkelerin ortalamasının altında 
kalmıştır (PISA,2015 Ulusal Raporu).   
     Okumaya yönelik tutum da diğer tutumlar gibi sonradan öğrenilmiştir ve değiştirilebilir 
(Gül, 2008). Ancak, söz konusu tutumun ne oranda olduğunu ve hangi değişkenlerden 
etkilendiğini tespit etmek önem arz etmektedir. Bu sebeple erken yaşlardan itibaren öğrencilere 
okuma alışkanlığı edinmenin öneminden hareketle 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin okumaya 
yönelik tutumlarının belirlenmesi ve okumaya yönelik tutumlarında cinsiyet, öğrenim 
gördükleri sınıf, annenin ve babanın eğitim durumu, evinde kitaplık olup olmaması ve kendine 
ait odasının olup olmaması gibi değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 
Araştırmanın Modeli 
     Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Tarama 
modeli, mevcut olan bir durumun olduğu haliyle betimlenmesini amaçlar (Karasar, 2009:77).   
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Evren ve Örneklem 
     Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ili Merkez ilçede 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 193 
öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler kolay ulaşılabilir örneklem stratejisi dahilinde seçilmiştir. 
 
Veri Toplama Araçları 
     Veri toplama aracı olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Kocaarslan (2016) tarafından Türkçeye 
uyarlanan McKenna ve Kear (1990)’ın 1-6. Sınıflar için geliştirdikleri ’Okumaya Yönelik 
Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek, okumadan zevk alma ve akademik okumaya ilişkin iki alt 
boyut ve 20 maddeden oluşmakta olup dörtlü likert tarzda düzenlenmiştir. İlk boyutta eğlenme 
için okumaya yönelik tutum, ikinci boyutta akademik okumaya yönelik tutum ölçülmektedir. 
Her iki boyut da onar maddeden oluşmaktadır. Maddelere verilen yanıtlar “Çok Mutlu 
Olurum”, “Hafif Gülümserim”, “Biraz Üzgün Olurum” ve “Çok Üzgün Hissederim” şeklinde 
ifadelerden oluşmaktadır. İlkokul öğrencilerine görsel olarak da hitap eden okumaya yönelik 
tutum ölçeğinde Garfield karakteri kullanılmıştır. Garfield’ın, maddelere cevap olarak 
verilecek ifadeleri beden diliyle anlatması ölçeğin uygulanmasını kolaylaştırmış ve öğrenciler 
için daha anlaşılır hale getirmiştir. Uygulanan ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en 
yüksek puan 80’dir. 
     Kişisel Bilgi Formunda ise cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, anne ve babanın eğitim düzeyi, 
evinde kitaplık olup olmaması ve kendisine ait odasının olup olmaması durumları sorulmuştur. 
 
Verilerin Toplanması 
     Araştırmanın verileri, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında üç tane 
ilkokuldan toplanmıştır. Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu, gerekli 
izinler alınarak araştırmacının kendisi tarafından uygulanmıştır. Girilen sınıflarda öğrenciler 
çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve bunun bir sınav olmadığı vurgulanmıştır. Cevapların kendi 
duygu ve düşüncelerini yansıtması gerektiği belirtilerek ölçek üzerine isim yazmamaları 
istenmiştir. Uygulama esnasında ölçeklerdeki maddeler sırasıyla okunarak kendilerine uygun 
yanıtların işaretlenmesi sağlanmıştır.  
 
Verilerin Analizi 

     İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını ve okumaya yönelik 
tutumlarının cinsiyet, sınıf anne ve babanın eğitim düzeyi, evde kitaplık olup olmaması ve 
kendisine ait odasının olup olmaması durumuna göre belirlenmesi amacıyla toplanan verilerin 
analizinde; betimsel istatistiki yöntemlerden; t-testi, ANOVA, korelasyon analizleri için SPSS 
20.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular 
Bu bölümde Bartın il merkezinde öğrenim gören 2, 3 ve 4. sınıflardan 193 öğrencinin Okumaya 
Yönelik Tutum Anketi’nde bulunan sorulara verdiği cevaplar ve elde edilen bulgular ile 
yorumlar verilmektedir. 
    İlkokul öğrencilerinin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik sorulara verdikleri cevaplar 
Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Kişisel Bilgiler 

Kişisel Bilgiler İle İlgili Sorular Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

Toplam 

Sayı (N) Yüzde 
(%) 

     

Cinsiyetiniz Kız 105 54,4 193 100 
Erkek 88 45,6 

Öğrenim Gördüğünüz Sınıf 
2 71 36,8 

193 100 3 61 31,6 
4 61 31,6 

Annenizin Eğitim Durumu 

İlkokul 57 29,5 

193 100 
Ortaokul 65 33,7 
Lise 46 23,8 
Lisans\Lisansüstü 25 13 

Babanızın Eğitim Durumu 

İlkokul 40 20,7 

193 100 
Ortaokul 48 24,9 
Lise 63 32,6 
Lisans\Lisansüstü 42 21,8 

Evinizde Kitaplık Var Mı? 
Evet 126 65,3 

193 100 
Hayır 67 34,7 

Kendinize Ait Odanız Var 
Mı? 

Evet 134 69,4 
193 100 

Hayır 59 30,6 
 
Tablo 1’deki veriler incelendiğinde çalışma grubundaki ilkokul öğrencilerinin 105’inin 

(%54,4) kız, 88’inin (%45,6) erkek olduğu görülmektedir. Elde edilen verilerden katılımcıların 
çoğunluğunun kız olduğu görülmektedir. Çalışma grubundaki öğrencilerin 71’inin (%36,8) 2. 
sınıf, 61’inin (%31,6) 3. sınıf ve 61’inin (%31,6) 4. sınıfta öğrenim gördüğü görülmektedir. 
Öğrencilerin annelerinin 57’sinin (%29,5) İlkokul, 65’inin (%33,7) ortaokul, 46’sının (%23,8) 
lise, 25’inin (%13) lisans/lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin babalarının 
40’ının (%20,7) ilkokul, 48’inin (%24,9) ortaokul, 63’ünün (%32,6) lise, 42’sinin 
(%21,8) lisans/lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir.  

Tablo 2’de verilerin normalliğine ilişkin betimsel istatistikler verilmiştir. 
Tablo 2. Verilerin normalliğine ilişkin betimsel istatistikler 

 N Ortalama Medyan Mod Çarpıklık Basıklık 
İlkokul Öğrencilerinin Okumaya 

Yönelik Tutumları Toplam 
Puanı 

193 68,886 70,000 80,00 -,712 ,149 

 
Tablo 2’de araştırmanın problemine ilişkin istatistiksel analizlerden önce ilkokul 

öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının toplam puanına ait verilerin normallikleri tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte merkezi eğilim ölçüleri hesaplanarak çarpıklık ve basıklık değerleri 
incelenmiştir. Alan yazını incelendiğinde merkezi eğilim ölçülerinin birbirine yakın değerler 
olduğu gözlenerek basıklık ve çarpıklık değerlerinin de +1 ile -1 aralığında yer aldığı 
görülmüştür. Bu doğrultuda araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği kabul edilebilir. 
 Tablo 3’te İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları toplam puanının cinsiyete 
göre t-testi sonuçları verilmiştir. 
Tablo 3. İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları toplam puanının cinsiyete göre t-
testi sonuçları 

 Cinsiyet N X̄ SS sd t p 
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İlkokul Öğrencilerinin Okumaya 
Yönelik Tutumları Toplam 

Puanı 

Kız 105 70,419 6,848 
162,278 2,912 ,004* 

Erkek 88 67,056 8,833 

*p<.05 
 Tablo 3’e göre kız öğrencilerin puan ortalamaları X̄=70,419 iken erkek 

öğrencilerin puan ortalamalarının X=67,056 olduğu görülmektedir. Yapılan bağımsız gruplar 
t-testi analizine göre ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (t(162,278)= 2,912, p<.05). Başka bir ifadeyle kız 
öğrencilerin lehine olmak üzere cinsiyet değişkeninin ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik 
tutum puanları üzerinde anlamlı bir değişken olduğu söylenebilir. 
 

 
Tablo 4’te ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının evde kitaplık olup 

olmaması değişkenine göre betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 
Tablo 4. İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları toplam puanının evde kitaplık olup 
olmaması değişkenine göre t-testi sonuçları 

 
Evde Kitaplık 

Olup 
Olmaması 

N X SS sd t p 

İlkokul Öğrencilerinin 
Okumaya Yönelik 
Tutumları Toplam 
Puanı 

Evet 126 69,817 7,792 
191 2,249 ,026* 

Hayır 67 67,134 8,073 

*p<.05 
 

Tablo 4’e göre evinde kitap olan öğrencilerin puan ortalamaları X=69,817 iken evinde 
kitap olmayan öğrencilerin puan ortalamalarının X=67,134 olduğu görülmektedir. Yapılan 
bağımsız gruplar t-testi analizine göre ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum 
puanlarının evinde kitaplık olup olmaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir (t(191)= 2,249, p<.05). Başka bir ifadeyle evinde kitaplık olan öğrencilerin lehine 
olmak üzere evinde kitaplık olup olmaması değişkeninin ilkokul öğrencilerinin okumaya 
yönelik tutum puanları üzerinde anlamlı bir değişken olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 5’te ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının kendisine ait 

odasının olup olmaması değişkenine göre betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 

 

 

 

 
 

Tablo 5. İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları toplam puanının kendisine ait 
odasının olup olmaması değişkenine göre t-testi sonuçları 
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 Kendisine Ait Olup 
Olmaması N X SS sd t p 

İlkokul Öğrencilerinin 
Okumaya 
Yönelik 

Tutumları 
Toplam Puanı 

Evet 134 69,134 7,620 
191  ,651  ,516*  

Hayır 59 68,322 8,766 

 
Tablo 5’e göre kendisine ait odası olan öğrencilerin puan ortalamaları X=69,134 iken 

kendisine ait odası olan öğrencilerin puan ortalamalarının X=68,322 olduğu görülmektedir. 
Yapılan bağımsız gruplar t-testi analizine göre ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum 
puanlarının kendisine ait odasının olup olmaması değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
göstermediği görülmektedir (t(191)= ,651, p>.05).  
 

Tablo 6’da ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının öğrenim gördüğü 
sınıf değişkenine göre betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 
Tablo 6. İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları toplam puanının öğrenim gördüğü 
sınıf değişkenine göre betimsel istatistikleri 

 Sınıf N X SS 

İlkokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik 
Tutumları Toplam Puanı 

2 71 69,873 7,205 
3  61 69,344 8,534 
4 61 67,278 8,128 

 
Tablo 6’da 2. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarının X=69,873, 3. 

Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarının X=69,344, 4.sınıflarda öğrenim 
gören öğrencilerin puan ortalamalarının X=67,278 olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 7’de ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının öğrenim gördüğü 

sınıf değişkenine göre ANOVA sonuçları verilmiştir. 
Tablo 7:de ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının sınıf değişkenine göre 
ANOVA sonuçları 

 Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

İlkokul Öğrencilerinin Okumaya 
Yönelik Tutumları Toplam 

Puanı 

Gruplar Arası 239,600 2 119,800 

1,902 ,152* Gruplar İçi 11967,892 190 62,989 

Toplam 12207,492 192  

*p>.05 
Tablo7’de ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının öğrenim gördüğü 

sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla 
ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçlarına göre ilkokul öğrencilerinin okumaya 
yönelik tutumları sınıf değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür 
(F(2-190)= 1,902, p>.05). 

 
Tablo 8’de ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının anne eğitim 

durumu değişkenine göre betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 
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Tablo 8. İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları toplam puanının anne eğitim 
durumu değişkenine göre betimsel istatistikleri 

 

 Anne Eğitim 
Durumu N X SS 

İlkokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik 
Tutumları Toplam Puanı 

İlkokul 57 67,315 8,803 
Ortaokul  65 68,953 7,947 

Lise 46 70,000 7,130 
 Lisans/Lisan üstü 25 70,240 7,338 

 
Tablo 8’de anne eğitim durumu ilkokul olan öğrencilerin puan ortalamalarının 

X=67,315, anne eğitim durumu ortaokul olan öğrencilerin puan ortalamalarının X=68,953, 
anne eğitim durumu lise olan öğrencilerin puan ortalamalarının X=70,000 olduğu ve anne 
eğitim durumu lisans/lisans üstü olan öğrencilerin puan ortalamalarının X=70,240 olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 9’da ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının anne eğitim 
durumu değişkenine göre ANOVA sonuçları verilmiştir. 
Tablo 9:İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının anne eğitim durumu 
değişkenine göre ANOVA sonuçları 
 

 Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

İlkokul Öğrencilerinin Okumaya 
Yönelik Tutumları Toplam 
Puanı 

Gruplar Arası 243,755 3 81,252 

1,284 ,281* Gruplar İçi 11963,737 189 63,300 

Toplam 12207,492 192  

*p>.05 
 

Tablo 9’de ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının anne eğitim 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla 

ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçlarına göre ilkokul öğrencilerinin okumaya 

yönelik tutumları anne eğitim durumu bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüştür (F(3-189)= 1,284, p>.05). 

 
Tablo 10’da ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının baba eğitim 

durumu değişkenine göre betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 
 
 
 
 

Tablo 10. İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları toplam puanının baba eğitim 
durumu değişkenine göre betimsel istatistikleri 
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 Baba Eğitim 
Durumu N X SS 

İlkokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik 
Tutumları Toplam Puanı 

İlkokul 40 67,700 7,952 
Ortaokul  48 68,708 7,965 

Lise 63 68,920 8,832 
 Lisans/Lisan üstü 42 70,166 6,618 

 
Tablo 10’da baba eğitim durumu ilkokul olan öğrencilerin puan ortalamalarının 

X=67,700, baba eğitim durumu ortaokul olan öğrencilerin puan ortalamalarının X=68,708, 
baba eğitim durumu lise olan öğrencilerin puan ortalamalarının X=68,920 olduğu ve baba 
eğitim durumu lisans/lisans üstü olan öğrencilerin puan ortalamalarının X=70,166 olduğu 
görülmektedir.  

 
Tablo 11’de ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının baba eğitim 

durumu değişkenine göre ANOVA sonuçları verilmiştir. 
Tablo 11:İlkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının baba eğitim durumu 
değişkenine göre ANOVA sonuçları 
 

 Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

İlkokul Öğrencilerinin Okumaya 
Yönelik Tutumları Toplam 
Puanı 

Gruplar Arası 126,739 3 42,246 

,661 ,577* Gruplar İçi 12080,753 189 63,919 

Toplam 12207,492 192  

*p>.05 
 

Tablo 11’de ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutum puanlarının baba eğitim 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla 

ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçlarına göre ilkokul öğrencilerinin okumaya 

yönelik tutumları baba eğitim durumu bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüştür (F(3-189)= ,661, p>.05). 
 

 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Bartın ilinde öğrenim gören 2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerine uygulanan “Kişisel Bilgi Formu” ve 

“Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile yapılan analizlere göre kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre okumaya yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin 

öğrenim gördükleri sınıf, anne ve baba eğitim durumu ve kendisine ait odasının olup olmaması 

değişkenlerine göre yapılan incelemelerde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
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Ancak evinde kitaplık olup olmaması değişkenine göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumları 

evinde kitaplık olan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bu araştırma örneklem sayısı ve kullanılan değişkenler açısından bazı sınırlılıklara 

sahiptir. Gelecekte örneklem sayısı fazla olan, resmi ve özel okul değişkenini içeren tarama 

çalışmalarının yapılmasının elde edilen sonuçların genellenebilmesi açısından önemli olacağı 

düşünülmektedir.  

Bununla birlikte öğretmenler, velilere evde kitaplık bulundurmaları konusunda 

yönlendirme yapabilirler. 
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ÖZET 
 

Matematik tarihine önemli izler bırakmış ünlü Türk matematikçileri, çalışmalarını ve 
çalışmalarının günümüze yansımalarının iyi bilinmediği araştırmalarda görülmektedir. Bu 
değerli insanların sadece matematiksel yanı değil, yaşamları boyunca matematik dışında 
yaptıkları ve yaşadıkları olayların da öğrenciler tarafından bilinmesi öğrencilerin hem 
tarihlerini tanımaları ve hem de matematiğe yönelik olumlu yönde tutum ve motivasyon 
geliştirmeleri için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin Türk 
matematikçileri daha yakından tanımaları için dramatizasyon tekniği ile öğrencilere hem bu 
matematikçilerin yaşamlarını ve matematik üzerindeki çalışmalarını tanımaları hem de 
eğlenerek öğrenme ve hayal kurma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bilindiği üzere 
öğrencilerin etkili öğrenmesindeki en önemli faktörlerden birisi görselliktir. Bu sebeple 
dramatizasyon tekniği ile öğrencilere geçmiş zamanlarda yaşamış 3 ünlü Türk matematikçi 
seçilerek yaptıkları çalışmalar, daha önemlisi yaşamları, nasıl bir yaşam sürdürdükleri o 
insanların kılıklarına girerek sınıflarda 2 ders saati gibi bir sürede aktarılarak öğrencilere 
bilgiler ve onların sorularına yanıtlar verilmiştir. Çalışma öncesinde öğrencilere bildikleri 3 
farklı Türk matematikçinin isimlerinin yazılması istenmiştir. Dramatizasyon çalışmasının 
ardından, öğrencilerin fikirleri sorulmuş ve bu sunum ile öğrendikleri iki yeni bilgiyi 
paylaşmaları istenmiştir. Sonuçlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma Esenler ’deki bir 
devlet okulunun 3 farklı sınıfında uygulanmıştır. Böylece imkanları kısmen daha kısıtlı olan 
devlet okullarına eğlenceli, farklı ve ilgi çekici bir etkinlikle renk katarken öğrencilerin bilgi 
edinmeleri hedeflenmiştir. Özellikle ortaokul öğrencilerinin böyle bir dramatizasyona 
ihtiyaçları olduğunu düşünülmektedir. Yapılan anket sonucunda öğrencilerin derslerde bolca 
drama yöntemini görmek istedikleri belirlenmiştir. Dönem boyunca öğretmenlerin düz anlatım 
tekniğinden sıkılan öğrenciler bu etkinliğe oldukça ilgi duymuştur. Uluğ Bey, Harezmi ve Ali 
Kuşçu’ya ait yapılan bu gösteri sonucunda öğrencilerin matematiğe olan ilgisi de artmış ve bu 
önemli Türk matematikçileri tanımışlardır. 

 
Anahtar Kelimeler: Dramatizasyon Tekniği, Türk Matematikçilerimiz, Disiplinlerarası Matematik, Görsellik 
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Abstract 
 
Famous Turkish mathematicians, who have left significant traces in the history of mathematics, 
can be seen in researches where their studies and their reflections are not well known. It is 
thought that it will be beneficial for the students to know their history and develop positive 
attitudes and motivation towards mathematics. In this study, it is aimed to provide the students 
with the knowledge of Turkish mathematicians to learn more about their lives and their studies 
on mathematics by using dramatization technique and to develop their learning and dreaming 
skills. As it is known, one of the most important factors in effective learning of students is 
visuality. For this reason, 3 famous Turkish mathematicians who have lived in the past with 
dramatization technique have been selected and their studies, more importantly, their lives, how 
they live in the disguise of those people by entering the classrooms in a period of time such as 
2 hours were transferred to the students were given information and answers to their questions. 
Before the study, the students were asked to write the names of 3 different Turkish 
mathematicians they knew. After the dramatization study, the students were asked their 
opinions and were asked to share two new knowledge they learned with this presentation. The 
results were subjected to content analysis. The study was conducted in 3 different classes of a 
public school in Esenler. In this way, it is aimed to provide information to students while 
providing color to the public schools which are partially limited in a fun, different and 
interesting activity. It is thought that especially middle school students need such dramatization. 
As a result of the survey, it was determined that the students wanted to see plenty of drama 
methods in the lessons. During the semester, students who were bored by the teachers' flat 
expression technique were very interested in this activity. Uluğ Bey, Harezmi and Ali Kuşçu'ya 
as a result of this demonstration of students' interest in mathematics has increased and 
recognized these important Turkish mathematicians. 
 
Key Words: Dramatization Technique, Turkish Mathematicians, Interdisciplinary 
Mathematics, Visuality 
 
 
 

Giriş 
Eğitimin amacı bireyi  yaşama hazırlamak olduğuna göre eğitim ve öğretimde kullanılan 
yöntem  ve tekniklerin bu amaca uygun olması gerekir. Bu amaçla birçok öğretim yöntem ve 
teknikleri geliştirilmektedir. Düz anlatım yönteminden mümkün olduğunca uzaklaşıp konuya 
uygun bir  ya da birden fazla öğretim yöntemleri kullanılarak öğretmen merkezli öğretimden 
öğrenci  merkezli öğretime doğru gidilmektedir.   
 

Eğitim ve öğretimde dramanın işlevi oldukça önemlidir. Drama, oyun anlamında kullanılmakta 
ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve 
davranışsal yetileri geliştirmektir. Drama; özgüven, kendini tanıma, yaratıcılık, eleştirel bakış, 
kendini aşma, problem çözme ve çözüm yolları üretme gibi nitelikleri kazandıran etkili bir 
yoldur (Genç, 2003).  Biz de bu tanımlardan yola çıkarak aslında öğrencileri dramatizasyon 
tekniğiyle tanıştırmak ve bu tekniğin yararlarını kendilerinde hem gözlenebilir hem de 
gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal ögeler olarak hissetmeleri amaçlanmıştır. Matematik 
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derslerinin hayatla daha fazla iç içe olması öğrencilerin matematiğe yönelik kaygılarını 
azaltacaktır. Bu çalışma; Tübitak 2209A  projesi kapsamında yürütülmüştür. Ortaokul 
öğrencilerine ‘Ünlü Türk Matematikçilerin Yaşamları ve Matematiğe Katkıları’ konusu 
dramatizasyon tekniği  ile uygulanmış ve öğrenci başarısına etkisi üzerinde durulmuştur. 
Uygulama boyunca  üç  farklı ünlü Türk matematikçi (Harezmi, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu) 
canlandırılmış ve bu süreçte öğrencilerin dikkatli bir şekilde dinledikleri, eğlenceli  vakit 
geçirdikleri gözlenmiştir. 
 
 

Yöntem 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni uygulanmıştır. Veriler açık 
uçlu soruları içeren bir anket uygulanarak toplanmış, toplanan veriler analiz edilerek, incelenen 
durumla ilgili betimsel bulgu ve sonuçlar ortaya konmuştur. Bu sunuda yer alan 87 öğrencinin 
görüşleri kullanılmıştır.  

Bulgulardan elde edilen yanıtlar ortak özellikleri çerçevesinde birleştirilerek tablolara 
yansıtılmıştır. Oluşturulan tablolarda yer alan frekans değerleri öğrencilerin katılma 
derecelerinin sayıları kadardır. Örneğin “’Ünlü Türk matematikçileri tanırım.”, “’Sunumu 
yapan kişilerin tutumu olumludur.” cevaplarını veren tüm öğrencilerin görüşü birleştirilerek 
Kesinlikle Katılıyorum, Katılmıyorum Kararsızım gibi katılma derecelerine göre analiz 
edilmiştir. Bunun yanında ‘’Öğrencilerin çoğunluğunun ‘Katılmıyorum’ cevabı ve en az 
‘Kesinlikle Katılıyorum’ cevabı verdiği görülmektedir.  ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle 
Katılmıyorum ‘cevabını verenlerin bu kadar fazla olması Ünlü Türk Matematikçilerini 
tanımayan öğrencilerin çokluğunu göstermektedir ‘’ gibi anket sonuçları da her soru için analiz 
edilmiştir. 

 
Bulgular 

Tablo 1 
''Matematiğe ilgi duyarım.'' sorusuna verdikleri cevaplara göre öğrenci sayıları ve standart 
sapma değerleri 

Kesinlikle Katılmıyorum 13 %14.94 

Katılmıyorum 11 %12,64 

Kararsızım 19 %21,84 

Katılıyorum 29 %33,33 

Kesinlikle Katılıyorum 15 %17.24 

Toplam Kişi Sayısı 87 

Standart Sapma 7.13 
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Tablo 1’e göre; Öğrencilerin çoğunluğunun ‘Katılıyorum’ cevabı ve en az ‘Katılmıyorum’ 
cevabı verdiği görülmektedir.   
Tablo 2 
''Matematik hayatın içinden ve işimize yarayan bir derstir.'' sorusuna verdikleri cevaplara göre 
öğrenci sayıları ve standart sapma değerleri 

Kesinlikle Katılmıyorum 12 %13,79 

Katılmıyorum 3 %3.45 

Kararsızım 9 %10.34 

Katılıyorum 23 %26,44 

Kesinlikle Katılıyorum 40 %45,98 

Toplam Kişi Sayısı 87 

Standart Sapma 14.6 

 
Öğrencilerin en fazla ‘Kesinlikle Katılıyorum’ en az da ‘Katılmıyorum’ cevaplarını verdiği 
görülmektedir. ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ cevabını veren öğrencilerin matematik dersine karşı 
olan ilgilerinin az olduğunu ve bu sebeple bu cevabı vermiş olduklarını düşündürmektedir.  
Tablo 3 
''Bu sunumu izledikten sonra bu konuyla ilgili araştırma yapmayı düşünürüm.'' sorusuna 
verdikleri cevaplara göre öğrenci sayıları ve standart sapma değerleri 

Kesinlikle Katılmıyorum 15 %17.24 

Katılmıyorum 18 %20,69 

Kazarsızım 20 %22,99 

Katılıyorum 20 %22,99 

Kesinlikle Katılıyorum 14 %16.09 

Toplam Kişi Sayısı 87 

Standart Sapma 2.79 

 
Tablo 3’e göre; Bu soruya verilen cevaplara baktığımızda ‘Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum’ 
ve ‘Katılıyorum’ cevabını veren öğrenci sayılarının eşit olduğu görülmektedir.  
Tablo 4 
''Bu sunumun bana katkı sağladığını düşünüyorum.'' sorusuna verdikleri cevaplara göre 
öğrenci sayıları ve standart sapma değerleri 

Kesinlikle Katılmıyorum                 7          %8.05 

Katılmıyorum                 5          %5,75 
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Kazarsızım                12         %13,79 

Katılıyorum                34         %39.08 

Kesinlikle Katılıyorum                29         %33,33 

Toplam Kişi Sayısı                                 87 

Standart Sapma                               13.2 

Öğrencilerin en fazla cevabı ‘Katılıyorum’ daha sonra ‘Kesinlikle Katılıyorum’ ifadesi 
olmuştur. Bu durum yapmış olduğumuz etkinliğin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını 
göstermektedir. 
 

Tablo 5 
''Bu drama sayesinde etkili öğrenme sağlandığını düşünüyorum.'' sorusuna verdikleri 
cevaplara göre öğrenci sayıları ve standart sapma değerleri 
 

Kesinlikle Katılmıyorum 10 %11.49 

Katılmıyorum 7 %8.05 

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 14 %16.09 

Katılıyorum 23 %26,44 

Kesinlikle Katılıyorum 33 %37,93 

Toplam Kişi Sayısı 87 

Standart Sapma 10.6 

Verilen cevaplara bakıldığında öğrenciler tarafından en fazla ‘Kesinlikle Katılıyorum’ en az 
‘Katılmıyorum’ cevapları verilmiştir. 

 

Tablo 6 
''Ünlü Türk matematikçileri tanırım.'' sorusuna verdikleri cevaplara göre öğrenci sayıları ve 
standart sapma değerleri 

‘’Ünlü Türk matematikçileri tanırım.’’ 

Kesinlikle Katılmıyorum             17       %19,54 

Katılmıyorum             24       %27,59 

Kararsızım             19       %21,84 

Katılıyorum             16       %18,39 
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Kesinlikle Katılıyorum             11       %12,64 

Toplam Kişi Sayısı                                87 

Standart Sapma                              4,72 

 
Öğrencilerin çoğunluğunun ‘Katılmıyorum’ cevabı ve en az ‘Kesinlikle Katılıyorum’ cevabı 
verdiği görülmektedir.  ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum ‘cevabını verenlerin bu 
kadar fazla olması Ünlü Türk Matematikçilerini tanımayan öğrencilerin fazla olduğunu 
düşündürmektedir.  
 
Tablo 7 
''Diğer Türk matematikçileri de tanımak isterim.'' sorusuna verdikleri cevaplara göre öğrenci 
sayıları ve standart sapma değerleri 

Kesinlikle Katılmıyorum               8        %9,20 

Katılmıyorum               7        %8,05 

Kararsızım               11        %12,64 

Katılıyorum              25       %28,74 

Kesinlikle Katılıyorum              36       %41,38 

Toplam Kişi Sayısı                             87 

Standart Sapma                           12,7 

Öğrencilerin en fazla ‘Kesinlikle Katılıyorum’ en az da ‘Katılmıyorum’ cevaplarını verdiğini 
görüyoruz. Bununla birlikte ‘Katılıyorum ‘cevabının da çok fazla olduğu görülmektedir. 
Yaptığımız etkinliğin öğrencilerin ilgisini çektiğini ve daha fazla bu etkinlikleri görmek 
istediklerini düşündürmektedir.  

Tablo 8 
''Sunumda kullanılan kostümlerin etkili olduğunu düşünürüm.'' sorusuna verdikleri cevaplara 
göre öğrenci sayıları ve standart sapma değerleri 

‘’Sunumda kullanılan kostümlerin etkili olduğunu düşünürüm.’’ 

Kesinlikle Katılmıyorum               6         %6,90 

Katılmıyorum               3         %3,45 

Kararsızım               20         %22,99 

Katılıyorum               19         %21,84 

Kesinlikle Katılıyorum               39         %44,83 

Toplam Kişi Sayısı                               87 
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Standart Sapma                             14,3 

 
Bu soruya verilen cevaplara baktığımızda ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ ve ‘Katılmıyorum’ 
cevabını veren öğrenci sayılarının çok az olduğunu görüyoruz. Kostümlerin öğrenciler için 
güzel ve dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. 
 

Tablo 9 
''Sunumu yapan kişilerin tutumu olumludur.'' sorusuna verdikleri cevaplara göre öğrenci 
sayıları ve standart sapma değerleri 

‘’Sunumu yapan kişilerin tutumu olumludur.’ 

Kesinlikle Katılmıyorum                 5          %5,75 

Katılmıyorum                 3          %3,45 

Kararsızım                10         %11,49 

Katılıyorum                24         %27,59 

Kesinlikle Katılıyorum                45         %51,72 

Toplam Kişi Sayısı                                 87 

Standart Sapma                               17,5 

Öğrencilerin en fazla cevabı ‘Katılıyorum’ daha sonra ‘Kesinlikle Katılıyorum’ ifadesi 
olmuştur. 
Tablo 10 
''Başka derslerde de drama etkinliği görmek isterim.'' sorusuna verdikleri cevaplara göre 
öğrenci sayıları ve standart sapma değerleri 

‘’Başka derslerde de drama etkinliği görmek isterim.’’ 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 %3,45 

Katılmıyorum 5 %5,75 

Kararsızım 15 %17,24 

Katılıyorum 16 %18,39 

Kesinlikle Katılıyorum 48 %55,17 

Toplam Kişi Sayısı                      87 

Standart Sapma                     18,1 

Verilen cevaplara bakıldığında öğrenciler tarafından en fazla ‘Kesinlikle Katılıyorum’ en az 
‘Kesinlikle Katılmıyorum’ cevapları verilmiştir. Aynı zamanda anketimizdeki en çok kesinlikle 
katılıyorum oyunun bu soruya verilmesini göz önünde bulundurursak öğrenciler yapmış 
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olduğumuz drama etkinliğini beğenmiş ve diğer derslerde de kesinlikle görmek istediklerini 
belirtmişlerdir.  
 
Tablo 11 
''Matematikle ilgili bu ve benzeri sunumlara bir kez daha katılmak isterim.'' sorusuna verdikleri 
cevaplara göre öğrenci sayıları ve standart sapma değerleri 

‘Matematikle ilgili bu ve benzeri sunumlara bir kez daha katılmak isterim.’’ 

Kesinlikle Katılmıyorum 10 %11,49 

Katılmıyorum 6 %6,90 

Kararsızım 15 %17,24 

Katılıyorum 15 %17,24 

Kesinlikle Katılıyorum 41 %47,13 

Toplam Kişi Sayısı                      87 

Standart Sapma                     13,7 

Verilen cevaplara bakıldığında öğrenciler tarafından en fazla ‘Kesinlikle Katılıyorum’ en az 
‘Katılmıyorum’ cevapları verilmiştir. Öğrenciler daha sonraki derslerinde de yine drama 
etkinliğinden faydalanılarak matematik konulu gösterimler görmek istemektedirler. 
 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Yapılan anket sonucunda öğrencilerin derslerde bolca drama yöntemini görmek istedikleri 
belirlenmiştir. Dönem boyunca öğretmenlerin düz anlatım tekniğinden sıkılan öğrenciler bu 
etkinliğe oldukça ilgi duymuştur. Uluğ Bey, Harezmi ve Ali Kuşçu’ya ait yapılan bu gösteri 
sonucunda öğrencilerin matematiğe olan ilgisi de artmış ve bu önemli Türk matematikçileri 
tanımışlardır. 

Sınıf içi öğretim tekniklerini çeşitlendirmenin derste anlatılanların kalıcılığını sağladığını ve 
özellikle dersi daha işlevsel hale getirdiğini görmekteyiz. Sadece matematik dersi için değil, 
diğer bütün dersler için de öğretmenlerin düz anlatım tekniğinin dışına çıkması gerektiğini 
söyleyebiliriz. Anketlerde öğrenciler daha önce tanımadıkları bu ünlü matematikçileri tekrar 
tekrar görmeyi belirttiklerini göz önünde bulundurduğumuzda başka öğretim tekniklerinin de 
ders içinde kullanılması sonucunda belki de sınıftaki tüm öğrencileri kazanabileceğimizi 
düşünmekteyiz. 

Öğretmenlerimizin öğrencilerin tamamına hitap etmeleri adına drama tekniğini kullanmaları 
gerekmektedir. Hem görsel açıdan da kalıcılığı artırırken hem de tüm öğrencilerin anlatılanları 
öğrenmeleri sağlanmış olur. 
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ÖZET 

 
İnsanın diğer canlılardan ayrıldığı en önemli noktalardan biri, okuyabilmesidir. Okuma esnasında birey, metinde 
var olan bilgi ile ön bilgilerini birleştirip yeni bir düşünceye kavuşmaktadır. Birey sadece okul yıllarında değil 
hayatının tamamında okumaya ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda düşünce ve inançlarının şekillenmesinde, 
kişiliğinin oluşmasında toplumsal çevre, aile ve okul tarafından sunulan bilgilerin yanı sıra okuyup içselleştirdiği 
bilgiler de büyük katkı sağlamaktadır. Pek çok okuma gelişim modelinde hedeflenen nokta, akıcı okuma becerisini 
kazanabilmektir. Akıcı okuma anlamayla direkt ilişkilidir. Bu beceriye sahip olanlar metni uygun hızda 
okuyabildikleri için zaman kazanmaktadırlar. Öğrencilerin okuma becerilerini istenilen düzeyde geliştirmeleri ve 
okuma alışkanlığı kazanmaları ilkokul düzeyinde şekillenmektedir. Öğrencilerden beklenen, okuma becerilerinin 
gelişmesi ve anlayan, düşünen, tartışan, eleştiren, okuduklarıyla ön bilgileri arasında ilişkiler kuran ve yeni 
anlamlar sentezleyebilen okuyucular olabilmeleridir. Bu üst düzey becerileri geliştirebilen öğrenciler, kişiliklerini 
geliştirirken toplumla da sağlıklı iletişim kurabileceklerdir. Ancak bazı öğrencilerde bu becerilerin yetersiz olduğu 
yani okuma güçlüğü çektiği görülmektedir. Okuma güçlüğü, çocuğun zekâ ve herhangi bir fiziksel (işitsel, görsel) 
problemi olmamasına karşın okuma becerisini kazanmada akranlarına göre geride olması durumudur. Bu 
problemi yaşayan öğrenciler çeşitli sesli okuma hataları yapmaktadır. Bu hataların giderilmesi için birçok yöntem 
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de ‘Yankılayıcı Okuma Yöntemi’dir. Literatür taramasına yönelik bu 
çalışmanın amacı, Yankılayıcı Okuma Yöntemi’nin akıcı okumadaki önemini sunmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3 

 
THE IMPORTANT OF ECHO READING METHOD TO FLUENCY READING 

 
ABSTRACT 

One of the chief points that human beings are separated from other living things is that they can read.  During 
reading, a person combines the knowledge in the text and the pre-knowledge of his/her own, then he/she welcomes 
a new idea. The individual needs to read not only in school years but also in his/her whole life. In addition to the 
information provided by the social environment, family and school in the formation of his/her ideas, beliefs and 
personality, the information that has been read and internalized makes a great contribution as well. The main 
target in many reading development models is to gain fluent reading skills. Fluent reading is directly related to 
understanding. Those with this skill gain time as they can read the text at a convenient speed.   Students’ 
enhancement of their reading skills at desired level and acquiring a reading habit take form at primary school 
level. Students are expected to develop reading skills, understand, think, discuss, criticize, create relationships 
between what they read and their prior knowledge and become readers who can synthesize new meanings. Students 
who can develop these high-level skills will also be able to establish healthy communication with the society while 
developing their personalities. However with regards to some students, these skills are inadequate, which means 
that they have difficulty in reading. Reading disability is the situation where the child is behind of his/her peers in 
gaining reading habit however he/she has no physical (auditory, visual) problem or mental deficiency. Students 
experiencing this problem make mistakes in a variety of audio reading. Many methods are used to let up these 
problems.  One of these methods is 'Echo Reading Method '.  The purpose of this study accomplished by the 
literature review is to present the effect of the echo reading method on fluent reading. 

Keywords: Reading, Reading disability, Echo reading 
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Giriş 

OKUMA BECERİSİ 

İnsanın diğer canlılardan ayrıldığı en önemli noktalardan biri, okuyabilmesidir. Okuma 
esnasında birey, metinde var olan bilgi ile ön bilgilerini birleştirip yeni bir düşünceye 
kavuşmaktadır. (Yılmaz, 2019). Birey sadece okul yıllarında değil hayatının tamamında 
okumaya ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda düşünce ve inançlarının şekillenmesinde, 
kişiliğinin oluşmasında toplumsal çevre, aile ve okul tarafından sunulan bilgilerin yanı sıra 
okuyup içselleştirdiği bilgiler de büyük katkı sağlamaktadır. 

Okuma, duyu organları yoluyla alınan sembollerin, ön bilgilerin de kullanılmasıyla 
zihinsel bir işlem sonucunda metinden anlam kurma sürecidir (Yılmaz, 2019). Bireylere hayat 
boyu öğrenmenin kapılarını açan, öğrenme-öğretim sürecinin temelini oluşturan ve bilgiye 
ulaşmayı sağlayan becerilerden biri (Balcı, Uyar ve Büyükikiz, 2012) olan okuma eylemi 
anlamayla son bulmalıdır (Yılmaz, 2019). Okuma esnasında, yazılar zihinsel kavramlara 
çevrilir, anlamlandırılır ve beyinde yapılandırılır (Güneş, 2007). 

Okuma sürecinde beş temel ilke vardır: 
Okuma akıcı olmalıdır; Akıcı okuma okuyucunun kelimeleri hızlı ve seri bir şekilde 

tanımasını gerektirir. Sözcük tanıma eylemi otomatik bir süreç olmalıdır. 
Okuma anlamı yapılandırma sürecidir; Okuyucu kendi ön bilgisi ve deneyimlerini de 

işin içine katarak metnin anlamını oluşturmalıdır.  
Okuma stratejiktir; Okuyucuların okudukları metni anlayabilmek için, okuma 

amaçlarına, metnin zorluk düzeyine ve metni aşinalık derecesine göre okuma stratejisini 
belirlemesidir. 

Okuma motivasyon gerektirir; Okuma eyleminin bireye keyif vermesi durumudur. 
Okumaktan zevk alan okuyucular bunu alışkanlık haline getirebilirler. 

Okuma yaşam boyu devam eden bir süreçtir; Bireyin yaşamında sürekli değişen 
bilgilere ulaşabilmesi için okuma faaliyeti içerisinde bulunması gerekmektedir  (Anderson vd. 
akt.: Yılmaz, 2019). 

Bu yüzden yetişen öğretmenler, okuma becerisini öğrencilere nasıl kazandırıp 
geliştirebileceği konusunda bilgili ve becerikli olmalı ve öğrencilere modellik etmelidirler 
(Akyol, 2006).  

Öğrencilerin temel okur-yazarlık becerilerini kazanmalarının ardından, akıcı okuma 
becerilerine geçmelerinde, sesli okumanın payı önemlidir (Güneş, 2007). 

Sesli okuma, gözle algılanıp beyinle kavranan kelime ya da kelime gruplarının konuşma 
organları yardımı ile söylenmesidir. Sesli okumanın en temel amacı, yazının hatasız konuşma 
dilinin özelliklerini yansıtır bir biçimde seslendirilmesidir (Cemaloğlu ve Yıldırım 2008). 

AKICI OKUMA 

Akıcı okuma, temel okuma becerisinin geliştirilerek, akıcı düzeye gelmesi ve bu 
becerilerin bireysel, sosyal ve kültürel alanlarda kullanılması anlamına gelmektedir (Güneş, 
2007). Bu beceri ilköğretim boyunca aşamalı olarak geliştirilmektedir. Akıcı okumayı 
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sağlayabilmek için üç temel becerinin kazanılması gerekmektedir. Bunlar akıcılık, anlama ve 
okumaya güdülenme olarak sıralanabilir. 

Akıcılık: Metindeki kelimeleri tanıma, metni düzgün bir ifadeyle ve belirli bir 
çabuklukta okumak anlamına gelir.  

Anlama: Bir metnin içeriğini anlama,  verilen mesaj üzerinde düşünme, çıkarımlar 
yapma, farklı neticelere ulaşma, vb. gibi becerileri içermektedir.  

Okumaya Güdülenme: Öğrencilerin okumaya karşı olumlu tutum geliştirmesi, okumaya 
karşı merak duymasının en önemli yolu okumaya güdülemedir (Güneş, 2007). 

Okuma hem sosyal hem de akademik alanda insanı geliştiren ve farklılaştıran bir 
beceridir. Akyol (2009)’ a göre okuma ön bilgilerin kullanıldığı, okuyucu ve yazar arasındaki 
etkili iletişimi temel alan bir anlam kurma sürecidir. Anlam kurmak okumanın temel amacı ise 
özellikle hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek ve hayatı kolaylaştırabilmek için 
bireylerin okuma becerisini kazanması önem arz etmektedir. 

İnsanoğlu var olduğu andan bu yana yaşamı, yaşadığı çevreyi ve evrende olup biten 
olayları anlamaya, açıklamaya ve yorumlamaya çalışmaktadır (Epçaçan, 2009). Bununla 
birlikte yeni bin yılın başlangıcında okuma, önceki anlamlarına ek anlamlar yükleyerek 
önemini daha da artırmıştır. 

Epçaçan (2009) okuma ile ilgili süreç tamamlandığında aşağıdaki özelliklerin 
kazandırılmasının hedeflendiğini söylemektedir: 

•Kelimeleri tanıma ve anlama, 
•Söz varlığını geliştirebilme, 
•Okuduğu metni anlamlandırabilme 
•Okuduğu metni değerlendirebilme, 
•Eleştirel bir bakış açısı geliştirebilme, 
•Okuma etkinliğini hayatın bir parçası haline getirebilme, 
•Okuma yoluyla düşünce ufkunu geliştirme 
•Metinler gibi varlık ve olayları da eleştirel bir gözle okuma, 
•Bilgiye dayalı entelektüel yapısıyla, toplumsal sorunları görebilme ve onlara çözüm 

üretebilme becerisi kazanma. 
Okuma etkinliğinin kazanımları farklı biçimlerde açıklanmıştır ancak özünde aynı 

amaca hizmet etmektedir. Robinson ve Good (1987; akt.: Yılmaz, 2014) okuduğunu anlamayı 
basit, yorumlayıcı ve sorgulayıcı anlama olmak üzere üç kategoriye ayırmaktadır. 

1.Basit Anlama: 

Bu anlama türü alt bilişsel süreçleri içermektedir. Bloom’un bilişsel sınıflandırmasında 
bilgi basamağına denk gelmekte ve okuyucu metinde anlatılanları yüzeysel bir şekilde 
anlamaktadır. 

Basit anlamayla ilgili becerilerin sınıflandırılması şöyledir: 
•Bilginin yerini bulma, 
•Bilgiyi toplama, 
•Basamakları izleme, 
•Yazarın yapısal planını açıklama. 
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2.Yorumlayıcı Anlama: 

Yorumlayıcı anlama da basit anlama gibi alt bilişsel süreçleri içermektedir. Ancak 
Bloom’un taksonomisine göre daha çok kavrama ve uygulama basamaklarına denk 
gelmektedir. Bu tür anlamada okuyucu, metinde anlatılanları kendi cümleleriyle ifade 
edebilmektedir. 

Yorumlayıcı anlamayla ilgili becerilerin sınıflandırılması şöyledir: 
•Ana fikri bulma, 
•Önemli fikirleri seçme, 
•Fikirleri organize etme, 
•Kavram ve prensipleri geliştirme, 

3.Sorgulayıcı Anlama: 

Bu tür anlama üst bilişsel süreçleri içermektedir. Bloom taksonomisine göre analiz, 
sentez ve değerlendirme basamaklarına denk gelmektedir. Bu tür anlamada okuyucu metnin 
konusunu, yapısını ve yazarın fikirlerini kendi düşünce yapısıyla karşılaştırıp değerlendirme 
yapacak derecede anlamaktadır. 

Yorumlayıcı anlamayla ilgili becerilerin sınıflandırılması şöyledir: 
•Okunanları; kalite, değer, doğruluk, gerçeklik, taraflılık, tutarlılık, propaganda, 
ilgililik, yeterlilik, gerçek veya fikir açılarından karşılaştırma, 
•Okumayla ilgili kendi amaçlarını belirleyip değerlendirme, 
•Yazarın amaçlarını ve tavırlarını değerlendirme, 
•Konuyu ortam açısından değerlendirme, 

Akıcı Okumayı Geliştirme Yolları 

Ülkemizde hemen her okulda okuma güçlüğü yaşayan öğrenciye rastlamak 
mümkündür. Bu yüzden okuma güçlüğü yaşayan bireylerin, akıcı okuma becerilerinin 
geliştirmesi ve okuma güçlüklerinin giderilmesi hem okuma araştırmacılarının hem de 
öğretmenlerin her zaman ilgi odağı olmuştur. Alan yazını incelendiğinde geçmişten bugüne 
birçok teknik ve program geliştirilmiştir. Bunlar; 

•Çoklu – Duyusal yöntem 
•Orton-Gillingham yöntemi 
•Fernald Yöntemi 
•Kelime tekrar tekniği 
•Eşli okuma yöntemi 
•Koro halinde okuma yöntemi 
•Okuma tiyatrosu yöntemi 
•Tekrarlı okuma yöntemi 
•Yankılayıcı (Eko) okuma yöntemi (Yılmaz, 2019) 

OKUMA GÜÇLÜĞÜ 

Okuma güçlüğü kavram olarak öğrenme güçlüğü kavramı ile karıştırılmaktadır. Hâlbuki 
okuma güçlüğü, öğrenme güçlüğü içerisinde yer alan özel bir öğrenme yetersizliğini ifade 
etmektedir. 
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Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayınlamış olduğu Mental Bozuklukların Tanısal ve 
Sayımsal El Kitabı [DSM] –V (2013)’nda “özel öğrenme güçlüğü”, “bozukluğun davranış 
belirtileri ile ilişkili olan bilişsel seviyede anormalliklerin temelini oluşturan biyolojik kökene 
sahip bir nörogelişimsel bozukluktur” şeklinde tanımlanır. Bu tanım temel akademik becerileri 
kazanmada kullanılan en son terimdir (Çakıroğlu, 2017,  Ed. Melekoğlu ve Sak). 

DSM –V (2013)’e göre temel akademik beceriler şöyledir: 

•Sözcüklerin doğru ve akıcı bir biçimde okunması 
•Okuduğunu anlama 
•Yazılı anlatım ve yazım 
•Aritmetik hesaplama 
•Matematiksel akıl yürütme 
Okuma becerisi yeterli düzeyde olmayan çocuk hayat boyu bilgiye ulaşmakta problem 

yaşayacaktır. Bu da hem sosyal hem de akademik yaşantısında başarısızlığa sebep olacaktır. 
Okuma becerisi gelişmiş olan çocuk ise bilgiye ulaşma yollarını keşfetmiş ve üretken bir 
kişiliğe bürünmüş olacaktır (Yılmaz, 2019). 
 

Okuma güçlüğü ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. Yılmaz (2019)’a göre çocuğun zekâ 
ve herhangi bir fiziksel (işitsel, görsel) problemi olmamasına karşın okuma becerisini 
kazanmada akranlarına göre geride olması durumudur. DSM-IV-TR (2007)’ye göre ise okuma 
bozukluğu, bireyin zekâ düzeyi, kronolojik yaşı ve aldığı eğitim göz önünde 
bulundurulduğunda okuma becerisinin beklenenin önemli derecede altında olmasıdır. 

Okuma ve okuma güçlüğüne ilişkin Bender, ve Larkin, (2009, akt.: Balıkçı, 2017Ed. 
Melekoğlu ve Sak) tarafından bazı görüşler belirtilmiştir: 

•Okuma kendiliğinden edinilen doğal bir süreç değildir, 
•Beyinde “okuma” ile ilgili alan bulunmamaktadır, 
•Okuma yetersizlikleri hem çevresel hem de genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır, 
•Öğrencilerin alfabetik kodlamayı ve kuralları öğrenmesi gerekmektedir, 
•Okuma gelişimi uzun ve karmaşık bir dönemde olmaktadır, 
•Fonem yönetimi ve fonemler, okumayı öğretmede en etkili yollardır, 
•Öğrenciler kodlayarak okumayı otomatikleştirmektedir. 

Okuma güçlü yaşayan öğrenciler üç grupta sınıflandırılabilir: 
Zayıf Okuyucular: Normal IQ’ya sahip olan fakat beklenen seviyeden 1-2 yıl geride 

olanlar. 
Disleksili Okuyucular: Normal IQ’ ya sahip olup beklenen okuma seviyesinden 2 veya 

daha fazla yıl geride olanlar. 
Geride Kalmış Okuyucular: IQ’su 80 ya da daha altında olup beklenen okuma 

seviyesinin gerisinde olanlar (Bernal vd, 2000. akt.: Yılmaz: 2019). 
Akıcı okuma becerisine sahip okuyucular ‘iyi okuyucu’ olarak da betimlenir. Baştuğ 

(2012) (Akt.: Baştuğ (2012) ve Demirtaş, 2017).Akıcı okumayı kazananlar ile zayıf okuyucular 
arasında bir karşılaştırma yapmıştır. 

•İyi okuyuculuk, akıcılığın kazanılması ile oluşan bir durum iken; zayıf okuyuculuk 
akıcı okuma yetersizliğinden oluşan bir durumdur. 

•Zayıf okuyucular, metni okurken kelime tanımaya odaklanır, dolayısıyla anlamaya 
ayırdıkları bilişsel enerji, dikkat ve zaman yetersiz kalmaktadır. Böylece okuduğunu anlama 
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başarıları düşük olmaktadır. İyi okuyucular ise dikkatini kelime tanımadan ziyade anlamaya 
ayırmaktadır. 

•Zayıf okuyucular okumayı zor bir uğraş olarak görmektedirler. Okumaktan 
hoşlanmazlar ve okuma motivasyonları düşüktür. İyi okuyucular için okuma kolaydır ve 
otomatikleşmiştir. Sonuç olarak iyi okuyucular okumayı severler ve okuma sırasında 
kendilerine güvenirler. 

•Zayıf okuyucuların okumaları prozodik değildir. Okuma çok yavaş, tonlama ve 
vurgulamadan yoksun, teklemeli ve tek düzedir. Okuduklarını anladığını yansıtan bir ifade şekli 
yoktur. 

•İyi okuyucu okuma sırasında okumasını kontrol etme, stratejiye başvurma ve 
okuduğuyla ilgili yorum yapabilme gibi becerileri sergileyebilir. Ancak zayıf okuyucu bu 
becerilerden yoksundur. 

Okuma Güçlüğünün Tespit edilmesi: 

Okuma güçlüğü yaşayan bireyin akıcı okumasına mani olacak herhangi bir fiziksel 
engeli olmadığı belirlendikten sonra bireye daha önce hiç okumadığı bir metin okutulur. Okuma 
sessiz bir ortamda yapılır ve ses kaydı alınır. Ardından bireye metinle ilgili okuduğunu anlama 
soruları sorulur ve cevaplaması istenir. Sorular basit ve derinlemesine anlama olmak üzere iki 
kategoride sorulmalıdır (Yılmaz, 2019).   

Basit Anlama Sorusu: Cevabı metin içinde olan, bilgi, kavrama ve uygulama gibi alt 
bilişsel süreçleri içeren sorulardır. 

Derinlemesine Anlama Sorusu: Cevabı metin içerisinde olmayan, analiz, sentez ve 
değerlendirme gibi üst bilişsel süreçleri içeren sorulardır. 

Alınan ses kaydı, okutulan metinle karşılaştırılır ve yaptığı okuma hataları Akyol (2005, 
akt.: Yılmaz, 2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yanlış Analiz Envanteri” ile belirlenir. Bu 
envanterde bireyin yaptığı okuma hataları, okuduğunu anlama becerileri ve okuma seviyelerini 
tespit etmek üzere; ortam, seslendirme ve soru ölçeği olmak üzere üç farklı ölçek kullanılır. 
Ortam ve seslendirme ölçeği, öğrencinin kelime ve ses bilgisi düzeyini belirlemeyi amaçlarken, 
soru ölçeği okuduğunu anlama beceri düzeyini belirlemeyi amaçlar. Sonuç olarak üç ölçekten 
aldığı toplam puan öğrencinin okumadaki başarı seviyesini belirler. Üç ölçekten alınan toplam 
puana göre sınıflandırılacak okuma başarı seviyeleri; 

Endişe Düzeyi (180 puanın altı):Öğrencinin okuma düzeyinin olması gerekenin çok 
altında olduğunu göstermektedir. 

Öğretim Düzeyi(180-240 puan): Öğrencinin, öğretmenin desteğiyle istenilen şekilde 
okuması ve anlamasını ifade etmektedir. 

Serbest Düzey(240 puan ve üzeri): Öğrencinin herhangi bir kişinin desteğine ihtiyaç 
duymadan, düzeyine uygun materyalleri okuması ve anlamasını ifade etmektedir (Akyol, 2005, 
akt.: Yılmaz, 2019). 

Okuma seviyesi endişe düzeyinde çıkarsa bir alt sınıf seviyesinden bir metin daha 
okutularak çocuğun okuma seviyesi belirlenmeye çalışılır. Düzey belirleme çalışması çocuğun 
öğretim düzeyinde okuma seviyesine kadar devam eder. Öğretim seviyesi tespit edilen çocuğa 
o seviyeden okuma öğretimi sunulur. 
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Sesli Okuma Hataları 

Okuma güçlüğü yaşayan öğrenciler okuma sırasında çeşitli hatalar yapmaktadır. Bu 
hatalar araştırmacılar tarafından araştırılmış ve sınıflandırılmıştır. 

1.Ekleme 

Okuma sırasında metin içinde olmayan sözcükler veya hecelerin eklenerek yapıldığı 
hatalardır ve anlamın değişmesine sebep olabilir. Ancak eklemeler, cümleye akıcılık 
kazandırmak amacıyla az sayıda yapılıyor ve anlamı bozmuyorsa bir problem oluşmaz(Yılmaz, 
2019). 

2.Atlama 

Akyol (2013) ise  “atlayıp geçmeler” kelimenin tamamında, harflerde, hecelerde 
görüldüğünü, “hece ve harf bırakmalar” ın daha çok kelimenin sonunda ve ortasında 
gerçekleştiğini belirtir. Aynı zamanda söz konusu yanlışların dikkatsizlik, çok hızlı okuma, harf 
ve kelime tanıma becerisinin yetersizliğinden kaynaklanabileceğini belirtmekte ve bütün satırı 
bırakmalarını ise satırdan satıra geçiş problemi ile ilişkilendirmektedir. 

3.Ters Çevirme 

Ters çevirme sözcüğün harflerini, hecelerini ya da tamamını geriye çevirme şeklinde 
görülen okuma hatasıdır (Yılmaz, 2019). Dört çeşit ters çevirme hatası vardır: 

1.Kelimenin tamamını ters çevirmek 
2.Bir harfi ters çevirmek 
3.Diğer harfleri ters çevirmek 
4.Diğer kelimeleri ters çevirmek (Harris ve Sipay, 1990. akt.: Yılmaz, 2019) 

4.Tekrar 

Salvia ve Ysseldyke (1978, akt.: Yılmaz, M. 2019) tekrar hatasını, bir kelimenin, kelime 
grubunun ya da cümlenin geriye dönülerek yeniden okunması olarak ifade etmişlerdir. Eğer 
öğrencide kekemelik var ise bu hatalar tekrar hatası olarak kabul edilmez. Tekrarların 
nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 

•Bir hatayı düzeltmek, 
•Anlamaya yardım etmek, 
•Bir düşüncenin alıştırmasını tekrarlamak, 
•Bir kelimeyi tanırken vakit kazanmaya çalışmak (Yılmaz, 2019) 

5.Duraklama 

Çocuğun bir kelimeyi okumak için iki saniye beklemesi, kelimeyi tanımada tereddüt 
etmesi olarak kabul edilmektedir (Salvia ve Ysseldyke, 1978, akt.: Duran ve Sezgin, 2012). 
Sesli okuma esnasında duraklaması durumunda öğretmen ilgili sözcüğü söylemelidir. Bu 
öğrencinin hem okumaya devam etmesini hem de o ana kadar gerçekleşen anlamayı sekteye 
uğramamış olur (Yılmaz, 2019). 
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6.Telaffuz 

Bu hata sözcüklerin hecelerine dikkat etmeme, sözcüğün bir ya da iki harfine bakarak 
sözcüğü tahmin etmek suretiyle yapılan okuma gibi çeşitli sebeplere dayanmaktadır (Salvia ve 
Ysseldyke, 1978, akt.: Duran ve Sezgin, 2012). Yetersiz sözcük tanıma, sözcüğün gelişindeki 
ipuçlarını yeterince kullanamama, sözcük okuma yeteneğinin zayıf oluşu, sözcüğün başındaki 
hecelere fazlaca güvenme, sözün gelişine fazla güvenme ve hecelere dikkat etmeme telaffuz 
hatalarına sebep olabilir (Yılmaz, 2019). Yerine başkasını koyma ve telaffuz hataları en sık 
yapılan hata türleridir.  

7.Yanlış Okuma 

Öğrencinin sözcüğü doğru olarak seslendiremediği hata türüdür. Seslendirdiği sözcüğün 
metinde ifade edilen sözcükten çok farklı olması durumudur. Örneğin; “ Ekmeği büfeden 
aldım.” Cümlesindeki “büfeden” kelimesini “küfeden” diye okumak gibi (Yılmaz, 2019). 

Okuma Güçlüğüne Sahip Bireylerin Özellikleri 

Okuma güçlüğüne sahip olan öğrencilerin, okuma güçlükleri farklı özellikler 
gösterebilmektedir. Cain (2010)’ e göre okuma güçlüğüne sahip öğrenciler şu özellikleri 
taşımaktadırlar:  

•Okuma ve okuma çalışmalarından hoşlanmazlar.  
•Sınıf içinde sesli okuma yapmaktan çekinirler. 
•Akıcı okuyamazlar. Okuma hızları oldukça düşüktür.  
•Okuma becerileri çok yavaş gelişme gösterir. 
•Okumanın yanında anlama ve yazım yetenekleri de zayıftır. 
•Okudukları metinleri anlatmakta problem yaşarlar. 
•Sınıf içerisinde verilen yönergeleri takip edemezler. 

Okuma güçlüğü yaşayan çocuklar, akranları tarafından alay konusu olup, aileleri 
tarafından beceriksiz ya da tembel şeklinde etiketlenip öğretmenleri tarafından gözden 
çıkarılabilirler.  

Yankılayıcı Okuma Yöntemi 

Yankılayıcı okuma yöntemi, okuma güçlüğü yaşayan bireylerin okuma hatalarını 
gidermek, prozodik okuma, okuma hızı ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek amacıyla 
kullanılan yöntemlerden biridir. Yankılayıcı okuma, iyi okuyan öğrenci veya öğretmen 
tarafından sözcük, cümle ya da kısa metinlerin yüksek sesle okunması, okuma güçlüğü çeken 
öğrencinin de bunları aynı şekilde tekrar etmesi şeklinde tanımlanabilir (Güneş, 2007). Bu 
okuma yöntemi bireysel ya da grup olarak uygulanabilir (Baştuğ ve Demirtaş, 2017). 

Yankılayıcı okuma yöntemi, okuma-yazmayı öğretmek için kullanılan yöntemlerden 
değil, akıcı okumayı geliştirmek için destekleyici yöntemlerden biridir. Bu yöntem; okuma 
metinleri, ses ve video kayıt cihazları gibi materyallerin kullanılarak öğrenciye en az 30 seans 
(her seans 15-30 dakika) okuma yaptırılarak uygulanır (Baştuğ ve Demirtaş, 2017). 

Yankılayıcı okuma yöntemi, öğretmen ya da yetişkinin metindeki sözcük ya da cümleyi 
sesli bir şekilde okuması, ardından okuma güçlüğü yaşayan öğrencinin okunanları tekrar etmesi 
şeklinde uygulanır. Öğrencinin okuduğundan emin olmak için, parmağıyla cümleyi takip 
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etmesi sağlanır. Bununla beraber, öğrenci okumaya öncülük etmek ve tek başına okumak isterse 
buna izin verilebilir ancak öğretmen okuma sorumluluğunu öğrenciye kademeli olarak 
vermelidir. Öğrenci tek başına okuduğu sırada yardımcı kişinin desteğine ihtiyaç duyarsa 
anında okuma desteği verilmelidir. Öğrenci kelimeyi tekrar ederken yanlış okuduysa, yanlış 
okunan kelime yardımcı tarafından düzeltilerek okunur ve öğrenci de okunan kelimenin 
doğrusunu tekrar eder.(Yılmaz, 2019).  

 Öğrencilere okuma zevki vermesi, öz güven sağlaması ve okumaya karşı olumlu tutum 
geliştirmesi açısından önemlidir. Ayrıca duygulu ve akıcı bir okumaya modellik eder(Güneş, 
2007). 

Yankılayıcı okuma yönteminin uygulama basamakları şu şekildedir: 

•Öğretmen öğrenciyle beraber metnin resimlerini inceledikten sonra öğrencinin, metnin 
konusunu tahmin etmesini istemesi, 
•Öğretmenin metindeki kelime ya da cümleyi sesli olarak okuması, 
•Öğrencinin okunan kelime ya da cümleyi metne bakarak takip etmesi, 
•Okuma bittikten sonra metnin öğrenciye okutulması (Yılmaz, 2019). 
Yankılayıcı okuma çalışmalarında, anlamlı okuma öğretmenin okumasıyla 

sergilenmektedir. Öğrenci, öğretmen tarafından verilen destek sayesinde metni başarılı bir 
şekilde okur. Okumaya karşı direnç gösteren çocukların, okuma eğilimlerini artırmaktadır. 
Ayrıca bu yöntem evde aileler tarafından da rahatça uygulanabilir ve öğretmenler okuma 
güçlüğü yaşayan öğrencilerle yankılayıcı okuma yöntemini kullanırken velilerden de destek 
alabilir (Yılmaz, 2019). 

Okuma güçlüğünün giderilmesi ve akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesi yönünde pek 
çok araştırma ve uygulama yapılmıştır. Bunlardan bazıları doğrudan yankılayıcı okuma 
yöntemi ile bazıları ise diğer yöntemlerin de birlikte uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Uzunkol 
(2013) ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi ile birlikte çalışmış okuma güçlüğünün giderilmesinde 
kelime tekrar, yankılayıcı okuma, tekrarlı okuma, paylaşarak okuma, eşli okuma stratejilerinin 
okuma düzeyini geliştirdiğini belirlemiştir. Homan, Klesius ve Hite (1993) ise tekrarlı okuma, 
eko okuma, eşli okuma, paylaşarak okuma stratejilerini kullanmışlar ve çalıştıkları öğrencilerin 
yaptıkları okuma hatalarında azaldığı görülmüştür. Duran ve Sezgin (2012) yankılayıcı okuma 
yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf öğrencisinin okuma becerisini üzerindeki etkilerini tespit 
etmek amacıyla üç aylık bir uygulama yapmış ve uygulamanın sonunda öğrencinin sesli okuma 
hatalarının %57 oranında azaldığını, kelime tanıma yüzdesinin %90’dan %98’e, anlama 
düzeyinin ise %15’ten %85’e çıktığını tespit etmişlerdir. Aktepe ve Akyol (2015) okuma 
güçlüğü yaşayan bir ilkokul 2. Sınıf öğrencisinin okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin 
geliştirilmesinde eko okuma ve tekrarlı okuma stratejilerini kullanarak yaptıkları araştırmada, 
öğrencinin okuma hatalarının azaldığı ve kelime tanıma yüzdesinin ve anlama düzeyinin arttığı 
görülmüştür. Neumann, Ross ve Slabouch (2008)’un 3. Sınıf ve 6. Sınıf arasında öğrenim gören 
18 öğrencinin okuma akıcılığının geliştirilmesinde paylaşarak okuma, yankılayıcı ve koro 
okuma okuma tiyatroları stratejilerini kullandıkları ve araştırma sonucunda doğru okuma ve 
okuma hızında anlamlı derecede artış olduğunu tespit etmişlerdir. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
Bu araştırma, akıcı okuma stratejilerinden yankılayıcı (eko) okumanın, okuma güçlüğü 

yaşayan öğrencilerin akıcı okuma becerileri üzerindeki etkisini göstermektedir.  
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Uzunkol (2013: 79) ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi ile birlikte çalışmış okuma 
güçlüğünün giderilmesinde kelime tekrar, yankılayıcı okuma, tekrarlı okuma, paylaşarak 
okuma, eşli okuma stratejilerinin okuma düzeyini geliştirdiğini belirlemiştir.  

Homan, Klesius ve Hite (1993: 97) ise tekrarlı okuma, eko okuma, eşli okuma, 
paylaşarak okuma stratejilerini kullanmışlar ve çalıştıkları öğrencilerin yaptıkları okuma 
hatalarında azaldığı görülmüştür. 

Duran ve Sezgin (2012: 161) yankılayıcı okuma yönteminin ilköğretim dördüncü sınıf 
öğrencisinin okuma becerisini üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla üç aylık bir uygulama 
yapmış ve uygulamanın sonunda öğrencinin sesli okuma hatalarının %57 oranında azaldığını, 
kelime tanıma yüzdesinin %90’dan %98’e, anlama düzeyinin ise %15’ten %85’e çıktığını tespit 
etmişlerdir. 

Aktepe ve Akyol (2015:123) okuma güçlüğü yaşayan bir ilkokul 2. Sınıf öğrencisinin 
okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde eko okuma ve tekrarlı okuma 
stratejilerini kullanarak yaptıkları araştırmada, öğrencinin okuma hatalarının azaldığı ve kelime 
tanıma yüzdesinin ve anlama düzeyinin arttığı görülmüştür. 

Neumann, Ross ve Slabouch (2008: 68)’un 3. Sınıf ve 6. Sınıf arasında öğrenim gören 
18 öğrencinin okuma akıcılığının geliştirilmesinde paylaşarak okuma, yankılayıcı ve koro 
okuma okuma tiyatroları stratejilerini kullandıkları ve araştırma sonucunda doğru okuma ve 
okuma hızında anlamlı derecede artış olduğunu tespit etmişlerdir. 

Okuma güçlüğünün ne olduğu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni kurumlar 
oluşturulabilir. Öğretmenlere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim olarak okuma güçlüğü ve akıcı 
okumayı geliştirme stratejileri ile ilgili eğitimler verilebilir. Öğretmenlerin okullarda bu tür 
çalışmaları verimli bir şekilde uygulayabilmeleri için öğretmenlere yönelik eğitimler 
düzenlenmesi ve okul içinde bu çalışmaların rahatlıkla yürütülebilmesi için gerekli fiziksel 
donanıma yer verilmesi önerilebilir. Ayrıca “Yankılayıcı Okuma Yöntemi”, daha geniş okuma 
güçlüğü yaşayan kitlelere uygulanarak akıcı okuma becerileri geliştirilebilir. 
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ÖZET 

Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden birisini teşkil eden ve tarihimizde önemli bir yere sahip olan 
Çanakkale Cephesi’nin iki aşaması vardır. Bunlardan birincisi Çanakkale Boğazı’nın denizden ve donanma ile 
zorlanmasıdır ki bu harekât 18 Mart 1915’te yapılmıştır. İkincisi ise 25 Nisan 1915’te başlayan 9/10 Ocak 1916 
tarihinde sona eren kara muharebeleridir. Miralay Mustafa Talat Bey Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı 
konuş kuruluşunda yer alan 2. Ağır Topçu Liva Komutanı olarak Çanakkale Muharebeleri süresince görev yaptı. 
Mustafa Talat Bey, 1868 yılında İstanbul’da İhsan Bey’in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 Ağustos 1884 tarihinde 
Harp Okulu’na girdi. Türk ordusunun birçok birlik ve kademesinde görev aldı. 19 Ekim 1912 tarihinde 
Miralaylığa (Albay) terfi etti. 27 Eylül 1913 tarihinde Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanlığı’na bağlı 
2. Ağır Topçu Liva Komutanı olarak atandı. 18 Mart 1915’te yaşanan Çanakkale Boğazı’nın zorlanması 
girişiminde 3., 4., ve 5. Ağır Topçu Alayları Miralay Mustafa Talat Bey’in livasına bağlı olarak görev 
yapmışlardır. 18 Mart 1915’teki Boğaz Harbi’nin kazanılmasında Türk topçusunun büyük gayreti ve fedakârlığı 
vardır. Miralay Mustafa Talat Bey bu bunalımlı günlerinde topçuların bağlı olduğu komutan olarak görevinin 
başındaydı. Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında da aynı görevi yürüten Mustafa Talat Bey, 15 Haziran 1918 
tarihinde Berlin Zehair Teslim ve Sevk Komisyonu’na tayin edildi. 8 Mayıs 1923 tarihinde sağlık nedenlerinden 
dolayı emekli oldu. 5 Temmuz 1934 tarihinde yetmiş yaşında iken hayata veda etti.  
Anahtar Kelimeler: Mustafa Talat, Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı, Müstahkem Mevki,  
 
A BRIEF EVALUATION OF THE LIFE OF COLONEL MUSTAFA TALAT BEY WHO SERVED AS THE 

COMMANDER OF THE 2ND ARTILLERY BRIGADE AT THE BATTLE OF GALLIPOLI 
 

ABSTRACT 
The Çanakkale Front, which is one of the most important fronts of the First World War and has an important place 
in our history, has two stages. The first of which is that the Dardanelles strait was assaulted from the sea and 
naval forces, which was carried out on March 18, 1915. The second is the land battles starting on April 25, 1915 
and ending on January 9/10, 1916. 
Colonel Mustafa Talat Bey served as the Commander of the 2nd Heavy Artillery Brigade positioned at the 
Çanakkale Fortified District Command during the Gallipoli Battles. Mustafa Talat Bey was born in Istanbul in 
1868 as the son of İhsan Bey. On August 11, 1884 he started at the Military Academy. He served in many military 
units and stages of the Turkish army. He was promoted to colonel on October 19, 1912. On September 27, 1913 
he was appointed as the Commander of 2nd Heavy Artillery Brigade which was a part of the Dardanelles Strait 
Fortified District Command. In the attempt to force the Dardanelles Strait on March 18, 1915, the 3rd, 4th and 5th 
Heavy Artillery Regiments served under the brigade command of Colonel Mustafa Talat Bey. The great 
determination and sacrifice of the Turkish artillery was apparent in the success of the battle of the Dardanelles 
Strait on March 18, 1915. In this bleak day, Mustafa Talat Bey was hard at work as the commander of the artillery. 
Mustafa Talat Bey, who held the same post during the land battle of Gallipoli, was assigned to the Berlin 
Purveyance Delivery and Transportation Commission on June 15, 1918. He retired on May 8, 1923 due to health 
reasons. He passed away on July 5, 1934, at the age of seventy. 
Keywords: Mustafa Talat, Gallipoli, First World War, Fortified District 
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Çanakkale deniz ve kara muharebeleri dünya harp tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. 
Bunun birçok nedeni vardır. Bu çalışmada bu nedenlerle ve Çanakkale Muharebeleri 
ile ilgili bilgi verilmeyecek, çalışmanın konusu olan Albay/Miralay Mustafa Talat Bey’in 
hayatı ile ilgili kısa bilgiler verilecektir. Bunun nedeni ise, Albay/Miralay Mustafa Talat 
Bey’in özellikle Çanakkale Deniz Muharebesi’nde oldukça önemli görevde olmasına 
rağmen adının neredeyse harp cerideleri hariç hiçbir yerde geçmemesidir. Bu bildiri ile 
Mustafa Talat Bey’in toplumun değişik kademeleri tarafından bilinmesi hedeflenmiştir.  

Albay/Miralay Mustafa Talat Bey Çanakkale Muharebeleri sırasında 2. Ağır Topçu 
Liva/Tugay Komutanı olarak görev yapmıştır. Emri altında 3., 4. ve 5. Ağır Topçu 
Alayları vardı. 2. Topçu Liva/Tugay Komutanlığı’nın bu tarihlerdeki konuş kuruluş 
aşağıdaki şekildedir.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albay/Miralay Mustafa Talat Bey Çanakkale Muharebeleri öncesinde tayin olduğu 
Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanlığı Müstakil 2. Topçu Livası 
komutanlığı görevini -1918 yılı hariç- Çanakkale Boğazı’nın, Mondros Mütarekesi’nin 
imzalanmasının ardından, işgal edilmesine kadar sürdürdü.  

 
24 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu, 1912-1922, TTK, Ankara 1993, s. 62; 4. Alay 1. ve 2. 
Tabur komutanlarının isimleri ile 5. Alay’ın kadrosu tarafımdan eklenmiştir. Çanakkale Muharebeleri 
sırasında Çanakkale Boğazı’nın tahkimatı ve topçularla ilgili olarak bkz. Bayram Akgün, Boğaz’ın 
Fedaileri 2, Çanakkale Boğaz Muharebelerinde Türk Topçusu, DBY, İstanbul 2018. 
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3. Alay Komutanı
Kaymakam Ömer Zeki Bey

Çimenlik

1. Tabur Komutanı
Yüzbaşı Mehmet İzzet Efendi

Çimenlik

2. Tabur Komutanı
Yüzbaşı Cevdet Efendi

Anadolu Mecidiye

4. Alay Komutanı 
Binbaşı Ahmet Kemal Bey

Bolayır

1. Tabur Komutanı
Binbaşı Neşet Bey

Bolayır

2. Tabur Komutanı
Kıdemli Yüzbaşı Mithat Efendi

Namazgah

5. Alay Komutanı
Binbaşı Macit Bey

Seddülbahir

1. Tabur Komutanı
Yüzbaşı Sırrı Efendi

Seddülbahir

2. Tabur Komutanı
Kıdemli Yüzbaşı Muhittin Efendi

Kumkale
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Mustafa Talat Bey’in Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’ndeki kişisel dosyasından elde 
edilen bilgileri ışığında askeri safahatı şu şekildedir:25 

304-1 sicil numaralı Miralay [Albay] Mustafa Talat Bey 1868’de [r. 1284] İstanbul'da 
İhsan Bey’in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 Ağustos 1884’te [r. 29 Temmuz 1300] girdiği 
Harp Okulu’ndan 29 Haziran 1888’de [15 Haziran 1884] Mülazım-ı Evvel [Üsteğmen] 
rütbesiyle mezun oldu ve Birinci Ordu açığına verildi. 11 Temmuz 1884’te [r. 28 
Haziran 1304] Çatalca İstihkamları 2. Topçu Alayı’nın 3. Taburu’nun 3. Bölüğüne tayin 
edildi. 

18 Temmuz 1892’de [r 5 Temmuz 1308] Yüzbaşı rütbesine terfi etti ve aynı alayın 1. 
Tabur 3. Bölük yüzbaşılığına tayin edildi.  

9 Mayıs 1894’te [r. 26 Nisan 1310] Beşinci Rütbe’den Mecidi Nişanı ile taltif edildi. 

28 Eylül 1897’de [r. 15 Eylül 1313] Kolağası [Kıdemli Yüzbaşı] rütbesine terfi etti. 
Terfian aynı alayın 4. Tabur kolağalığına tayin edildi.  

Selanik’te Karaburun istihkâmlarına cephane ve mühimmatıyla birlikte beş adet topun 
yerleştirilmesi işlemleri ve yerleştirilen topların ateşlenmesine nezaret etmek üzere 
Mülazım-ı Evvel Şükrü Efendi ve Mülazım-ı Sani Tahsin Efendi refakatinde kırk bir 
topçu askeri ile 25 Nisan 1897’de [r. 12 Nisan 1313] Selanik’e gönderildi. 

21 Mayıs 1901’de [r. 8 Mayıs 1317] Dördüncü Rütbe’den Mecidi Nişanı ile taltif edildi. 

14 Ocak 1904’te [r. 1 Kanun-ı Sâni 1319] Binbaşılığa terfi etti. Aynı tarihte terfian 
Çatalca İstihkâmları 1. Topçu Alayı 4. Tabur binbaşılığına tayin edildi. 

3 Nisan 1904’te [21 Mart 1320] Gümüş Liyakat Madalyası ile taltif edildi. 

25 Temmuz 1908’de [r. 12 Temmuz 1324] Kaymakamlığa [Yarbay] terfi etti ve aynı 
tarihte mevcut birliğinin alay kaymakamlığına tayin edildi.  

10 Ağustos 1908’de [r. 28 Temmuz 1324] Sahra Topçu ve Nakliye Kıtaatı Dairesi 2. 
Şube Müdürlüğü’ne rütbesiyle tayin edildi.  

9 Şubat 1911’da [r. 27 Kanun-i Sâni 1326] Schneider fabrikasına sipariş edilen seri 
ateşli cebel toplarını muayene ve teslimi ile görevli komisyonun başkanlığına tayin 
edildi. 

2 Mart 1911’de [r. 17 Şubat 1326] komisyonun görevinin son bulmasıyla eski görev 
yerine döndü. 

21 Nisan 1912’de [r. 8 Nisan 1328] Yanya Fırkası[Tümeni] 11. Ağır Topçu Alay 
Komutanlığı’na rütbesiyle tayin edildi. 

18 Ekim 1912’de [r. 6 Teşrin-i Evvel 1328] Miralay [Albay] rütbesine terfi etti ve Erzurum 
Müstahkem Mevki Komutanı olarak atandı.  

3 Kasım 1912’de [r. 21 Teşrin-i Evvel 1328] Erzurum Müstahkem Mevki Komutanlığı’na 
terfian Hamdi Paşa tayin edildiğinden Miralay Mustafa Talat Bey ordu açığa çıkarıldı.  

 
25 MSB Arşivi, Miralay Mustafa Talat Bey’in Şahsi Dosyası 
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27 Eylül 1913’te [r. 14 Eylül 1329] Bahr-ı Sefid Boğazı [Akdeniz Boğazı/Çanakkale 
Boğazı] Müstahkem Mevki Komutanlığı Topçu Komutanı olarak rütbesiyle tayin edildi.  

20 Kasım 1913’de [r. 7 Teşrin-i Sâni 1329] yapılan teşkilat değişikliğinde Miralay 
Mustafa Talat Bey’in görev yerinde bir değişikliklik olmadı ve aynı birliğinde kaldı.  

23 Mart 1914’de [r. 10 Mart 1330] Bahr-i Sefid Boğazı Müstakil 2. Ağır Topçu Liva 
[Tugay] Komutanı olarak atandı. 

12 Nisan 1915’te [r. 30 Mart 1331] 18 Mart Çanakkale Deniz Muharebesi’ndeki 
yararlılık ve başarılı idaresinden dolayı Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyası’yla taltif 
edildi.  

15 Nisan 1915’te [r. 2 Nisan 1331] Almanya hükümeti tarafından İkinci Rütbeden Demir 
Salip Nişanı ile taltif edildi.  

16 Nisan 1915 [r. 3. Nisan 1331] Avusturya ve Macaristan Hükümeti tarafından harp 
kordonuyla beraber müzeyyen İkinci Rütbeden Askeri Nişan ile taltif edildi.  

İkinci Liva Komutanlığı ile beraber aynı zamanda her iki dâhili mıntıka komutanlığına 
tayin edildiği, Boğazlar Genel Komutanlığı’nın 5 Mayıs 1916 [r. 23 Haziran 1332] tarih 
ve 946 numaralı tezkirede bildirilmiştir. 

2 Haziran 1918’de [r. 2 Haziran 1334] Berlin Zahire Teslim ve Sevk Komisyonu’na tayin 
edildi ve bu görev nedeniyle Berlin’e gitti.  

Buradaki görevinin sona erdiği ve asıl görev yeri olan 2. Liva Komutanlığı’na geri 
dönmesi gerektiği Boğazlar Umum Komutanlığı’na gönderilen 23 Ekim 1918’de [r. 23 
Teşrin-i Evvel 1334] bildirildi.  

Miralay Mustafa Talat Bey’in ülkeye dönmek üzere 4 Mayıs 1919’da [r. 4 Mayıs 1335] 
Hamburg’dan Akdeniz Vapuru ile hareket ettiği Berlin Askeri ataşeliğinden yazı ile 
bildirildi.  

Bahr-i Sefid Boğazı Komutanlığı’na tayini 3 Mayıs 1920 tarihli [r. 3 Mayıs 1336] irade-
i seniyye ile yapıldı.  

7 Kasım 1918’de Çanakkale Boğazı’nın işgal edilmesiyle birlikte açığa düştü.  

Miralay Mustafa Talat Bey İstanbul’da ordu açığında bulunduğu sırada sağlık 
nedenlerinden dolayı emekliliğini istedi. Bu isteği yapılan araştırmalardan sonra kabul 
edildi ve 25 Nisan 1923’te [25 Nisan 1339] emekliliği tasdik edildi ve emekliye ayrıldı.  

5 Temmuz 1936 Salı günü Konya’da vefat etti ve Musalla Mezarlığı’na defnedildi. 

Mustafa Talat Bey emekli olduktan sonra memleketi Konya’ya yerleşti ve vefat ettiği 5 
Temmuz 1934 salı gününe kadar Konya’da sade ve sessiz bir hayat yaşadı. Ailesinden 
alınan bilgilere göre Sultanahmet’teki evleri bir yangın sonucunda tamamen yanmış ve 
hiçbir tarihi vesika kurtarılamamıştır. Ailenin elinde sadece Miralay Mustafa Talat 
Bey’in kahramanlıklarının nişanesi madalyaları kalmıştır.  

1934 yılında C.H.F Konya Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih Araştırmaları No: 1 künyesi ile 
yayımlanan kitapçıkta Emekli İstihkâm Albayı İsmail Hakkı [Koman], “Konya ve 
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havalisinin yetiştirdiği büyükleri tarih bakımından bilmek ne kadar faydalı ise yine 
buralarda gömülü bulunan büyüklerimizi de bilmek o kadar mühimdir” üst başlığı ile 
“Miralay Talat Bey” ana başlığı ile bir yazı kaleme almıştır.26 Bu kitapçık Miralay Talat 
Bey’in ölümünden kısa bir süre sonra yayımlandığı anlaşılmaktadır. 

 

 

“Miralay Talat Bey 

18 Mart 1915’te Çanakkale’nin İngiliz ve Fransız donanmaları tarafından cebren 
geçilmesi için zorlandığı vakit orada topçu kumandanı bulunan ve kahharane 
müdafaasıyla dünyanın en kuvvetli donanmasını felce uğratan ağır topçu 
miralaylığından mütekait Talat Bey felç neticesinde Konya’da hayata gözlerini 
kapamıştır.27  

Daha mektep hayatında iken mertliği, tok sözlülüğü ve çok nezih ahlâkı ile arkadaşları 
arasında temayüz ederek Sultanahmetli Küçük Talat namını almış olan merhum 1889 
senesinde mülga Mühendishane Bahr-i Hümayundan Mülâzım Evvel olarak çıktıktan 
sonra muhtelif vazifelerde bulunarak kat-i meratip etmiş ve Balkan Harbi’nin 
nihayatlerine doğru Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Topçu Liva Komutanlığı’na 
tayin olunmuştur. 

18 Mart’ta düşman donanmasının 18 adet birinci sınıf ve sair büyük, küçük bir çok harp 
gemileriyle Boğaz istihkâmâtını şidetli ateş altına aldığı gün, bütün topçu düellosunu 
idare ve muvaffakiyeti temin eden Talat Bey merhum hiç şüphesiz bu büyük zaferin 
kahramanlarından biridir. 

Dünyanın en büyük devletlerinin en büyük donanmalarının hezimet-i kahhariyesine -
bir kaç dretnot batırıp bir kaçını da işe yaramaz bir hale getirmek suretiyle- sebebiyet 
vererek vazifesini kahramanca yerine getirmiş olan Talat Bey Türk harp tarihinde 
büyük bir mevki tutmuştur. Çünkü Türk milleti Çanakkale’nin gerek deniz ve gerek kara 
muharebelerinde cihan askerliğine ders vermiştir. 

1919’da tekaüt edilen merhum mesleğinde çok yüksek bilgisine, itimad-ı nefsine, üstün 
cesaretine, çabuk karar vermek hasletine ve isabet-i reye malik idi. 

Uzun zamanlar Almanya ve Fransa’da memuren bulunan merhum, Alman ve Fransız 
lisanlarına bihakkın vakıf olduğu halde, Türklüğünü her şeyden üstün tuttuğundan 
icab-ı kat’i olmadıkça konuşmasında bu lisanlardan tek bir kelime bile söylemezdi. 

Kısa boylu, sevimli güler yüzlü, tatlı sözlü, kabadayı tavırlı, mütevazı, ahlaken pek 
nezih ve çok müşfik bir asker olan Talat Bey’i bilmeyen, tanımayan ve kendisine 
hürmet etmeyen hiç bir fert yoktu. 

 
26 İsmail Hakkı, Miralay Talat Bey, C.H.F. Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih Araştırmaları No: 1, Selçuk 
Matbaası, Konya 1934, s. 11. 
27 5 Temmuz 1934 Salı günü 70 yaşına yakın olduğu halde vefat etmiş ve Musalla Mezarlığı’na 
defnedilmiştir. 
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Türk ordusuna bilfiil kırk seneden fazla çok kıymetli hizmetler etmiş olan, sözünü 
saklamayan, riya ve tekâpu bilmeyen bu değerli askerin vefatı meslek arkadaşlarıyla 
millet için zayiattandır. 

Bu ölüm karşısında en derin acılar duyduk. Yüksek ruhuna bizden derin minnetler ve 
sonsuz saygılar. 

D.E.T.Ş.A28 

Emekli İstihkâm Miralayı  

Muallim İsmail Hakkı [Koman] 

Emekli İstihkâm Albayı İsmail Hakkı [Koman] tarafından yazılan bu yazıdan iki yıl sonra 
1936’da, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 21. Yıldönümü ve aynı zamanda Miralay 
Mustafa Talat Bey’in ölümünün ikinci yılı münasebetiyle, Mutafa Talat Bey’in Musalla 
Mezarlığı’ndaki mezarı başında anma töreni yapılmıştır. EKEKON Gazetesi 19 Mart 
1936 tarihli nüshasında “Çanakkale, Kahramanlık Dolu Bir Zafer Tarihinin Yıldönümü, 
Miralay Talat’ın Mezarı Başında İhtifal” başlığı ile yapılan törenle ilgili geniş bilgi 
vermiştir.29 

18 Mart 1936’da saat 10:00’da Mustafa Talat Bey’in mezarı başında yapılan törene, 
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Saylavı Bekir Kaleli30 ile C.H.F. Konya teşkilatı, 
Halkevi üyeleri ve sivil ve askeri okul öğrencileri katılmıştır. 

Törende Bekir Kaleli Çanakkale Savaşı’nın ve kahramanlarının önemine vurgu yapan 
etkileyici bir konuşma yapmıştır. 

“Arkadaşlar, genç askerler, küçükler! 

Buraya Türk ulusunun, kendi toprağı için asil kanını daima akıtmaktan ve canını 
vermekten çekinmediğinin en canlı bir ifadesi olan Çanakkale kahramanlarını ve 
bunlardan biri olup önümüzde gömülü bulunan Miralay Talat’ı, onun idare ettiği 18 Mart 
topçu düellosunun en büyük deniz devletlerini hezimete uğratan şehamet menkıbesini 
anmak için toplandık.  

Bunları anarken Anafarta, Çanakkale’nin kaderini değiştiren Miralay Mustafa Kemal, 
Büyük Atatürk, benim gibi şüphesiz sizlerin hayalinde de bir daha canlanmış ve ona 
olan minnet duygularınız elbette tazelenmiştir. 

Arkadaşlar! 

 
28 Dil Edebiyat Tarih Şubesi Adına 
29 EKEKON, 19 Mart 1936, Yıl: 2, Sayı: 299, s. 2. 
30 Bekir Sıtkı Kaleli 1900 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Harp Okulu ve İstanbul Hukuk 
Fakültesi mezunudur. Zabit Vekilliği, Mülâzım-ı Evvellik ve Mülâzım-ı Sanilik, İhtiyat Zabit Namzetleri 
Talimgâhı Öğretmenliği, İstanbul Hücum Taburu Bölük Zabitliği ve Yaverliği, Bâb-ı Âli Hücum Müfreze 
Komutanlığı, İstanbul Maltepe Endhat Mektebi Öğretmenliği, Kocaeli Müdafaa-yı Hukuk Üyeliği, 3. 
Kafkas fırkası Emir Fırkası, Askerî Mektepler Müfettişliği ve İstanbul Merkez Kumandanlığı Subaylığı, 
İstanbul Liman Şirketi Müfettişliği, Emniyet Sandığı Avukatlığı, TBMM V., VI., VII. ve VIII. Dönem 
Gaziantep Milletvekilliği, V. ve VI. Dönem TBMM Başkanlık Divânı Kâtipliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. Ocak 1961 yılında vefat etmiştir. (TBMM Albümü, tbmm.gov.tr.) 
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Uzak tarihe gitmiyorum, en yakın tarih için konuşuyorum. Fakat biliyorsunuz, uzak tarih 
de yakın tarih de yalnız bir şeyi, bir tek şeyi söyler: Türk, yurdu için toprağı için ölmesini 
bilen efendi bir millettir. Başımızı ne tarafa çevirsek, hangi köşeye elimizi uzatsak 
bunun misalleri insanı şaşırtacak kadar çoktur ve her yeri ayrı bir destandır. Sonra 
tarihimiz yalnız askeri başarılarla mı doludur? Hayır, arkadaşlar dünün medeniyetini 
de her iyi şeyi de bizim tarihimiz içinde barındırmıştır.  

Arkadaşlar! 

Bizler dünün bu yüksek medeniyet varlıkları örneklerinden gururlanarak göğsümüz ve 
başımız daha önde ve dik yürüme hakkına sahip bir milletiz. Damarlarımızdaki temiz 
kanla şuurlanmış dava inancımızla geçmişimize saygı ile geleceğimize güvenle 
bakarak, şaşmadan ve irkilmeden yürümeliyiz ve yürüyeceğiz. 

 

Arkadaşlar! 

Sözümü Mesut Koman arkadaşıma bırakıyorum. O sizlere bu aziz ölü kimdir, nedir, 
neler yapmıştır şimdi hepsini anlatacak.” 

Törende Bekir Kaleli’den sonra söz alan Mesut Koman31 oldukça ateşli bir konuşma 
yapmıştı.  

“Bundan tam 21 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı İngiliz ve Fransız donanmaları 
tarafından geçilmek için boğaz önlerine yollanmıştı.  

İşte o gün dünyanın en güçlü milletlerinin en güçlü donanmalarını felce uğratan 
topçularımıza kumanda eden Miralay Talat burada yatıyor. 

Daha mektep sıralarında mertliği, tok sözlülüğü, temiz ahlakıyla arkadaşları arasında 
Sultanahmetli Küçük Talat adını alan Talat, mühendishaneden çıktıktan sonra değişik 
görevlerde bulunarak derece derece yükseldi, Balkan Savaşı’nın sonlarına doğru 
Çanakkale Boğazı topçu liva komutanlığına tayin edildi. 

18 Mart’ta, düşman donanmasının onsekizi birinci sınıf olmak üzere büyüklü küçüklü 
çok sayıda savaş gemisi Boğaz istihkâmlarını cehennem ateşiyle boğmaya kalktıkları 
gün bütün topçu düellosunu idare etmiş olan Miralay Talat hiç şüphesiz bu büyük 
zaferin kahramanlarından biridir.  

 
31 Konya Halkevi dil, tarih ve edebiyat komitesi başkanı. Mesut Koman 1900 yılında Çanakkale'de 
doğdu. İbtidaî, rüştiye ve İdadi öğreniminden sonra 1918 yılında İstanbul Yüksek Ticaret Mektebi'ne 
girdi. Öğrenimini yarıda keserek Darü'l Fünun'un Edebiyat Şubesi Tarih Bölümü'ne devam etti. Bu arada 
Kırım, Edebiyat-ı Umumiye mecmuası gibi dergilerde yazılar yazdı. 1930 yılında Konya Milli 
kütüphaneye tayin edildi. Halkevi Dergisinin Tarih ve Müzecilik Kolunda 1954 yılına kadar Konya ve 
Selçuklu tarihini, 13. Yüzyılda bilinmeyen bazı şairleri ve birçok yazma eser tanıttı. 1947 yılında Vakıflar 
Müdürlüğüne getirildi.1955 yılında İstanbul Belediyesi Tarih Uzmanlığı kadrosunda çalıştı. 1970 yılında 
emekli oldu. Emeklilik yıllarında da boş durmayarak faydalı çalışmalar yaptı. Arapça, Farsça ve 
Fransızca bilen Mesut Koman, 30 Kasım 1979'da İstanbul'da vefat etti. (Mehmet Ali Uz, Konya 
Kültürüne Hizmet Edenler, Konya, 2003, C:1, s. 84.) 
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Dünyaya hükmeden en büyük devletlerin kuvvetli donanmalarını mağlup eden birkaç 
dretnotunu batırıp birkaçını işe yaramaz hale getiren ve bu suretle vatani ve milli 
vazifesini kahramanca yapan Talat, Türk harp tarihinde büyük bir mevki tutmuştur. 

Türk milleti Çanakkale’nin gerek deniz ve gerek kara muharebelerinde cihan 
askerliğine ders vermiş, daha Çanakkale’nin kara muharebelerinde Anafartalar’da 
Atatürk, cumhuriyetin temel taşını atmıştır.  

Miralay Talat mesleğinde çok yüksek bilgi, güzel ahlak, üstün cesaret, çabuk ve isabetli 
karar verme hasletlerine sahipti.” 

Tören Mesut Koman’nın konuşmasından sonra emekli İstihkâm Albayı İ. Hakkı 
Koman’ın konuşmasıyla devam etmiş ve ardından sona ermiştir. 

Ne hazindir ki 1936 yılında yapılan bu törenden sonra geçen zaman içinde herhangi 
bir anma töreni yapılmadığı gibi Miralay Mustafa Talat Bey’in mezarının yeri de 
unutulmuştur.  

Celalettin Kişmir 18 Temmuz 1967 yılında Yeni Konya Gazetesi’nde uzun bir aradan 
sonra tekrar gündeme getirmiştir.32 Kişmir yazısında, “Yeni yetişip gelirken duyardık. 
Bir Miralay Talat Bey vardı. Çanakkale Savaşları’nın en ünlü kişisi o idi. Yolda giderken 
heskes selam verirdi. Biz de selam verirdik. İhtiyarlığına rağmen askerlikten kalma bir 
dinçliği vardı…” ifadelerini kullanmıştır. 

Yine aynı yazar 29 Mart 1971’de kaleme aldığı yazıda Miralay Talat Bey’i tekrar 
gündeme getirmiştir. Kişmir “Bir Çanakkale Kahramanı Çanakkale’de Yatıyor” başlıklı 
yazısında şu ifadeleri kullanmıştır:33  

“Ben daha çocuktum Sanırım ilkokula gidiyordum. Bir gün şehirde bir haber dolaştı. 
Rahmetli babam. "Miralay Talat Bey öldü” demişti. 

Kimdi bu Miralay Talat Bey? 

Gel zaman git zaman Miralay Talat'ın bende bıraktığı iz, gittikçe büyüdü, biçimlendi ve 
anlam kazandı Sonradan Halkevi’ne devama başladığım günlerde Miralay Talat Bey’i 
daha yakından tanıma fırsatı buldum. Miralay Talat Bey, Çanakkale Savaşları’nda 
büyük kahramanlıklar gösteren bir vatan evladıydı. 

Konya Halkevi tarafından 1934 yılında yayınlanan dil, edebiyat, tarih araştırmalarının 
yer aldığı bir dergide Miralay Talat için bir yazı çıktı. Bu yazı İsmail Hakkı Bey 
tarafından yazılmıştı ve Miralay Talat’ın ölümünü bildiriyordu. 

Üçkağıtçıların, dalkavukların ve düzenbazların, ikiyüzlü politikacıların ortalarda kol 
gezdiği bu günlerde, Konyalının gerçekten övünebileceği bir büyük ve kahraman 
evladını tanımasını istedim. Miralay Talat Bey, Konya’da yatıyor…” 

 
32 Celalettin Kişmir, “Miralay Talat Bey”, Yeni Konya, Sayı: 6668-230, 18 Temmuz 1967., s. 2. 
33 Celalettin Keşmir, “Bir Çanakkale Kahramanı Çanakkale’de Yatıyor”, Yeni Konya; Sayı 9761, 29 Mart 
1971 
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Bu sözlerin ardından Celalettin Kişmir, 1934 yılında Konya Halkevi’nin çıkardığı 
dergide yayınlanan ve eski silah arkadaşı öğretmen İsmail Hakkı [Koman] tarafından 
kaleme alınan yazıyı olduğu gibi yazısının devamında eklemiştir. 

Bu bildirinin sunulduğu zamanlara Miralay Mustafa Talat Bey’in mezarını tespit 
çalışmalarımız devam ediyordu. Mezarın yeri ile ilgili bazı bilgilere ulaşmak mümkün 
oldu. Bilgiler teyide muhtaç olduğundan, bilgileri teyit edip mezar yerinin tespiti halinde 
bu bilgi de kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

Tarihimizde bu kadar önemli görevler yapmış kahramanların, yeni nesiller tarafından 
bilinmesi yeni nesillerde kimlik oluşumunda büyük katkı sağlayacaktır 
düşüncesindeyiz. Ayrıca bu kahramanların anısına bir anıt dikilmesi ve 
yıldönümlerinde dahi olsa bir anma programı düzenlenmesi bugünün sorumlularının 
bir şükran, minnet ve vefa borcu olsa gerektir. 

Kaynakça 
“Çanakkale, Kahramanlık Dolu Bir Zafer Tarihinin Yıldönümü, Miralay Talat’ın Mezarı 
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EK1: Kaymakam/Yarbay Mustafa Talat Bey’in Yanya’daki birliğine katılmasıyla 
ilgili olarak Yanya Müstakil Kolordu Komutanı Mirliva Esat imzasıyla Ağır Topçu Umum 
Müfettişliğine yazılan 4 Ekim 1912 [21 Eylül 1328] tarihli yazı.  
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EK 2: Kaymakam Mustafa Talat Bey’in Sahra Topçu ve Nakliye Kıtaatı Dairesi 
İkinci Şubesi Müdürü İken 14 Nisan 1912’de [r. 1 Nisan 1328] Müstakil Yanya 
Fırkası’na Mensup 11. Ağır Topçu Alay Komutanlığı’na Rütbesiyle Atanma Belgesi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK3: Bahr-i Sefid Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı Miralay Şevket Bey’in 
Açığa Çıkarılmasıyla Merkez Komutanlığı’na Miralay Mustafa Talat Bey’in Atanmasına 
Dair Belge. 
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EK4: Miralay Mustafa Talat Bey’in Kısa Askerlik Safahatını Gösterir Belge. 
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Bildiri No: BT438 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE OKUL SOSYAL HİZMETİ 

GEREKSİNİMİ 

 
Dr. Tahir Emre GENCER, Anadolu Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü, 

tahiremregencer@gmail.com 
ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı eğitim-öğretim ortamlarında karşılaşılan öğrenci sorunlarının çözümüne 
ilişkin sosyal hizmet (sosyal çalışma) bakış açısını ortaya koymak ve ülkemizdeki okul sosyal hizmetine duyulan 
gereksinimi vurgulamaktır. 

Sosyal hizmet, yoksulluk, sosyal yardımlar, ihmal-istismar, madde bağımlılığı, şiddet, göç, suçluluk, 
engellilik, yaşlılık, eğitim, aile, toplumsal cinsiyet, çocuk refahı, sosyal adalet, sosyal politika, insan hakları, çocuk 
hakları, tıp, psikiyatri gibi insani bileşenleri ve sistemleri içeren farklı uygulama alanlarında hizmet veren 
profesyonel bir meslek ve disiplindir. Sosyal hizmetin çalışma alanını oluşturan çok sayıda çalışma alanına paralel 
olarak sosyal hizmetin okul ortamlarındaki uygulama alanı ise okul sosyal hizmetidir.   

Dünyadaki ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları yüz yılı aşan okul sosyal hizmetinin, ülkemizdeki 
çeşitlenen eğitim sorunları karşısında,halen  eğitim sisteminin politika belirleme, program geliştirme ve uygulama 
aşamalarında yer almıyor olması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu noktada, eğitim-öğretim 
süreçlerinde artan öğrenci sorunlarına ve gündelik hayat içerisinde öğrencileri tehdit eden pek çok riske karşı 
koruyucu, önleyici, destekleyici ve sorun çözücü politikaların uygulanması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi; 
ancak eğitim bilimcilerin, profesyonel meslek gruplarının ve sosyal hizmet mesleğinin eğitim sistemlerinin 
lokomotifinde yer alması ile mümkün görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Sorunları, Çocuk Refahı, Okul Sosyal Hizmeti Gereksinimi 

 

SCHOOL SOCIAL WORK REQUIREMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING PROCESSES 

 

ABSTRACT 

  The main purpose of this study is to reveal the social work perspective regarding the solution of student 
problems encountered in educational environments and to emphasize the need for school social work in our 
country. 

  Social work is a professional profession and discipline serving in different application areas including 
human components and systems such as poverty, social assistance, neglect-abuse, substance abuse, violence, 
migration, guilt, disability, old age, education, family, gender, child welfare, social justice, social policy, human 
rights, children's rights, medicine and psychiatry. Parallel to the large number of study areas that constitute the 
working area of social work, the application area of social work in school environments is school social work. 

  It is an important deficiency that school social work, which have been implemented in the world and 
developed countries for more than a hundred years, do not take part in the policy-setting, program development 
and implementation stages of the education system in the face of various educational problems in our country. At 
this point, implementation, development and maintenance of protective, preventive, supportive and problem-
solving policies against increasing student problems and many risks that threaten students in daily life; However, 
it is only possible with the participation of educational scientists, professional groups and social work profession 
in the education systems. 

Keywords: Student Problems, Child Welfare, School Social Work Requirement 
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Giriş 
Okullarda sık karşılaşılan, derslere ilgisizlik, dikkatsizlik, akademik başarısızlık, 

iletişim bozukluğu, sınav kaygısı,  devamsızlık, motivasyon eksikliği (dikkat bozukluğu), 
adaptasyon sorunu, gelişimsel dönemlerden kaynaklı sorunlar, psikolojik sorunlar (travma, 
depresyon, intihar, olumsuz kendilik algısı, düşük benlik saygısı, endişe, karamsarlık, stres 
bozukluğu, güvensiz ve korkulu bağlanma vb. ), ailevi sorunlar, yalnızlık, utangaçlık, akran 
zorbalığı, şiddet, saldırganlık, çeteleşme, suça sürüklenme, yoksulluk, ihmal ve istismar, madde 
bağımlılığı ve farklılıkların (cinsel yönelim, etnisite, kimlik, kültür, engellilik vb. durumlar 
açısından) dışlanması gibi meseleler, eğitim sürecinde ciddi olumsuzluklara neden olmaktadır. 
Ortaya çıkan tüm bu sorunlar, örgün eğitimin kurumsal yuvası olarak görülen okulların, dikkatli 
olunmadığında sadece eğitim ve öğretimin değil aynı zamanda sorunların da merkezleri haline 
gelebilme riski taşıdıklarını göstermektedir. 

Eğitim, ideal olarak tanımlanabilen gelişmiş-kalkınmış-modern insanlığın ve 
toplumların çekirdeği ve çıkış noktasıdır. Toplumların gelişmişliği ve sosyal politikaların 
verimliliği, demini, eğitimden ve eğitimin sağladığı gelişmişlikten alır. Kuşkusuz, etkin, 
verimli ve bütüncül bir eğitim anlayışının olmadığı ya da okulların sorun yumağı haline geldiği 
durumlar, pek çok sorunun ve büyük enkazların habercisidir. Bu enkazların oluşmaması veya 
enkaz ortamındaki yaralıların en az zararla kurtarılabilmesi için ise sosyal çalışma mesleği, 
koruyucu, önleyici, iyileştirici ve sorun çözücü bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Gencer, 2017). Okullarda zorlanan veya sorun yaşayan birçok öğrencinin, yaşamlarının diğer 
alanlarında da, öğrenmelerini karmaşıklaştıran, engelleyen ve sıklıkla gelişimsel sorunlara 
neden olan belirgin risk faktörleri taşıdıkları ifade edilmektedir. Bu risk faktörleri ve karmaşık 
yaşam koşulları, çocukların öğrenme güçlüklerini arttırabilmekte ve akademik başarıları 
üzerine odaklanamama gibi sorunlara neden olabilmektedir. Öğrencilerin karşılaştığı bu 
sorunlar ise sosyal ve duygusal olmak üzere hayatın tüm işlevsel alanlarına yayılabilmektedir 
(Openshaw, 2008). Çocuğun gerek kendisinden, gerek okul ortamından ya da çocuk-aile-okul 
ilişkilerinden kaynaklanan pek çok sorununun çözümünde, çocukları psiko-sosyal yönden 
destekleyebilecek profesyonel meslek elemanlarına (psikolojik danışman ve rehber, sosyal 
çalışmacı, psikolog, vb.) ihtiyaç vardır. Okul ortamında görev tanımları doğru ve net olarak 
yapılmış bir psiko-sosyal ekibin (psikolog, psikolojik danışman ve rehber, sosyal çalışmacı) 
uyum içinde çalışması, okul sorunlarının azalmasına, çocukların refahlarının artırılmasına ve 
gelişimlerine olumlu katkılar sağlamaktadır (Kılıç, 2014). Özbesler ve Duyan’a (2009) göre de, 
okul ortamlarında ki sorunların ele alınmasında sosyal çalışma disiplini önemli bir role sahiptir. 
Sosyal çalışma, tıp, psikiyatri, suçluluk, yaşlılık, engellilik, yoksulluk, eğitim, aile ve çocuk 
refahı gibi farklı uygulama alanlarında profesyonel olarak hizmet vermektedir. Duman’a (2016) 
göre, ise çocuğun aile içinde, okulda, sosyal çevresinde her türlü riskli durumdan korunması, 
sağlıklı bir ortamda yaşaması ve yüksek yararı gözetilerek yetişmesi çocuk refahı alanı içinde 
yer almaktadır. Çocuk refahı alanı, çocuğun korunması, bakımı, barınması, beslenmesi, eğitimi, 
sağlığı vb. her türlü ihtiyacını kapsayacak şekilde yapılanmış olmasının yanında çocuğun 
toplumsal yaşama uyumlu, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı ve mutlu bir birey olarak 
yetişmesi için de büyük önem taşımaktadır. Okul sosyal hizmeti çocuğun güvenli bir çevrede 
yetişmesine engel olan “riskli durumların” önceden tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için 
çalışmalar yaparak öncelikle “çocuk riskli duruma maruz kalmadan çocuğu korumayı” amaç 
edinmiştir. Okul sosyal hizmeti bu yönü ile sosyal çalışma mesleğinin üç işlevinden birincisi 
olan “koruyucu-önleyici işlevini” yerine getirerek “çocuk koruma sisteminin” önemli bir 
halkası olma rolünü de üstlenmektedir. 
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Özellikle sosyal adalet, eşitlik, demokrasi, insan hakları, farklılıklara saygı gibi önemli 
kavramları, içselleştirmeye ve hayata geçirmeye daha fazla gereksinim duyan ülkeler 
gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerdir. İnsani değerleri, felsefe edinmiş ve bireyi, biyo-
psiko-sosyal açılardan tüm yönleri ile ele alan sosyal hizmet (sosyal çalışma), eğitim 
politikalarının oluşturulma ve uygulanma süreçleri içinde aktif görevler alması gereken bir 
disiplin ve meslektir. Fakat Türkiye de, sosyal çalışma mesleğinin eğitim sistemi içerisindeki 
durumuna ve buna destek olabilecek yasal düzenlemelere bakıldığında, izlenen politikaların 
pekte olumlu olmadığı görülebilmektedir. Oysa sosyal çalışma mesleğinin eğitim sistemi 
içerisindeki gerekliliğinin,  son yıllarda artan, okul ve öğrenci sorunlarıyla birlikte çok daha 
dikkat çekici bir boyutta olduğu görülmektedir. 

 

Yöntem 
Bu çalışma, ülkemiz bağlamında gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri ve okul sosyal 

hizmeti modellerinin yaygın olduğu ülke örneklerinin literatür taraması sonucunda 
yapılandırılmıştır. 

 
Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Okul, aile ve çevre, bireyin psikososyal, kültürel, fiziksel ve zihinsel gelişimini 
destekleyen en temel öğelerdir. Bu üçgen (Aile, çevre ve okul) içerisinde yer alan sağlıksız 
ilişkilerden ve yetersiz alt sistemlerden kaynaklı karşılanamayan bireysel, kültürel ve toplumsal 
İhtiyaçlar, farklı biyopsikososyal sorunlara neden olabilmektedir. Bu olumsuzluklar 
neticesinde, eğitim sisteminin veya okul ortamlarının öğrenci ve toplum ihtiyaçlarına cevap 
verememesi ya da öğrenci sorunlarının artması söz konusudur (Gencer, 2017). Bu noktada, 
öğrenciler bir yandan çocukluk ve gençlik çağı özelliklerinden etkilenen sorunlarla başa 
çıkmaya çalışırlarken, bir yandan da içinde yaşadıkları aile ve toplumun etkisiyle farklı sorun 
ve gereksinimlere maruz kalabilmektedirler. Kuşkusuz bu sorunlar çözülebildiği, gereksinimler 
karşılanabildiği ölçüde çocuğun / gencin gelişimi sağlıklı ilerleyecektir. Buna karşılık 
çözülemeyen sorunlar, karşılanamayan gereksinimler giderek çoğalacak ve daha karmaşık 
sorunların alt yapısını oluşturacaktır. Günümüzde öğrencilerin gerek okul ortamlarında gerekse 
yaşamlarının diğer alanlarında pek çok sorunla karşılaştıkları bir gerçektir. Öğrenciler, bunların 
çözümünde çoğunlukla profesyonel destekten yoksundurlar. Bu durum öğrencilerin nitelikli bir 
eğitim yaşamı sürdürmesini engelleyebilmektedir (Karataş ve arkadaşları, 2016). Bu noktada, 
okul sosyal hizmeti, okul, aile ve çevre bağlamında öğrenciyi odağına alarak öğrencilerin 
biyolojik, psikososyal, kültürel ve zihinsel gelişimini destekleyen temel unsurlar ile çalışır. 
Eğitim öğretim sürecini koruyucu, önleyici, geliştirici, tedavi edici ve sorun çözücü bütüncül 
bir perspektif ile ele alan okul sosyal hizmeti, aynı zamanda öğrencinin okul performansını, 
akademik başarısını ve biyopsikososyal gelişim sürecini etkileyen tüm bileşenleri desteklemeyi 
ve güçlendirmeyi amaçlar.  

Gencer ve Kelebek (2015)’e göre, Çocukların sosyalleşmesinde aile ve okul en temel 
iki toplumsal kurumdur. Bu önemli iki toplumsal kurumun ideal etkiyi yaratabilmesi ise 
kaynaklarla donatılmış güvenli bir çevre ile mümkündür. Dolayısıyla, çevre, okul ve aile 
etkileşiminin doğru müdahalelerle harekete geçirilmesi ve öğrencinin yüksek yararı için 
işbirliği çalışmalarının sağlanması son derece önemlidir. Okullarda karşılaşılan mevcut 
sorunlara yönelik çözüm üretebilecek ve öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine destek 
verebilecek ekip (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, hemşire, psikolojik danışmanlık 
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ve rehberlik öğretmeninin) çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenciyi aile-çevre-okul 
üçgeninde (bütüncül olarak) değerlendirip tüm ihtiyaçları ve tüm yönleriyle ele alan sosyal 
çalışma mesleğinin, bu ekip çalışması içindeki yeri ve önemi ise hayati boyuttadır. Öte yandan 
Gencer (2017)’e göre, okulun, eğitici, dönüştürücü, iyileştirici ve geliştirici rolleri sayesinde, 
güçlü, donanımlı ve kendine yetebilen bireyler yetiştirnek; öğrenci üzerinden aileye ve topluma 
ulaşmak; bu sayede ailesel ve toplumsal sorunlara müdahalelerde bulunmak ve  olası diğer 
sosyal sorunları engellemek mümkündür. Özkan ve Kılıç (2014)’a göre de, okullarda çalışan 
sosyal hizmet uzmanlarının, çocuğu içinde bulunduğu sistem ve çevrelerde incelemek üzere 
gerçekleştirdikleri “ev ziyaretleri”, çocuğun ve ailenin sorunlarını ortaya çıkarmak ve doğru 
tespitlerde bulunabilmek için oldukça önemlidir. Çocuklar, okul ortamlarında yapılan bazı 
görüşmelerde daha çekingen ve utangaç olabilmekte, kendilerini doğru ifade 
edememektedirler. Bazen de aksine aile ortamında daha sessiz ve endişeli olabilmektedirler. 
Bu sebeplerden ötürü, sorunları tespitinde, değerlendirilmesinde ve çözüm yollarının 
üretilmesinde, ev ziyaretleri, son derece önemlidir. 

Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini takip eden; ev ve aile ziyaretleri gerçekleştiren; 
okul ortamlarındaki risklere ve öğrenme bariyerlerine karşı öğrencilerin gelişimlerini 
destekleyen ve savunuculuk faaliyetlerini yürüten; sorgulayan, üreten, eleştiren, geliştiren ve 
koruyucu-önleyici hizmetler sunan; çevre dostu eğitim ortamlarını önemseyen; öğrencileri 
okul, arkadaş, çevre, mahalle, aile, toplum gibi çok boyutlu açılardan ele alan; cinsiyetçi 
olmayan ve bu tüm bileşenleri hayatın her noktasına yaymayı amaçlayan bütüncül ve 
multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bu noktalarda artan eğitim sorunlarına ve 
öğrencileri tehdit eden pek çok riske karşı koruyucu, önleyici, destekleyici ve sorun çözücü 
politikaların uygulanması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi ise eğitim bilimcilerin, 
profesyonel meslek gruplarının ve sosyal hizmet mesleğinin eğitim sistemlerinin lokomotifinde 
yer alması ile mümkün görülmektedir.  

Eğitim sistemi içerisinde öğrenciyi merkezine alarak sosyal adalet ve hak temelli bir 
bakış benimseyen okul sosyal hizmeti, özellikle okullardaki düşük akademik başarı, okula 
uyum sorunları, okul devamsızlığı, okul terki, okullaşamama, çocuk ihmali ve istismarı, 
yoksulluk, çalışan çocuklar, sığınmacı ve mülteci çocuklar, akran zorbalığı, ergenlik sorunları 
ve madde kullanımı gibi konularda öğrenci sorunlarını ve öğrenme bariyerlerini bütüncül 
biçimde ele alır. Bilindiği üzere, öğrenciler, bu sorunların çözümünde çoğunlukla profesyonel 
destekten ve eğitim haklarından yoksundurlar. Okullarda ve gündelik yaşam içerisinde 
öğrencileri sarmalayan pek çok risk ve sorun karşısında öğrenciyi, ailesini, çevresini ve okulu, 
tüm sistem ve bileşenleri ile birlikte bütüncül olarak mikro, mezzo, makro açılardan ele alan; 
öğrencilerin maruz kaldıkları sorunlar karşısında öğrenciyi koruyan ve öğrencilerin sosyal 
destek sistemlerini artırmayı amaçlayan okul sosyal hizmetine acilen gereksinim 
duyulmaktadır. Bu noktada, dünyadaki ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları yüz yılı aşan okul 
sosyal hizmetinin, ülkemizdeki çeşitlenen eğitim sorunlar karşısında, eğitim sisteminin politika, 
program geliştirme ve uygulama aşamalarında etkin biçimlerde yer alması  elzem 
görünmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı neoliberal politikaların, küreselleşmenin, bilgi çağının  ve teknolojik ilerlemelerin 
etkisi ile 21. Yüzyılda görülen çeşitli ve ivmeli değişimlerin öznesi haline gelen okul çağındaki bireylerin hızla 
değişen ve dönüşen gereksinimleri ile sorunlarına dikkat çekmektir. Çalışma boyunca değişen öğrenci profili 
üzerinden bir yandan bilinç ve farkındalık yaratılması amaçlanırken, öte yandan ise okul sosyal hizmeti perspektifi 
ile mevcut duruma yönelik çözüm önerilerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. 

Uluslar arası ve ulusal arenada gerçekleşen teknolojik değişimin ve dönüşümün hızı, gerek öğrencilerin 
eğitim süreçlerindeki kazanımlarını ve akademik başarılarını, gerekse de okuldaki ve gündelik hayatlarındaki 
yaşam pratiklerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu noktada, toplumda ve öğrencilerin hayatlarında yaygın olarak 
görülebilen bu hızlı değişim ve dönüşüm süreçlerinde öğrencileri destekleyen mekanizmaların yeterli olmadığı, 
ailelerin ve eğitim sisteminin de bu değişim sürecine ayak uydurmada zorluk çektiği bilinmektedir. Okul 
ortamlarında ve öğrencilerin okul dışındaki hayatlarında maruz kaldıkları riskler ve sosyal sorunlar yanında 
dijitalleşmenin ve ileri teknolojinin toplumda ve öğrencilerin hayatlarında yarattığı yeni durumlar, 
kontrolsüzlükler ve bozulmalar karşısında okul sosyal hizmetine önemli görevler düşmektedir. Bu süreçte özellikle 
öğrencileri koruyan, destekleyen, değişime-geleceğe hazırlayan ve ortaya çıkacak sorunları ekip çalışması 
kapsamında bütüncül biçimlerde ele alarak öğrenci, aile, çevre ve okul odağında değerlendiren okul sosyal 
hizmetinin değişen öğrenci gereksinimlerine, sorunlarına ve beklentilerine yönelik çalışmalar yürütme 
sorumluluğu bulunmaktadır.  

Öte yandan Eğitim 4.0’ın konuşulduğu bir çağda, gelişmiş ülke örneklerinin aksine ülkemizde okul sosyal 
hizmetinin halen eğitim sistemi içerisinde yer almaması, bilgi çağının ve teknolojik ilerlemelerin; eğitim, toplum 
ve öğrenciler üzerinde yarattığı sorunları daha kritik ve riskli hale getirebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Değişen Öğrenci Gereksinimleri ve Sorunları, Okul Sosyal Hizmeti 

 
STUDENT REQUIREMENTS AND PROBLEMS DIFFERENTIATED BY 

THE INFORMATION AGE 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to draw attention to the rapidly changing and transforming needs and problems of 
school age individuals who became the subject of various and accelerated changes in the 21st century with the 
effect of neoliberal policies, globalization, information age and technological advances. Throughout the study, it 
is aimed to create awareness and awareness through the changing student profile on the one hand, and to propose 
solutions for the current situation with the perspective of school social service. 

The speed of technological change and transformation in the international and national arena has 
influenced both the achievements and academic achievements of the students in their educational processes and 
their life practices in school and daily life. At this point, it is known that the mechanisms supporting the students 
are not sufficient in these rapid change and transformation processes which are common in the society and the 
lives of the students, and that the families and education system have difficulty in keeping up with this change 
process. In addition to the risks and social problems that students are exposed to in the school environment and 



 
 

 1370 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

outside their lives, important tasks are put on school social service in the face of new situations, uncontrolled and 
disruptions created by digitalization and advanced technology in society and students' lives. In this process, it is 
the responsibility of the school social service, which protects the students, supports them, prepares them for 
change-future and evaluates them in a holistic manner within the scope of teamwork, and evaluates them in the 
focus of the students, families, environment and school. 

On the other hand, in an age in which Education 4.0 is discussed, contrary to the examples of developed 
countries, the fact that school social service in our country is still not included in the education system, the 
information age and technological advances; this situation can make the big problems it creates on education, 
society and students more critical and risky. 

Keywords: Changing Student Needs and Problems, Education 4.0, School Social Work 

 
Giriş 

Günümüzde Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte toplumda hızlı bir dönüşümün gerçekleştiği 
dolayısıyla dijitalleşmenin hayatın her yerine yayıldığı hatta bazı alanlarda emek gücünün 
yerini makinelerin, robotların, bilişim sistemlerinin ve yapay zekanın aldığı bilinmektedir. 
Toplumdaki bu değişime paralel olarak eğitim dünyasında da dijital dönüşümün gerçekleştiği 
görülmektedir.  

Literatürden hareketle, endüstride ve eğitim süreçlerinde görülen ivmeli değişime paralel 
olarak toplumsal ilişkilerde, gündelik yaşamda, toplumun dokusunda, geleneklerde, 
göreneklerde ve alışkanlıklarda da hızlı değişimlerin yaşandığı (veya yaşanacağı) ifade 
edilmektedir. Toplumun neredeyse her kesimini etkileyen bu değişim ve dönüşüm süreci, aynı 
zamanda öğrencilerin gereksinimleri, sorunları, alışkanlıkları ve beklentileri üzerinde de pek 
çok değişime neden olabilmektedir. Nihayetinde klasik eğitim modellerine, öğrenci 
gereksinimlerine ve sorunlarına 21. Yüzyıl ile ortaya çıkan yeni gereksinimler ve sorunlar 
eklenmiştir. Yeni nesil diye adlandırılan ve neredeyse yaşamlarının tamamını teknolojik aletler 
ve dijital ekranlar karşısında geçiren Z kuşağı; geleneksel çocuk algısının eleştirildiği, modern 
çocukluk paradigmasının konuşulduğu bir çağda, kuşkusuz çocukların ve çağın 
gereksinimlerini yeniden yapılandırmıştır. Bu noktada, teknolojik ilerlemelerin ve teknoloji 
kullanımının öğrencilerin gündelik hayatlarına ve eğitim-öğretim süreçlerine faydalı olduğunu 
savunan yaklaşımlar olduğu gibi öğrencilerin ve çocukların gelişim süreçlerine zarar verdiğini 
savunan yaklaşımlarda bulunmaktadır. 

Bilgisayar oyunları, çok oyunculu video oyunları, cep telefonu, internet gibi sayısal 
teknoloji kullanımı çocuklar ve ergenler arasında son zamanlarda özellikle son 15 yıl içerisinde 
hızlı bir artış göstermiştir. Yaşları 8-18 arasında olan çocuklar ve ergenler ortalama olarak 
günün 5-6 saatini bilgi ve iletişim teknolojik araçlarını kullanarak geçirmektedir. İnternet 
kullanımının giderek artması, sınırsız, denetimsiz ve yasaksız her türlü bilgiye ve kişilere 
erişimin kolaylığı, olumlu gelişmelerin yanında bazı olumsuz sonuçların doğmasına da neden 
olmuştur. Bilgisayar oyunları, internet gezintileri, çocukları ve ergenleri sosyal hayattan 
giderek uzaklaştırmaktadır (Kelleci, 2008). Çocukların sosyalleşmelerinde ve gelişim 
süreçlerinde önemli etkiye sahip olan çocuk dostu mekanların, parkların, bahçelerin, 
sokakların, akran ilişkilerinin, geleneksel oyunların ve alışagelmiş organik ilişki biçimlerinin 
yerini büyük ölçüde dijitalleşmeye ve teknolojiye dayalı araçların ve ilişki biçimlerinin aldığı 
dikkat çekmektedir.  

Günümüzde tamamen teknolojiden uzak bir çocukluk ve ergenlik dönemi 
düşünülemeyeceği gibi, teknoloji yönünden aşırı zengin bir çocukluk döneminin de gelişimsel 
sakıncaları olabilir. Alan yazında çocukların gelişim ödevlerini yerine getirebilmeleri için 7 
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yaşına kadar bilgisayar ve internet kullanmamaları gerektiğine dair görüşler bulunmaktadır. Bu 
görüşlere sahip yayınlarda bilgisayar ve internet kullanımında tamamen kısıtlamaya 
gidilmemesi önerilmekte; çocuklara bilgisayar ve internete yönelik bir bakış açısı kazandırma 
ve onlarda aşinalık yaratma amacıyla kontrollü ve verimli bazı yaşantılara gereksinim 
duyulduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dijital ortamda zaman geçirmelerinin ruh 
sağlığı ile de ilişkili olduğu öne sürülmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre ciddi ruhsal 
sorunlar sergileyen 10-17 yaş arası çocuk ve ergenlerin okulda internet başında daha fazla 
zaman geçirdiklerini, bu tür sorunlar sergilemeyen akranlarına göre interneti sosyal iletişim için 
çok daha fazla kullandıklarını ortaya koymuşlardır. Öte yandan ailelerin teknoloji okuryazarlığı 
bağlamında yeterince farkındalığa sahip olmamaları, fırsat olarak algılanan bir teknolojinin 
kültürümüzde tehdide dönüşebileceği konusunda endişe yaratabilmektedir (Akbulut, 2013; 
Ceyhan ve Ceyhan, 2011; Ybarra ve arkadaşları, 2005). Bilgi çağı olarak nitelendirilen 
günümüzde, öğrencilerin okul ortamlarında ve gündelik yaşamlarında, farklı amaçlarla ihtiyaç 
duydukları bilgisayar, tablet, akıllı telefon, sanal oyun gibi dijital ortamlar; beraberinde 
teknoloji bağımlılığı, sanallaşma, bireyselleşme, kültürel ve psikososyal bozulmalar, iletişim 
problemleri, istihdam zorlukları ve uyum problemleri gibi dijitalleşmenin getirdiği pek çok 
sorunu öğrenci sorunları arasına dahil etmiştir. Young (1998) “Internet Addiction: The 
Emergence of a New Clinical Disorder” adlı makalesinde, tıpkı bir madde bağımlılığı gibi 
internetin aşırı kullanımının sosyal, psikolojik ve akademik sorunlara yol açabilecek bir 
bağımlılık türü haline gelebileceğini ve o güne kadar psikologlar, psikiyatrisiler veya 
sosyologlar tarafından bu durumun ele alınmadığını ileri sürmektedir (Young, 1998). 
Nihayetinde, yoksulluk, akran zorbalığı, suça sürüklenen çocuklar, çocuk işçiliği, akademik 
başarısızlık, okullaşamama, okul terki, okula uyum problemleri, ayrımcılık, dışlanma, ihmal ve 
istismar gibi öğrenci sorunlarına; dijitalleşme ile ortaya çıkan pek çok güncel sorun da dahil 
olmuştur. Bu noktada, öğrenci sorunlarının güncellenerek arttığı ve Eğitim 4.0 ile Endüstri 
4.0’ın konuşulduğu bir çağda, gelişmiş ülke örneklerinin aksine ülkemizde okul sosyal 
hizmetinin halen eğitim sistemi içerisinde yer almaması ise önemli bir eksiklik olarak göze 
çarpmaktadır. 

 

 
Yöntem 

Bu çalışma, Eğitim 4.0 ve Endüstri 4.0 kavramlarının, gelişmiş ülkelerin eğitim 
sistemlerinin ve okul sosyal hizmeti modellerinin yaygın olduğu ülke örneklerinin literatür 
taraması sonucunda yapılandırılmıştır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Literatürde, gereksinimlerin kapsamı, ortaya çıkma ve karşılanma biçimleri ile ilgili pek 

çok yaklaşım bulunmasına rağmen içinde bulunulan zamana ve duruma göre gereksinimlerin 
hissedilme ve yorumlanma biçimleri farklılaşabilmektedir (Gencer, 2019). Gereksinimlerin ve 
dolaylı olarak sorunların içinde bulunulan zamana ve duruma bağlı olarak değişebilmesinden 
hareketle neoliberal politikalar, küreselleşme, ivme kazanan bilgi çağı ve teknolojik ilerlemeler; 
21. Yüzyıldaki öğrenci gereksinimlerini, alışagelmiş öğrenci profilini, öğrenci sorunlarını   ve 
nitelikli öğrenciden beklentileri önemli ölçüde değiştirmiştir.  Uluslar arası ve ulusal arenada 
gerçekleşen teknolojik değişimin ve dönüşümün hızı, gerek öğrencilerin eğitim süreçlerindeki 
kazanımlarını ve akademik başarılarını, gerekse de okuldaki ve gündelik hayatlarındaki yaşam 
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pratiklerini ve alışkanlıklarını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu bilgiye paralel olarak yapılan bazı 
araştırmalarda da, öğrencilerin hayatlarında ve toplum içerisinde görülebilen bu hızlı değişim 
ve dönüşüm karşısında öğrencileri destekleyen mekanizmaların yeterli olmadığı, ailelerin ve 
eğitim sisteminin de bu değişim sürecine ayak uydurmada zorluk çektiği belirtilmektedir. 
Akbulut’a (2013) göre, çocuk ve ergenlerin bilgisayar ve internet kullanımlarının niteliği ve 
niceliğini belirlemede önemli rol oynayan aileler, bu konuda yetersiz kalabilmektedirler. Bu 
nedenle, çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve İnternet kullanımının fiziksel, bilişsel ve psikososyal 
sonuçları hakkında daha bilinçli olmamız gerekmektedir. Bu süreçte, artan sorunlar ve yeni 
durumlar karşısında bütüncül bir bakış ile öğrenciyi, okul, aile ve çevresi ile birlikte ele alan 
okul sosyal hizmetinin, eğitim sistemi içerisindeki gerekliliği bir kez daha göze çarpmaktadır. 
Okul ortamlarında ve öğrencilerin okul dışındaki hayatlarında maruz kaldıkları riskler ve 
sorunlar yanında, dijitalleşmenin ve ileri teknolojinin toplumda ve öğrencilerin hayatlarında 
yarattığı değişimler, olumsuzluklar, yeni gereksinimler, kontrolsüzlükler ve bozulmalar 
karşısında okul sosyal hizmetine önemli görevler düşmektedir. Bu noktada, özellikle 
öğrencileri koruyan, destekleyen, değişime-geleceğe-bilgi çağına hazırlayan ve ortaya çıkacak 
sorunları ekip çalışması kapsamında öğrenci, aile, çevre ve okul odağında bütüncül biçimlerde 
değerlendiren okul sosyal hizmetinin değişen öğrenci gereksinimlerine, sorunlarına ve 
beklentilerine yönelik çalışmalar yürütme sorumluluğu bulunmaktadır. Mevcut öğrenci 
sorunları yanında teknolojideki hızlı değişimin etkisi ile farklılaşan öğrenci gereksinimleri, 
güncellenerek artan öğrenci sorunları ve buna bağlı olarak Endüstri 4.0’ın Eğitim 4.0’ın 
yetiştireceği nitelikli öğrencilerden beklentileri karşısında; çocuk refahı alanının öncü mesleği 
ve disiplini konumunda bulunan “Sosyal Hizmet’in”, Milli Eğitim Sistemi içerisinde yer alması 
acil bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ÖZET 

 

Gece yeme sendromunu (GYS); ilk olarak 1955’te Stunkard, tedaviye dirençli obezitesi 

olan hastalarda, sabahları anoreksi, akșam hiperfaji ve insomnia ile karakterize olan bir 

bozukluk olarak tanımlamıştır. Tanı ölçütleri incelendiğinde, sabahları ortaya çıkan 

anoreksinin; kahvaltının atlanması veya ihmal edilebilir miktarda yenmesinin (örneğin kahve 

veya meyve suyu), akșam hiperfajisinin; günlük toplam kalorinin en az %25’inin akșam 

yemeğinden sonra alınmasının, insomnia veya uykusuzluğun ise haftada 3 veya daha fazla 

olmasının hakim olduğu bir klinik tablo görülmektedir. GYS bulunan bireylerde psikososyal 

stres faktörlerine sıkça rastlandığı bilinmekte ve bu stresörlerin yeme atakları ile ilişkili olduğu 

savunulmaktadır. Birçok araştırmacı, stresle baş etme yeteneğinde ya da problem çözme 

becerisindeki yetersizliklerin yeme bozukluklarına yol açabileceğini belirtmiştir. Kişiler, 

yaşantılarında karşılaştıkları olumsuz durumlara farklı tepkiler vermektedir. Çoğu kişi üzgün 

olduğunda ya da canı sıkıldığında kendini rahatlatmak için yemek yemektedir. Buna bağlı 

olarak yeme bozukluklarının sorunlarla baş etmede zorluk çekme ile bağlantılı olduğu 

düşünülebilir. Yeme bozukluğu olan pek çok kişide depresif belirtiler gözlenir. Kontrolsüz ve 

aşırı düzeyde yemek yemeye başlamanın nedenleri arasında hissedilen mutsuzlukla başa 

çıkmaya ve stres düzeyini azaltmaya yönelik çabalar yer almaktadır. Bu çalışmada, üniversite 

öğrencilerinde kaygı, depresyon, stresle başa çıkma, problem çözme becerileri ve gece yeme 

sendromu arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gece Yeme Sendromu, Kaygı, Depresyon, Stresle Başa Çıkma, Problem 

Çözme 
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INVESTIGATION OF NIGHT EATING SYNDROME IN TERMS OF 

VARIOUS VARIABLES IN UNIVERSITY STUDENTS 
 

ABSTRACT 

 

Night eating syndrome (NES) was fisrt described in 1955 by Stunkard as a disorder 

characterized by anorexia, evening hyperphagia, and insomnia in patients with treatment-

resistant obesity. When diagnostic criterias are examined, there is a clinical picture that is 

characterized with anorexia in the morning; skipping breakfast or eating negligible amounts 

(eg coffee or juice), evening hyperphagia; consuming at least 25% of total daily calories after 

dinner and 3 or more times insomnia or sleeplessness in a week. Psychosocial stress factors 

were very common in people with NES and they were associated with eating attacks. Many 

researchers stated that inadequacy in the ability to cope with stress or problem solving skills 

can lead to eating disorders. People react differently to the negative situations they face in their 

lives. Most of the people eat to comfort themselves when they are upset or bored. Accordingly, 

it can be thought that eating disorders are associated with difficulty in coping with problems. 

Many people with eating disorders have depressive symptoms. Efforts to cope with unhappiness 

and to reduce the level of stress are among the reasons of starting uncontrolled and excessive 

eating. In this study, the relationship among anxiety, depression,, coping with stress, problem 

solving skills and night eating syndrome in university students were investigated. 

 

Key Words: Night Eating Syndrome, Anxiety, Depression,Coping with Stress and 

Problem Solving   

Giriş 
Gece Yeme Sendromu 
Gece yeme sendromu (GYS); ilk olarak 1955’te Stunkard tarafından tedaviye dirençli 

obezitesi olan hastalarda, sabahları anoreksi, akșam hiperfaji ve insomnia ile karakterize olan 
bir bozukluk olarak tanımlanmıştır (Stunkard, Grace ve Wolff,1955). Tanı ölçütleri 
incelendiğinde, sabahları ortaya çıkan anoreksinin; kahvaltının atlanması veya ihmal edilebilir 
miktarda yenmesinin (örneğin kahve veya meyve suyu), akșam hiperfajisinin; günlük toplam 
kalorinin en az %25’inin akșam yemeğinden sonra alınmasının, insomni veya uykusuzluğun 
ise haftada 3 veya daha fazla olmasının hakim olduğu bir klinik tablo görülmektedir (Allison 
ve ark. 2010a).  

Bu tanımlamada belirtilen akşam yemeğinden sonraki zaman diliminin, kültürel 
açılardan farklılık göstermesine ragmen, genellikle saat 17.00’den sonraki zaman diliminde 
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yenen ilk ana yemek sonrası, yani akşam yemeği sonrası olduğu düşünülmektedir. Eğer bu 
zaman diliminden sonra ana öğün tüketilmediyse tüketilen ilk ara öğün ya da atıştırma ana 
öğün sayılır ve bundan sonrası akşam öğünü sonrası olarak kabul edilir. Besin tüketiminin 
saat 20:00’a kadar gerçekleşmemesi durumunda, 20.00’dan sonraki besin tüketiminin akşam 
öğünü sonrası tüketim yerine geçtiği belirtilmektedir (Aliison ve ark.2010a). 

GYS, obez hastalarda tanımlanmasına rağmen, obez olmayan bireylerde de bu tablonun 
sıkça görüldüğü dikkat çekmektedir. Küçükgöncü ve Beştepe (2014), GYS’nin ortaya 
çıkışında, psikiyatrik hastalıkların, depresyonun, obezitenin, çocukluk çağı obezitesinin, yeme 
bozukluklarının ve diyabet gibi faktörlerin tetikleyici rol oynadığını savunmaktadır. Ayrıca 
stresin, bu semptomların kötüleşmesinde oldukça etkili olduğu ve bireylerin stresli ortamdan 
uzaklaştıklarında semptomlarının azaldığı tespit edilmiştir (Stunkard, Grace ve Wolff, 1955). 

GYS’de, yeme ve uykunun biyolojik ritimlerinin ayrıldığı görülmektedir. Enerji 
alımında gecikme yaşandığından, bireylerin sabah yemelerinin baskılandığı ve iştahsızlık 
görüldüğü; ancak akșam ve gece ise iştahın arttığı ve yemek yemede artış görüldüğü dikkat 
çekmektedir (Küçükgöncü ve ark. 2015). Yeme ve uyku ritmi arasında 2 ile 6 saatlik bir 
gecikmenin olduğu; ancak uyku döngüsünün bozulmadığı bilinmektedir (Stunkard ve Allison, 
O’Reardon, 2005).  

Düzenlenen çalışmalarda, kontrol grubu ve GYS olan bireylerin günlük enerji 
alımlarının farklılık göstermediğini, sadece tek farkın zamanlama olduğu görülmüştür (Colles 
ve ark. 2007; Arble ve ark. 2009). Benzer şekilde Adami, Meneghelli ve Scopinaro (1997) 
tarafından düzenlenen çalışmada da, GYS olan bireyler ile kontrol grubunun 24 saatlik enerji 
alımları açısından farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, GYS’deki temel 
belirtinin yiyeceklerin yenmesindeki anormal zamanlama olduğu söylenebilir. Ayrıca bu 
gözlemin, İtalya gibi diğer Akdeniz ülkelerindeki yayınlar tarafından desteklendiği göze 
çarpmakta ve Akdeniz yașam biçiminde, akșam yemeğinin daha geç saatlerde yenmesine 
rağmen, yine de GYS tanısının konmasının, bu sendromun kültürlerarası bir sendrom olduğunu 
gösterdiği belirtilmektedir.  Orhan ve Tuncel (2009), yemek saatlerinin kültürlerarası farklılık 
göstermesine rağmen, bozuk yeme ritminin klinik olarak kendini açıkça gösterdiğini 
savunmaktadır. 

Colles ve arkadaşları (2007), GYS olan bireylerin gece tükettikleri besinlerin genellikle 
karbonhidratlardan oluştuğunu, sabahları ise karbonhidrat tüketiminin daha düşük olduğunu 
savunmaktadır. Morgenthaler ve Silber (2002) tarafından yürütülen araştırma da, akşamları 
tüketilen besinlerin içeriğini proteinden çok karbonhidratların oluşturduğunu ve hastaların 
yarısından fazlasının geceleri ekmek, şekerleme tarzı besinler tükettiklerini göstermektedir. 
Benzer şekilde Birketvedt ve arkadaşları (1999) da, GYS bulunan bireylerin gece yedikleri 
yiyeceklerin %70’ini karbonhidratların oluşturduğunu, gündüz ise bu oranın ancak %47 
olduğunu tespit etmiştir. Protein açısından zengin bir beslenme şeklinin beyinde serotonin 
sentezini azalttığı; ancak karbonhidrat bakımından zengin/proteinden fakir bir beslenme 
tarzının ise serotonin sentezini arttırdığı savunulmaktadır (Prasad, 1998). Yokogoshi ve 
Wurtman (1986), karbonhidrat ağırlıklı beslenme biçiminin triptofanın beyne geçișini ve 
serotonine dönüșümünü kolaylaştırdığını belirtmektedir. Serotoninin de uykunun bașlamasına 
katkıda bulunma özelliği bulunmaktadır. 

Özenoğlu (2018), uyku, iştah ve dürtü kontrolünün düzenlenmesinin, serotonin 
görevleri arasında yer aldığını belirtmekte ve artmış serotonin seviyesinin, ruh halinin iyi 
olması ile ilişkili olduğunu savunmaktadır. Beyindeki serotonin sentezinin, triptofan varlığına 
bağlı olduğu bilinmektedir. Nörotransmiter serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT) üretimindeki 
prekursör (öncül) rolüne sahip olması açısından triptofan varlığının hem duygudurum hem de 
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bilişsel fonksiyonların işleyişi açısından büyük önem taşıdığı savunulmaktadır (Strasser, 
Gostner ve Fuchs,2016). GYS bulunan bireylerin gece tükettikleri besinlerin karbonhidrat 
ağırlıklı olmasının, karbonhidratların hem duygudurum hem de uyku düzeni üzerinde 
iyileştirici rol oynayan serotonin sentezini arttırma özeliğinin bulunması ile ilişkili olduğu 
söylenebilir.  

Bunlara ek olarak, GYS hastalarının uykudan uyanmalarında artış olduğu ve 
uyanmalarla ilișkili olan yemek yemelerinin bilinçli olduğu bildirilmektedir. Orhan ve Tuncel 
(2009) tarafından düzenlenen çalıșmada , GYS tanı ölçütleri gözden geçirilerek, tanı 
kriterlerine gece yeme ölçütü de (yemek için uykudan uyanmak) eklenmiștir ve toplam enerji 
alımının yüzdesi arttırılmıștır. Buna göre, günlük enerji alımının %50’den fazlasının akșam 
yemeğinden sonra gerçekleșmesi tanı için yeterli görülmüştür (Birketvedt ve ark. 1999). İlk 
GYS tanımlamasından günümüze kadar farklı kriterler kullanılmasına rağmen, tarihsel olarak 
oldukça yaygın olarak kullanılan iki tanımlama olduğu dikkat çekmektedir. Bunlar; Stunkard’ın 
1955 yılında ve Birkedvedt’in 1999 yılında kullandığı tanı ölçütleridir (de Zwaan, Roerig, 
Crosby, Karaz ve Mitchell, 2006) (bkz. Tablo 1.). 
 

Tablo 1: Gece Yeme Sendromunun 1955 ve 1999 Tanı Kriterlerinin 
Karșılaștırılması (De Zwaan, Roerig, Crosby, Karaz Ve Mitchell, 2006) 

 
 1955 Stunkard   1999 Birkevedt 
Akșam 

hiperfaji  
Akșam 
yemeğinden 
sonra günlük 
toplam 
kalorinin 
¼’ünden 
fazlasının 
alınması  

Son akșam yemeğinden sonra günlük enerji alımının>% 
50 olması 

Sabahları 
anoreksi  

 Kahvaltıda az 
miktar yiyecek 
yenmesiyle 
birlikte 
sabahları 
anoreksi  

Katılımcı kahvaltı etse bile sabahları anoreksi  

Uyku 
bașlangıcı  

Uykusuzluk en 
azından gece 
yarısına kadar  

----  

Uyanmalar ----  Gecede en az bir kez uyanma 
Nokturnal 

yeme  
----  Uykudan uyanma sırasında atıștırmalıkların yenmesi  

Diğer  Opsiyonel: 
duygudurumun 
gece daha 
çökkün olması  

Geçici ölçütlerin ≥ 3ay sürmesi Katılımcıların *BED ve 
**BN ölçütlerini karșılamaması 

   
*BED: Tıkınırcasına yeme bozukluğu, **BN: Bulimia nervosa 
Allison ve arkadaşları 2010, GYS tanısının standardize edilebilmesi için tanı ölçütlerini 

yeniden gözden geçirmiş ve gece yeme tanımını, akşam 7 ile 11’den daha genel bir ifade olan  
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akşam yemeğinden sonraki süreç olarak değiştirmişler, gıda alımının %25’inden fazlasının 
akşam yemeğinden sonra olması ve/veya haftada en az iki gece uykudan uyanarak yemek yeme 
olmasına ek olarak sabah yeme isteğinde azalma, akşam yemeği sonrası ya da gece güçlü yeme 
isteği, en az dört gece uykuya başlama ya da sürdürme güçlüğü ve uyku bölünmelerinde yeme 
ihtiyacının duyulması olarak bildirmişlerdir ( Allison ve ark.2010b). 

Allison ve arkadaşlarının 2010 yılında geliştirdiği tanı ölçütleri Tablo 2’de verilmiştir: 
Tablo 2: Allison ve arkadaşlarının 2010 yılında geliştirdiği tanı ölçütleri    

A. Aşağıda belirtilenlerin birisi ya da her ikisi şeklinde ortaya çıkan, günlük yeme düzeninde 
akşamları ve/veya geceleri belirgin artış olduğunun gösterilmesi  

A.1. Gıda alımının en az %25’inin akşam yemeğinden sonra olması     A.2. Haftada en 
az iki gece uykudan uyanarak yeme olması  
B. Akşam ve gece yeme episodlarının farkında olunması ve hatırlanıyor olunması  
C. Aşağıdaki bulguların en az 3 tanesinin kliniğe eşlik etmesi       

C.1. Sabahları yeme isteğinde azalma olması ve/veya haftada 4 ya da daha      fazla 
kahvaltı yapılmayan gün olması.      

C.2. Akşam yemeği ile uyku başlangıcı arasında ve/veya geceleri güçlü yeme isteği 
varlığı      

C.3. Haftada en az 4 ya da daha fazla uykuya başlama ve/veya uykuyu sürdürme 
insomniyası olması       

C.4. Uykuya başlamak ya da geri dönebilmek için yeme gerekliliği inancının varlığı       
C.5. Duygudurumun sıklıkla depresif olması ve veya akşamları kötüleşmesi  

D. Bozukluğun belirgin sıkıntı ve/veya işlevsellikte azalmaya yol açması  
E. Yeme düzenindeki bozukluğun en az 3 aydır olması  
F. Bu bozukluğun herhangi bir madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı, tıbbi hastalık, ilaç 
kullanımı veya diğer psikiyatrik hastalıklara ikincil olarak gelişmiş olmaması    

 
Gece Yeme Bozukluğunun Psikopatoloji Açısından Değerlendirilmesi  
GYS’nin yetişkin bireylerde görülme oranı %1.5 olmakla birlikte (de Zwaan ve ark. 

2015), zayıflama programlarına başvuran obez bireylerde, obez olmayan bireylere oranla bu 
duruma daha fazla rastlandığı belirtilmektedir (Küçükgöncü ve ark. 2015).  Ancak düzenlenen 
çalışmalarda, GYS ile obezite arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilememiştir (Howell 
ve ark. 2009; Colles ve ark. 2008). Ayrıca, GYS’nin psikiyatri hastalarında da görülme 
prevalansının oldukça yüksek olduğu ve bu hastaların yaklaşık %12.3’ünde GYS görüldüğü 
belirtilmiştir (Saraclı ve ark. 2015). GYS’nin şizofreni hastalarında görülme prevalansının ise 
%12 olduğu belirtilmektedir (Palmese ve ark. 2013). 

Bunlara paralel olarak Birketvedt ve arkadaşları (1999) GYS olan bireylerle yaptıkları 
çalışmada, bu sendromun başta depresyon olmak üzere farklı psikopatolojiler ile ilişkili 
olduğunu tespit etmişlerdir. Allison ve arkadaşları (2008) da, GYS bulunan bireylerin majör 
depresyon, anksiyete bozukluğu ve madde kötüye kullanımı tanılarına daha yatkın olduklarını 
belirtmektedir.  
Benzer şekilde düzenlenen kesitsel çalışmalarda, GYS bulunan bireylerin GYS bulunmayan 
bireylerden daha fazla depresyon ve anksiyete semptomuna sahip oldukları görülmüştür.  

Stres  
GYS’nin, onlu yaşların sonlarından yirmili yaşların sonlarına kadar devam eden erken 

yetişkinlik döneminde başladığı ve uzun süre devam ettiği bilinmekte (Vander Wal, 2012), 
stresli olaylar neticesinde sönme ve alevlenme periyotlarının gerçekleşebildiği görülmektedir 
(Allison, Stunkard ve Thier, 2004). GYS ilk tanımlandığında, GYS’li bireylerin yaşamlarında 
psikososyal stres faktörlerinin oldukça fazla olduğu ve stres unsurlarının yeme atakları ile 
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oldukça ilişkili olduğu belirtilmiştir (Stunkard, Grace ve Wolff,1955). Özellikle hastaların 
stresli dönemlerinde, GYS’nin bașladığı ve gece yemesi olanlarda da stresin daha yüksek 
düzeyde olduğu dikkat çekmektedir (Allison ve ark. 2010; Lundgren ve ark. 2010; Birketvedt 
ve ark. 1999).  

Stres faktörlerinin GYS üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada, katılımcıların 
%75'inde GYS'nin yaşamlarının stresli bir döneminde başladığı ve gece yemeleri olanların 
kontrol grubuna oranla daha fazla stres yaşadıkları görülmüştür (Geliebter,2002). Benzer 
şekilde Stunkard, Grace ve Wolff (1955) da, GYS bulunan 20 birey ile yürüttükleri yoğun ve 
uzun süreli psikoterapi sonucunda, stresli yaşam dönemlerinde GYS’nin meydana gelidiğini, 
stresin azalmasıyla birlikte semptomların hafiflediğini tespit etmişlerdir.  

Birketvedt ve arkadaşları (1999), hem davranışsal hem de nöroendokrin özellikler 
açısından GYS gösteren aşırı kilolu  ve obez yetişkinler ile GYS bulunmayan yetişkinleri  
karşılaştırmışlar ve çalışmalarının sonucunda, GYS bulunmayan grupla 
karşılaştırıldığında, GYS bulunan grubun  duygudurum puanlarının gün boyunca anlamlı 
derecede  daha düşük olduğunu; saat 16:00'dan sonra, GYS olan grubunun duygudurum 
puanlarında düşüş gözlenirken  kontrol grubundakilerin  puanlarının değişmeden kaldığını 
tespit etmişlerdir. Ayrıca, GYS bulunan grubunun kortizol (stres hormonu) seviyesinin 
anlamlı derecede daha yüksek olduğu, vücüdun stresli zamanlarda glukokortikoid 
salgıladığı, günün büyük çoğunluğunda (8:00- 2:00) ve stres ile birlikte artış gösteren 
kortikotropin salgılama faktörü (CRF) tarafından baskılanan melatoninin gece yükselişinin 
zayıfladığı görülmüştür (Birketvedt ve ark.1999). Melatonin eksikliğinin de, uyku 
kalitesini, miktarını ve organizasyonunu olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Öztürk 
ve Darıyerli, 2000). 

 
Stresi azaltan yiyecekler kültüre göre farklılık göstermesine rağmen, genellikle yüksek 

karbonhidrat oranına sahip ve hazırlaması kolay olan besinler oldukları belirtilmektedir 
(Özenoğlu, 2018). Hopf (2013), depresif sorunları olan kişiler de dahil, mevsimsel duygulanım 
bozukluğu, adet öncesi stres sendromu veya nikotin yoksunluğu vb. bulunan pek çok bireyin 
karbonhidrat açısından zengin besin tüketimine bağlı olarak ruh hallerinin olumlu yönde 
değiştiğini belirtmektedir. 

Pawlow, O’Neil ve Malcolm (2003), GYS bulunan bireylerde stresin azaltılmasının 
birçok nedenden dolayı oldukça önemli olduğunu belirtmektedir. İlk olarak, stresin azalmasına 
eşlik eden CRF salgılanmasının azalması, GYS’ de melatonin inhibisyonunu hafifletebilir ve 
muhtemelen daha az uyku ile ilgili sorunlara yol açabilir. İkinci olarak, Stunkard ve arkadaşları 
(1955) tarafından düzenlenen araştırmada, stres düzeyini düşürmeye yönelik düzenlenen uzun 
süreli psikoterapinin GYS’yi azalttığına dair klinik kanıtlar saptanmıştır. Son olarak, stresin 
sadece yüksek tansiyona, hasarlı kas dokusuna ve büyüme inhibisyonuna yol açmadığı, ayrıca 
strese bağlı yüksek kortizol seviyelerinin de B hücrelerinin antikor / immünoglobulin 
üretmesine yardımcı olan bağışıklık sisteminin T hücrelerinin de tahrip olmasına yol açtığı 
bilinmektedir (Hall, Altman, Blumenthal, 1996). Bu bağlamda, stresin azaltılmasının tüm 
popülasyon için oldukça gerekli olduğu söylenebilir. 

Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunları olan kişilerin besin 
tüketim kontrolleri, yeterli besin miktarını belirlemeleri ve vücut ağırlığını korumaları sağlıklı 
kişilere göre daha zor olmaktadır. Özellikle üzgün olma durumu gibi negatif duygusal 
durumların çoğunda besin, sorunla başa çıkma aracı olarak kullanılmaktadır. 

Birçok araştırmacı, stresle baş etme yeteneğinde ya da problem çözme becerisindeki 
yetersizliklerin de yeme bozukluklarına yol açabileceğini belirtmiştir (Soukup, Beiler ve 
Terrell, 1990). Bu bağlamda, yeme bozukluklarının sorunlarla baş etme becerisinde azalma ile 
ilişkili olduğu vurgulanmaktadır (Macneil, Esposito-Smythers, Mehlenbeck ve 
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Weismoore,2012).  Bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları olumsuz durumlar karşısında farklı 
tepkiler sergiledikleri bilinmektedir. Pek çok kişi, üzgün olduğunda ya da canı sıkkın olduğunda 
kendini rahatlatmak için yemek yemeyi tercih eder. Yeme bozukluğu bulunan birçok bireyde 
depresif belirtilere rastlanmaktadır. Kontrolsüz ve aşırı düzeyde yemek yemeye başlamanın 
altında yatan dürtünün, mutsuzlukla başa çıkma ve yaşanan stres düzeyini azaltma çabası 
olduğu söylenebilir. 

Depresyon 
Stres faktörlerinin yanı sıra, GYS'li kişilerin daha sık depresif duygu durum bildirdikleri 

görülmektedir (Gluck, Geliebter ve Satov, 2001). Ancak ilginç bir biçimde, GYS olan 
bireylerin duygudurum puanlarında saat 16:00’dan sonra sirkadiyen olarak azalma görüldüğü 
tespit edilmiştir (Birketvedt ve ark. 1999). Yani, bu hastaların gece daha depresif oldukları 
görülmekte ve bu durumun, endojen depresyonda gözlenen, gece depresif duygudurumdaki 
azalmanın tam tersi bir bulgu olduğu dikkat çekmektedir. 

Zwaan, Roerig, Crosby, Karaz ve Mitchell (2006) de, GYS’nin akşamları kötüleşen 
depresif ruh hali ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Orhan, Özer, Özer, Altunören ve Çelik 
(2011) tarafından 162 depresif hasta ve 172 sağlıklı birey ile yürütülen bir araştırmada, 
depresyonlu hastalarda gece yemek yeme durumunun (%35.2), sağlıklı katılımcılara oranla 
(%19.2) daha fazla olduğu bulunmuştur. 

GYS olan bireylerde yașam boyu major depresif bozukluk öyküsünün (%56) ve 
anksiyete bozukluğu öyküsünün (%17,5 yaygın anksiyete bozukluğu ve %18 travma sonrası 
stres bozukluğu) daha fazla olduğu belirtilmektedir (Birketvedt ve ark. 1999). Ayrıca, Lundgren 
ve arkadaşları (2010), GYS olan obez bireylerin depresyon tanı kriterlerini karşılama 
oranlarının daha yüksek; öz saygılarının ise daha düşük olduğunu bulmuşlardır.  

GYS’nin, yaşam stresi (Stunkard, Grace Wolf, 2001), nevrotiklik (Rand, Kuldau,1986), 
depresyon (Kuldau, Rand,1986), düşük ruh hali (Birketvedt, Florholmen, Sundsfjord ve 
ark.1999), ve kilo kaybına karşı olumsuz tepkiler (Stunkard, Grace Wolf, 2001) ile ilişkili 
olduğu belirtilmektedir. Gluck, Geliebter ve Satov’un (2001) çalışmasının bulguları da, 
GYS’nin yoğun depresyon, düşük benlik saygısı, ve günün ilerleyen saatlerinde öğün alımında 
artış gibi farklı özelliklere sahip bir sendrom olduğunu desteklemektedir. 

Bunlara paralel olarak Küçükgöncü (2011), GYS tanısı alan ve almayan katılımcıları 
klinik özellikleri açısından karşılaştırdığı çalışmasında, majör depresyon tanısı alan hastalarda 
GYS sıklığının anlamlı derecede daha yüksek olduğunu gözlemlemiştir. Bunlara ek olarak yine 
bu çalışmada, GYS olan kişilerde sigara kullanımının, geçmişte özkıyım girişiminin varlığının, 
antipsikotik kullanım oranlarının ve beden kitle indeksi (BKİ) ortalamasının daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda, bu hastaların depresyon, ruminasyon ve anksiyete 
düzeylerinin daha yüksek; uyku kalitelerinin ise genel olarak daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca, depresyon düzeyinin, BKİ’nin, sigara kullanımının ve uyku kalitesinin 
GYS’nin belirleyicileri arasında yer aldığı savunulmaktadır (Küçükgöncü,2011). 

Bunların yanı sıra, melatoninin uykuyu tetiklediği ve sürdürdüğü bilinmektedir 
(Zhdanova ve ark. 1996). Azalan melatonin seviyelerinin de, uyku bozukluğu ile ilişkili 
olduğu (Hansen, Bratlid, Lingjarde ve Brenn, 1987) ve depresyonu olan kişilerde bu 
durum ile sıkça karşılaşıldığı tespit edilmiştir (Kennedy ve ark. 1989). Bu doğrultuda, 
hipomelatonineminin nedensel zincirde bozulmuş uykuya yol açabileceği öne 
sürülmüştür (Haimov ve ark. 1994). GYS bulunan bireylerde görülen   melatonindeki 
gece artışının zayıflamasının, gece uyanmalarında da benzer bir rol oynadığı 
görülmüştür.  

Depresif ruh halinin GYS’ de sıkça görüldüğü ve birçok uykuyla ilişkili yeme 
bozukluğu çalışmasında da benzer duruma rastlandığı belirtilmektedir (Gluck, Geliebter ve 
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Satov, 2001). GYS bulunan bireylerin Beck Depresyon Envanteri’nden ve Zung Depresyon 
Ölçeği’nden aldıkları puanların kontrol grubu ile kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu dikkat 
çekmektedir (O’Reardon ve ark. 2004). Bunlara ek olarak, GYS bulunan obez bireylerin GYS 
olmayan obezlere oranla, benlik saygılarının daha düşük, anksiyete seviyelerinin ise daha 
yüksek olduğu savunulmaktadır (Napolitano ve ark. 2001). 

Anksiyete 
Stunkard ve arkadaşları (1955), GYS’yi obez hastalarda ilk kez tanımladıklarında, 

GYS'li hastaların anksiyete düzeylerinin diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir. Napolitano ve arkadaşlarının (2001) GYS, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu 
(TYB) ve kontrol grubu ile yürüttükleri çalışmada, anksiyete düzeyleri açısından GYS ile 
kontrol grubu veya TYB arasında farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  Sassoroli ve arkadaşları 
(2009) tarafından TYB, GYS ve her ikisinin birlikte olduğu katılımcılardan oluşan çalışmada, 
GYS'li hastalarda görülen gece yemelerinin gece artan anksiyete düzeyi ile ilişkili olduğu ve 
GYS ve TYB'nin birlikte olduğu hastalarda anksiyete düzeyinin anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu görülmüştür. 

 Küçükgöncü (2011), GYS olan bireylerin anksiyete düzeyinin anlamlı olarak daha 
yüksek olduğunu, GYS'nin görülme oranının depresyon düzeyleri yüksek olan hastalarda daha 
fazla olduğunu ve dahası, bireylerin anksiyete düzeyinin GYS belirtilerini arttırdığını 
savunmaktadır. Diğer yandan, TYB ve GYS’nin birlikte görülmesinin hem depresyon hem de 
anksiyete düzeyini arttırdığı savunulmaktadır. 

Problem Çözme  
 Sorunlarla baş edememenin, sorunlardan kaçma ya da stresle ilgili düşüncelerden 

kaçınma ile karakterize olduğu belirtilmektedir (Karaköse, 2012). Ergenlerle yapılan 
çalışmalarda, duygusal odaklı başa çıkma ve kaçınmacı başa çıkma stratejilerinin kullanımının 
yeme bozuklukları ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Ghaderi ve Scott, 2001).  Bu doğrultuda, 
yeme bozukluğu görülen kişilerin problem çözmeye yönelik baş etme stratejilerini daha az, 
duygusal odaklı ve kaçınmacı baş etme yöntemlerini ise daha çok kullandıkları görülmektedir 
(Dorothy, Espelage, Quittner, Sherman ve Thompson, 2000).   

Ayrıca, yeme bozukluğunun olumsuz baş etme yönteminin bir belirtisi olarak ortaya 
çıkabileceği düşünülmektedir (Soukup, Beiler ve Terrell, 1990). Klinik olmayan 18-30 yaş arası 
115 kadın katılımcı ile yapılan başka bir çalışmada, yeme bozukluklarının gelişiminde kaçıngan 
tarzdaki başa çıkma stillerinin kullanımının etkili olabileceği gözlemlenmiştir (Ghaderi ve Scott 
2000). Kaçıngan başa çıkma stratejilerini kullanmanın yeme bozukluğunun oluşumu açısından 
bir risk faktörü niteliği taşıdığı bulunmuştur. (MacNeil 2012). 

Tedavi 
O'Reardon, Peshek ve Allison (2005), GYS'li bireylerde depresyon, stres ve anksiyete 

belirtilerine daha fazla rastlandığını ve bu nedenle GYS’li bireylerde psikolojik müdahalelerin 
etkili olabileceğini savunmaktadır. Pawlow, O'Neil ve Malcolm (2003), GYS hastalarının stres 
artıșı (kortizol ve CRH artıșı) ve stresle başa çıkma becerileri üzerinde gevșeme eğitiminin 
etkilerini değerlendirmek amacıyla 20 erișkin GYS hastasından olușan bir grupta kısa progresif 
kas gevșeme tekniğini (APRT) uygulamışlardır. Uygulama sonucunda, APRT grubundaki 
katılımcıların seanstan hemen sonraki anksiyete ve stres düzeylerinin kontrol grubuna göre 
daha düșük, rahatlama düzeylerinin ise daha yüksek olduğu ve bu durumun da, gevşeme 
egzersizleri neticesinde kortizol seviyesinin düşmesi ile ilişkili olduğu bulunmuștur. Ayrıca, 7 
günlük ev uygulaması sonrası APRT grubunda anksiyete ve stres düzeyindeki düșmenin devam 
ettiği, sabah iștahında artma, gece iștahında azalma olduğu, ancak yatma sonrası yemelerdeki 
azalmanın belirgin olmadığı bildirilmiştir (Pawlow, O’Neil ve Malcolm, 2003). 
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Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) de, depresyon, yeme bozuklukları ve uykusuzluk 
gibi birçok psikiyatrik bozukluk açısından oldukça etkili bir tedavi yöntemi olduğu 
bilinmektedir (Beck, Rush, Shaw ve Emery, 1979). GYS bulunan hastalardaki anekdotlar ve 
deneyler GYS’nin, bireylerin öncesinde yemek yemedikçe uyuyamayacağı, belirli yiyecekleri 
aşereceği ve endişeli veya tedirgin olacağına inanma gibi bazı bilişsel çarpıtmalarla ilişkili 
olduğunu ortaya koymuştur (Allison, 2012).  

Son, Allison ve arkadaşları (2010), BDT protokollerini tıkınırcasına yeme bozukluğu 
(TYB) ve davranışsal kilo kaybı için uyarlayarak bilişsel davranışçı bir tedavi modeli 
oluşturmuşlardır. BDT'nin GYS bağlamındaki birincil amacı, sirkadiyen yeme ritmlerindeki 
gecikmeyi düzeltmek, aynı zamanda hatalı bilişler ile gece yeme ve uyku arasındaki ilişkiyi 
kesmektir (Allison KC, Tarves, 2011). 

BDT’ nin temel bileşenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Vander Wal, 2012): 
1) GYS ve sağlıklı yemek yeme hakkında psikoeğitim,  
2) yeme modifikasyonu, 
3) gevşeme stratejileri, 
 4) uyku hijyenini sağlamak, 
5) bilişsel yeniden yapılandırma, 
6) fiziksel aktivitenin iyileştirilmesi ve 
7) sosyal destek oluşturmak  

Allison ve arkadaşlarının (2010) GYS’li bireylerle gerçekleştirdikleri BDT 
uygulamasındaki gıda kayıtları, toplam günlük enerji alımında yaklaşık % 26, akşam ve 
gece alımında ise% 29 oranında azalma olduğunu göstermiştir. Katılımcılar, gün boyunca 
üç küçük öğün ve iki atıştırmalık ile yapılandırılmış bir şekilde yemek yemeye teşvik 
edilmiştir. Böylece, katılımcıların çoğunluğunun toplam kalori alımı ile birlikte gece 
içeriklerini de eş zamanlı olarak azaltabildikleri gözlemlenmiştir. Gün içerisinde 
yapılandırılmış ve daha kontrollü bir şekilde yemek yemenin, kalorilerdeki azalmaya 
rağmen geceleri yemek yeme isteğinin azaltılmasına yardımcı olduğu savunulmaktadır 
(Allison ve ark. 2010).  

 GYS bulunan bireylerin, bir kez yemek yediklerinde rahatladıklarını ve tatmin 
olduklarını ve en önemlisi uyuyabildiklerini belirttikleri görülmektedir. BDT, GYS bulunan 
bireylere bilişlerinin altında yatan anlamları ve otomatik düşünceleriyle ve engellenmemiş 
davranışlarıyla ilişkili duygularını anlamalarına yardımcı olacak farklı teknikler 
önermektedir. Böylece, bireylerin hatalı bilişler ile gece yeme ve uyku arasındaki ilişkiyi 
keserek GYS’den kurtulabilecekleri düşünülebilir. 

Sonuç 
Ghaderi ve Scott’un (2000), üniversite öğrencilerinin kaygı ve depresyon düzeylerinin, 

stresle başa çıkma ve problem çözme becerilerinin gece yeme tutumları ile ilişkisini ele alan 
araştırmasında, depresif belirtilerin, stres faktörlerinin ve kaygı düzeyinin gece yeme sendromu 
üzerinde tetikleyici rol oynadığı ve problem çözme becerileri zayıf olan bireylerde yaşanılan 
stresle başa çıkma yöntemi olarak gece yemek yemenin daha fazla olduğu görülmüştür. 
Üniversite öğrencilerinin gece yeme tutumunun, karşılaştıkları psikososyal stres faktörleri 
karşısında bir kaçınma yöntemi işlevi gördüğü anlaşılmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar 
incelendiğinde, problemlerle baş etme becerileri düşük olan bireylerin yeme bozukluğu 
eğiliminin daha fazla olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinde pasif ve kaçıngan 
tarzdaki başa çıkma yöntemlerinin kullanımının, yeme bozukluğu patolojisiyle oldukça ilişkili 
olduğu ve aktif ve problem çözme odaklı başa çıkma yollarının kullanılmasının yeme 
bozukluğu belirtilerinin azalması açısından yararlı olabileceği söylenebilir.   
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ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study is to examine the cultural effects on coping, self-compassion and well-
being in Japanese and Turkish samples. Method: The study has 2 different groups of participants from Japan and 
Turkey. Japanese study group contains 55 females and 27 males emerging adults while Turkish study group 
contains 61 females and 41 males emerging adults. The method of the study is general scanning model. Data was 
provided via English and Turkish versions of Brief Cope Inventory, Self-Compassion Scale and WHO Well-being 
Scale (WHO-5) afterwards it was analyzed by independent t test and  regression. Results: Based on the results 
obtained from independent t test; Japanese emerging adults have higher self-compassion and well-being than 
Turkish emerging adults. And they also significantly cope with stress actively, frame the events positively in their 
minds and seek for emotional support from others more than Turkish emerging adults in stressful situations while; 
Turkish emerging adults seek for instrumental support from others, vent their emotions, plan and turn to God more 
than Japanese emerging adults. And self-compassion is a significant predictor of well-being in both groups. 
Conclusion: 1) As two collective societies, there are significant cultural differences on coping ways between 
Turkish and Japanese emerging adults. 2) Turkish people use more venting and self blame, which are negative 
coping methods, than Japanese people. 3) Self-compassion can be used for increasing well-being in both countries. 
These subjects require more cross-cultural studies to understand the effects of culture on them.  

 

Key Words: Self-compassion, well-being, coping, cultural differences.  

 

 

STRESLE BAŞ ETME, ÖZ-ANLAYIŞ VE İYİLİK HALİ ÜZERİNE 
KÜLTÜRLERARASI BİR ARAŞTIRMA: TÜRK VE JAPON ÖRNEĞİ 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı stresle baş etme tarzları, öz-anlayış ve iyilik hali üzerindeki kültürel etkileri 
Türk ve Japon örneklerinde incelemektir. Yöntem: Bu çalışmanın Türk ve Japon olmak üzere iki adet çalışma 
grubu vardır. Japon çalışma grubu 55 kadın ve 27 erkek ile toplamda 82 olmak üzere, 18-29 yaş arası beliren 
yetişkinlerden oluşmaktadır. Türk çalışma grubu 61 kadın ve 41 erkek ile toplamda 102 olmak üzere, 18-29 yaş 
arası beliren yetişkinlerden oluşmaktadır. Araştırma yöntemi genel tarama yöntemidir. Veriler Brief Cope 
Envanteri, Öz-Anlayış Ölçeği ve WHO5 İyilik Hali İndeksi ölçeklerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları ile internet 
üzerinden anket sistemi ile toplanmıştır ve daha sonrasında t testi ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. 
Bulgular: T testi sonuçlarına göre Japon çalışma grubu Türk çalışma grubundan daha yüksek seviyede öz-anlayış 
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ve iyilik hali değerlerine sahip olmuşlardır. Aynı zamanda stresli olaylar karşısında Türk çalışma grubuna göre 
daha çok aktif baş etme, pozitif yeniden çerçeveleme ve duygusal destek arama yöntemlerini kullanmaktadırlar. 
Türk çalışma grubu ise bir araç yoluyla destek arama, plan yapma, dine yönelme, duygusal patlama yaşama ve 
kendini suçlama yöntemlerini Japon çalışma grubundan daha çok kullanmaktadırlar. Ayrıca öz-anlayış her iki 
toplumda da iyilik halinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Sonuç: 1) Her ikisi de kolektif toplum olan Türk ve Japon 
toplumlarının stresle baş etme yöntemleri, öz-anlayış ve iyilik halleri üzerinde kültürel etkiler vardır. 2) Türkler 
olumsuz olan duygusal patlama yaşama ve kendini suçlama yöntemlerini Japonlara kıyasla daha fazla 
kullanmaktadırlar. 3) Her iki toplumda da öz-anlayış iyilik halini artırmak için kullanılabilir, fakat Türk 
toplumunda daha önemli olabilir. Bu olgular üzerindeki kültürel etkileri algılayabilmek için daha fazla çalışmalar 
yapılabilir.  

Keywords: öz-anlayış, iyilik hali, stresle baş etme, kültürel farklılıklar.  

Introduction 

Dictionary of Cambridge defines culture as a way of living, general customs and beliefs 
of particular people in a particular place. Valsiner elaborate on culture in his book “Culture in 
minds and societies” that culture is a product of human mind and their societies but it also 
becomes a substance of again human mind and their societies (Valsiner, 2007). There is an 
unbreakable chain between humans and culture.  

Since culture effects humans in a way; psychology investigates influences of culture on 
human behaviour, thoughts and feelings. Is it a detail or an effective variance? A fair amount 
of cross-cultural research had been done and reported in psychological literature. A cross-
cultural perspective in a research hypothesize that the difference between variances of two or 
more groups is a result of cultural differences of those populations. And a general way of doing 
it is a comparative research (Brislin, 1976).  

Coping with stress, well being and culture are related to each other and the relationship 
of the three can be seen directly in the definition of stress which is the warning feeling arises 
when individuals think they can not cope with the demands of his/her environment in a healthy 
way or with threats to his/her well being (Lazarus, 1966). Therefore cross-cultural studies on 
these topics were made by researchers around the globe.  

  A study found that East Asian participants in the group, including Japanese, use more 
of the internal coping control systems than European ones while European participants use more 
of the self-enhancing interpretive control systems (Tweed, White & Lehman, 2004). And in the 
very same year another study on coping strategies in Japanese and American women found that 
American women use more coping strategies and they are more effective than Japanese women 
(Taylor et al,. 2004). Tuna’s doctoral dissertation (2003) on coping strategies in U.S and 
Turkish students found significant cultural effects on coping.  

There are a lot of studies on well being with different variances and self-compassion is 
one of them (Neff, 2008). Even though mindfulness and self-compassion became more popular 
on psychological perspectives in recent years (Bishop et al., 2004), it is still an ongoing topic. 
Self compassion is questioned to be used more often in Asian cultures but a study between the 
United States, Taiwan and Thailand’s population found that greater self compassion levels of 
the three were in order of Thailand, United States and Taiwan. And all three populations 
significantly found that self-compassion predicts well-being (Neff et al., 2008). While there are 
studies on self-compassion, well-being and coping (Neetly et al., 2009; Allen, Goldwasser & 
Leary, 2012; Hall et al., 2013) the authors remarks that the number of cross-cultural studies on 
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self-compassion are strictly limited and they recommend other researchers to study more on  
the topic.    

Based on the information given above, the aim of this research is to compare self-
compassion, well-being and coping strategies in Turkish and Japanese samples. Sub problems 
of the study are:  

1. To investigate and compare the levels of self-compassion in Japanese and Turkish 
sample. 

2. To investigate and compare the levels of well-being in Japanese and Turkish sample. 

3. To investigate and compare the diversity in usage of coping strategies in Japanese and 
Turkish sample.  

4. To investigate if self-compassion can predict well-being in Japanese sample. 

5. To investigate if self-compassion can predict well-being in Turkish sample. 

Cross-cultural studies on self-compassion are extremely limited and there is no study 
with a Turkish sample comparison. Even though there are studies on self-compassion, coping 
and well-being and previous studies found that self-compassion predicts well-being both in 
Japanese and  Turkish samples; cross-cultural studies on the topic are also limited and devoid 
of Turkish sample. This study is aiming to fulfill these empty spots on global psychology 
literature.  

Method 

The research model for this study is the general scanning model. The instruments were 
typed in online forms and send to participants via internet. Participants were informed about 
the topic, instruments the research and their additional questions were answered. Participants 
data whom had problems with understanding English versions of the instruments were 
outcasted from the rest of the data to maintain the validity of the research.  

Study group 

Because this is a cross-cultural research, there are two different study groups: Turkish 
and Japanese. Turkish study group contains 102 emerging adults, 41 of them are males and 61 
of them are females who are between the ages of 18 to 29. The average age of Turkish study 
group is 23.4. Japanese study group contains 82 emerging adults, 27 of them are males and 55 
of them are females who are between the ages of 18 to 29. The average age of Japanese study 
group is 21.8.  

Instruments 

For the Turkish sample, Turkish versions of Brief Cope Instrument, Self-compassion 
Instrument and WHO5 Wellbeing Scale were used. And for the Japanese sample, English 
versions of Brief Cope Instrument, Self-compassion Instrument and WHO5 Wellbeing Scale 
were used.  
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COPE: The Brief COPE is a brief form of an inventory (COPE) originally developed 
by Carver, Scheier, and Weintraub (1989) to assess the different ways in which people respond 
to stress. The original COPE consists of 15 subscales but the final form of the Brief Cope has 
14; Accepting, Active Coping, Planning, Seeking Instrumental Social Support, Seeking 
Emotional Social Support, Positive Reinterpretation, Denial, Venting, Turning to religion, 
Venting of Emotions, Alcohol and Drug Use, Humor, Behavioral disengagement and Self-
Distraction. the internal consistency Coefficients of the subscales exceeded the value of .50. 
Averaged Cronbach alpha coefficients across three administrations of each of the subscales of 
the Brief COPE were .68 for active coping, .73 for planning, .64 for positive reframing, .57 for 
acceptance, .73 for humor, .82 for religion, .71 for using emotional support, .64 for using 
instrumental support, .71 for self-distraction, .54 for denial, .50 for venting, .90 for substance 
use, .65 for behavioral disengagement, and .69 for self-blame. And the Averaged Cronbach 
alpha coefficients across three administrations of each of the subscales of the Turkish version 
Brief COPE were 45 for active coping, .51 for planning, .73 for positive reframing, .55 for 
acceptance, .73 for humor, .82 for religion, .72 for using emotional support, .64 for using 
instrumental support, .45 for self-distraction, .59 for denial, .26 for venting, .91 for substance 
use, .64 for behavioral disengagement, and .33 for self-blame.  

Self-Compassion Scale: The validity and reliability of the Turkish version of the Self-
compassion scale was made by Deniz, Kesici and Sümer (2008). Item-total correlations were 
calculated to assess how the scale items differentiated the students with regard to their self-
compassion. Two items (1, 22) below .30 were eliminated from the scale. Cronbach’s alpha 
coefficient was .89 and test-retest reliability was .83. With a suggested cut-off for reliable 
measurement instruments of .70. Because the Turkish version has 24 questions while English 
version of Self-compassion scale has 26, questions numbered 1 and 22 were not included in 
both versions of the scales.  

WHO5 Scale: 5 itemed scale was made for testing the index of individuals well-being. 
It takes values from 0 (never) to 5 (always) and the interpretations are made over a total score 
of 25 meaning the highest level of individual’s well-being. For scores under 13 it is advised to 
perform (ICD 10) the  Major Depression Scale. The validity and reliability of the Turkish 
version of the scale is made by Eser (1998).  

Results 

In this study, collected data from the study groups were run in SPSS Statistics Program. 
Firstly the means, standard deviations, f values and t values were calculated separately in T test 
for both of the study groups. Later on, separate regression analysis were made on both study 
groups. The results are shown below.  

 Table.1  Descriptive  Statistics And Independent T Test Results  

 Japanese Sample  Turkish Sample   

 Mean (n = 82) SD  Mean (n = 
102) 

SD df tp 
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Coping With 
Stress 

      

Active Coping 6.46 1.49 6.04 1.16 182 2.09* 

Emotional 
Support 

5.98 1.51 5.33 1.68 182 2.70** 

Instrumental 
Support 

5.67 1.35 6.13 1.12 182 2.50* 

Venting 4.65 1.49 5.69 1.57 182 4.95*** 

Positive 
Reframing 

6.50 1.23 5.96 1.44 182 2.69** 

Planning 6.18 1.34 6.78 1.22 182 3.18** 

Religion 3.83 1.40 5.55 2.08 181.66 6.08*** 

Self Blame 5.16 1.69 5.55 2.09 182 3.83*** 

Wellbeing 16.29 4.14 13 5.05 182 4.76*** 

Self-Compassion 78.77 9.11 73.24 15.89 165.86 2.96** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 102 Turkish (N= 102) and 82 (N= 82) Japanese participants data were calculated in T 
test. First of all, in sub-dimensions of COPE scale there were significant differences between 
the Turkish and the Japanese study group. The Japanese study group had significant higher 
scores in active coping t(182) = 6.46, p<0.05; seeking emotional support t(182) = 5.98, p<0.0;  
and positive reframing t(182) = 2.69, p<0.01 sub-dimensions than the Turkish study group. 
Opposite to that, Turkish study group had significant higher scores in seeking instrumental 
support t(182) = 6.13, p<0.05; venting t(182) = 5.69, p<0.001; planning t(182) = 6.78, p<0.01; 
religion t(181.7) = 5.55, p<0.001 and self blame t(182) = 5.55, p<0.001 than the Japanese study 
group. For the remaining two scores of well-being and self-compassion, the Japanese study 
group had significant higher scores on both scales (well-being: t(182) = 16.29, p<0.001; self-
compassion: t(165.9) = 78.77, p<0.01 than the Turkish study group. 

Table.2 Regression Analysis for Well-being in Turkish Group 
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 B SE B  β t p 

Constant -.062     

Self-compassion .178 .026 .561 6.785 .000*** 

***p<0.01 (r = .561, r2 =.315, p<.001) 

 A regression analysis was made to investigate if self-compassion can predict well-being 
of individuals in Turkish study group. The results shows that self-compassion (β= .561, p 
<.001)significantly predicts well-being in this study group (r = .561, r2 =.315, F = 46.032,  
p<.001). Self-compassion can predict 32% of well-being in Turkish sample.  

Table.3 Regression Analysis for Well-Being in Japanese Group 

 B SE B  β t p 

Constant 4.864     

Self-compassion .145 .048 .319 3.011 .003** 

**p<0.01 (r = .319, r2 =.102, p<.01) 

 A regression analysis was made to investigate if self-compassion can predict well-being 
of individuals in Japanese study group. The results shows that self-compassion (β= .319, p 
<.01)significantly predicts well-being in this study group (r = .319, r2 =.102, F = 9.068,  p<.01). 
Self-compassion can predict 10% of well-being in Japanese sample.  

Discussion  

 This study was made for the purpose of investigating the cultural effect on coping 
methods, level of self-compassion and well being in two different societies, Turkey and Japan. 
The results shows that there are significant differences between Turkey and Japan on their 
levels of self-compassion, well-being and their common used methods for coping with stressful 
events. While Japan had higher levels of self-compassion and well-being considering against 
Turkey; both societies followed separate ways on 8 methods of coping by one of them using 
one method more than other.  

 Firstly as it was spoke about above; literature shows differences on coping methods 
between European/American individualist societies and Asian, such as Japanese, collectivist 
societies (Tweed, White & Lehman, 2004; Taylor et al,. 2004). And also differences on coping 
methods between Turkish and American societies (Tuna, 2003). Although in her study, 
Goregenli (1997)  reports that Turkey does not have a tendency towards individualism or 
collectivism; many recent studies regards Turkey as a collectivist country (Aycan et al,. 2000; 
Wasti, 2000; Sigal et al., 2005).  



 
 

 1393 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

With that being said, one might have thought that as two collectivist societies, Japan 
and Turkey wouldn’t have many differences between their methods of coping with stressful 
events; but as this study’s results show that in fact they are different on 8 coping methods. There 
are some studies on coping strategies between Asian collectivist societies but they are focused 
on more specific kind of stressful events such as immigration and people with schizophrenia 
(Yeh and Inose, 2002; Hanzawa et. al., 2010). On the other hand, this study focuses on all kinds 
of stressful events and states cultural differences between two collectivist countries. Another 
aspect of culture, religion is recognized as a possible reason of cultural differences and it is 
often pointed out in cross-cultural studies.  

An importing aspect of the results is that Turkish people use both two negative coping 
methods, venting and self blame, more than Japanese people. These two sub-dimensions were 
found related to increased anxiety and depression symptoms (Peterson, Schwartz and Seligman, 
1981; Rothrock, Nan and Lutgendorf, 2003; Kitano et al., 2015). Self-compassion is also found 
related to depression symptoms and anxiety; furthermore it has been used as a control and 
benefit mechanism (Shapira and Mongrain, 2010; Van Dam et al., 2011; Krieger et al., 2013; 
Terry, Leary and Mehta, 2013).  

Yamaguchi et al. (2014) in Japan and Ozyesil and Akbag in Turkey (2013) investigated 
the effect of self-compassion on depression symptoms, found it protective and treating. This 
study found self-compassion as a significant predictor of well-being in both societies. Although 
self-compassion found as an effective predictor in both societies, depending on the regression 
analysis results this study suggests that it is a more important subject in Turkish society. 

Finally, Buddhist and Taoist Asian societies are expected to have higher levels of self-
compassion. This theory was tested by Neff et al. (2008)  but in their results United States had 
higher levels of self-compassion than Taiwan. This study supports the common hypothesis and 
reports higher level of self-compassion in Japanese people than Turkish.  

In conclusion, this study found cultural differences on coping, self-compassion and 
well-being in two collective societies; Turkish and Japanese. Self-compassion is a valid 
predictor in both countries and can be used in upcoming research for treating depression and 
anxiety. The study was limited because of the usage of English instruments in Japanese sample. 
We suggest new studies to use Japanese instruments and greater samples and different 
combination of societies along with the recent samples.   
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ÖZET 
 Günümüzde, teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan 

hızlı kentleşme ve nüfus artışı, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızla artırmaktadır. Dolayısıyla 
doğal kaynakların daha yoğun kullanımı kaçınılmaz hale gelmekte, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan 
atıklar da hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara 
ulaşmaktadır. 

Öğrencilerin almış oldukları eğitim sırasında gerçekleşen öğrenmenin nasıl olduğu ve bu öğrenmelerin 
davranış değişikliğine dönüşüp dönüşmediğinin belirlenmesi önemli bir durum arz etmektedir. Bu bağlamda, 
edinilen bilgilerin düzeyi ve hatırlanmasının araştırılması önemlidir. Araştırma, nitel durum tespiti desenine 
dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde, bağımsız kelime ilişkilendirme test tekniği 
kullanılmıştır. Testten elde edilen veriler içerik analizine uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulmuş ve yazılan 
ifade kavramlar anlamsal birlikteliklerine göre düzenlenerek kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara 
göre; öğrencilerin “atık” anahtar kavramına ilişkin yazdıkları ifadelerin büyük bir kısmının nelerin atık olarak 
değerlendirilebileceğine işaret eder nitelikte olduğu görülmüştür. Diğer kategoriler ise atıkların yol açtığı 
zararlar, atıkların değerlendirilmesi ve bu konuda bilinçlenme ile görüntü kirliliği ve kavram yanılgılarına vurgu 
yapmaktadır. Öğrencilerin en sık yazdıkları ifadeler; plastik (poşet vs.), çöp, cam, kâğıt, gıda, tıbbi atık, pil, 
radyoaktif atık, kimyasal atık, yağ, evsel atık, metal atık, şişe, su, petrol şeklindedir. Ayrıca, madde, enerji, gaz, 
mesleki kalıntı gibi doğrudan ilişki kurulamayan ifadeler de yer almaktadır. Öğrencilerden yazmış oldukları 
ifadelerde kasıtlarının ne olduğunu anlayabilmek adına mümkünse birer cümle içinde kullanmaları da istenmiştir. 
İfadelerin kullanıldığı cümle örneklerinin bazıları da şu şekildedir; “Kâğıtları geri dönüşüme atmalıyız”, “Atık 
yağları lavaboya atmayınız”, “Dünyanın geleceği için atıklar yok edilmeli”, “Petrol ve enerji atıklarımızı düzgün 
kullanıp çevreye zarar vermeyelim”, “Petrol ve pil en tehlikeli atıklardandır”, “Atıksız bir dünya için insanları 
bilinçlendirin”, “Atıkları geri dönüşüm kutusuna atalım”. Sonuç olarak öğrencilerin atıklar konusunda, katı sıvı, 
gaz ya da zararlarının boyutu noktasında bir ayırıma hâkim olmadıkları, ancak genel anlamda bilinçli olduklarını 
söylemek mümkündür. Öğrencilerin en fazla yanılgıya düştükleri nokta ise; çöp ve atık kavramlarını aynı 
değerlendirmeleridir. Hâlbuki çöp ve atık kavramları, değerlendirilmeleri açısından birbirinden tamamen 
farklıdır. 

Anahtar kelimeler: Atık, çöp, algı, öğrenci görüşleri, çevre duyarlılığı 

DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTIONS ON 
WASTE 

ABSTRACT 
 Today, the rapid urbanization and population growth in parallel with the dizzying developments in 

technology and industrialization increases the pressure of human activities on the environment. Consequently, the 
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more intensive use of natural resources becomes inevitable, and the wastes generated with the increasing 
consumption tendency are threatening the environment and human health due to their quantity and harmful 
contents. It is important to determine how learning is realized with education and whether the students' learning 
leads to behaviour change. In this context, it is important to investigate the level and recall of the information 
acquired. The research is based on qualitative due diligence pattern. Independent word association test technique 
was used to obtain the data. The study group consisted of 43 students from the Faculty of Tourism, the Department 
of Tourism Management and the Derparment of Gastronomy and Culinary Arts. The data obtained from the test 
were evaluated according to the content analysis and the categories were formed by arranging the written 
expressions according to semantic associations.  

According to the findings, it was found that most of the students' statements about the key concept of 
“waste" indicated what can be considered as waste. The other categories emphasize the damages caused by waste, 
waste utilization and awareness on this issue, visual pollution and misconceptions. The most frequently written 
statements of the students are plastic (bags, etc.), garbage, glass, paper, food, medical waste, battery, radioactive 
waste, chemical waste, oil, household waste, metal waste, bottle, water, petrol. There are also statements that 
cannot be directly related, such as matter, energy, gas, occupational residue. The students were also asked to use 
the term in a sentence, if possible, in order to understand what they mean with their statements. Some examples of 
sentences are as follows; "We should recycle the paper", "Do not throw waste oil into the sink”, "Waste should 
be eliminated for the future of the world ”, "We should use our oil and energy waste properly and do not harm the 
environment”, "Raise awareness for a waste-free world", "Throw the waste into the recycling bin”. As a result, it 
is possible to say that the students do not have a distinction in terms of solid, liquid, gas or the extent of damages, 
but they are generally conscious about waste. The point where the students misunderstood the most; garbage and 
waste concepts are the same assessments. However, garbage and waste are completely different concepts. 

Keywords: Environment, waste, perception, student opinions, environmental awareness.  

Giriş 

Atık, bir işlemin uygulanmasından kaynaklanan hurda materyali veya istenmeyen artık 
madde oluşturan ve bertaraf edilmesi gereken herhangi bir madde veya eşyadır (Read, 1999: 
218). Atık, yaşamımızın bir gereği olan tüketim ve buna bağlı olarak üretim çalışmaları sonucu 
oluşan gerek insan eliyle gerek doğal yollarla gerçekleşen ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen 
her türlü maddedir (Karasu, 2013: 2). Atıklar, üreticiye yararı olmayan herhangi bir ürün veya 
malzeme olarak da tanımlanmıştır (Basu, 2009: 20). Genel olarak literatüre bakıldığında üretim 
ve tüketim faaliyetleri sonrasında oluşan ve doğaya bırakılması insan ve çevre sağlığına zarar 
verecek türdeki maddelere “atık” denilmektedir (TÜRÇEV, t.y.:4). Dijkema vd. (2000), 
atıkların, bertaraf edilmesi için bir bedel ödenmesi gerektiğinde bile insanların elden çıkarmak 
istedikleri malzemeler olduğunu belirtmiştir.  

Atık olarak belirtilen bu maddelerin, bazıları yeniden değerlendirilebilir olduğu halde 
bazıları hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. İşte bu şekilde yeniden sisteme kazandırılamayacak 
ve kullanılamayacak olanlar  “çöp” olarak nitelendirilirken, geri dönüşüm sayesinde yeniden 
kullanılması mümkün olan artıklar ise “atık” olarak tanımlanmaktadır. Bunlar plastik, metal, 
kâğıt, cam gibi artık maddelerdir. Çöpler imha edilirken, geri dönüşümü mümkün olan atıklar 
yeniden kaynak olarak kullanılmak için işlenmektedir.  

İnsan faaliyetlerinin çoğu atık üretmektedir. Üretimin maddi boyutu ne kadar yüksekse 
üretilen materyallerde o kadar karmaşık ve çeşitlenmekte, dolayısıyla atık yönetimi de o denli 
zorlaşmaktadır (Brunner ve Rechberger, 2015: 3). Atıklardaki önemli artış, insanların sanayi 
devrimi sonucu kırsal alanlardan kentlere hareket etmesiyle birlikte gerçekleşmeye başlamıştır 
(Wilson, 2007: 199). Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal 
kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile 
birlikte oluşan atıklar da hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını 
tehdit eder boyutlara ulaşmıştır (Kaçtıoğlu ve Şengül, 2010: 89-90). Tüm atık mevzuatının 
temelinde şu soru vardır: “Bu bir atık mı ve ne tür bir atıktır?” Atık tanımları, bir malzemenin 
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“atık” veya “ürün” ya da “kaynak” olup olmadığını belirleyebilir ve bu tespitin, atık üreticileri, 
işlemciler, taşımacılar ve elden çıkarma operatörleri dâhil olmak üzere tüm atık yönetim sistemi 
için önemli düzenleyici, çevresel ve finansal etkileri olabileceğini belirleyebilir (Lamb vd., 
2012: 2). Bir bireye göre atık olarak kabul edilen bir madde, diğerine kaynak olabilir (Dijkema 
vd.,, 2000: 634). Atık sınıflandırması oldukça güç bir durumdur ve alt kategorileri barındırır.  
Anahtar soru şudur: sınıflandırma için neyin seçileceği? Taksonomilerin çoğu, atıkları 
durumlarına göre (katı, sıvı, gaz halinde) ya da kökenleri ile sınıflandırır. İşleme, ev, paketleme 
veya temizleme atıkları; yıkım ve inşaat atıkları; emisyon arıtma atıkları; enerji dönüşüm 
atıkları veya atıl atık, yanıcı atık, biyolojik olarak parçalanabilir atık, tehlikeli ve/veya nükleer 
atık gibi özelliklerinden bazıları ile sınıflandırılırlar (Pongrácz ve Pohjola, 2004: 144). Atıklar; 
tüketim, üretim, kimyasal, fiziksel özellikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 
sınıflandırılabilir. Buna göre atıklar genel olarak; katı atıklar, sıvı ve gaz atıklar, ambalaj 
atıkları, şeklinde sınıflandırılabilir (Gündüzalp ve Güven, 2016:2). Katı atıklar, oluştukları yere 
göre sınıflandırıldıklarında yedi alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; evsel katı atıklar, endüstriyel 
atıklar, tehlikeli atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, tarımsal ve bahçe atıkları, inşaat artığı ve 
moloz atıkları olarak belirtilmektedir (Sayar, 2012: 4). Atık çeşitleri sadece katı atıklarla sınırlı 
değildir. Ayrıca; sıvı ve gaz atıklar da vardır. Sıvı atıklar; hastane kaynaklı olan kan, dişçilik 
yıkama suları, diyaliz makineleri suları, evsel kaynaklı olan temizlik suları, kanalizasyon suları 
vs. atıkları ifade etmektedir. Gaz atıklar ise; nükleer enerji santralleri, sanayi tesis bacaları, 
yakma tesisleri, enerji amaçlı fosil yakıtların kullanımı, çöp depolama ve kompostlaştırma 
alanları vs. kaynaklardan ortaya çıkmaktadır (Karasu, 2013: 3-5). Katı atıkların çevreye etkileri 
biyolojik, kimyasal ve fiziksel nitelikte olabilmektedir. Doğrudan veya ara hayvanlarla 
bulaşabilen çeşitli hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek olurken; çöp depolama 
alanlarında oluşan sızıntı suları ve gazlar, kimyasal ve biyolojik olumsuzluklara neden 
olmaktadır (Palabıyık, 2001). Yönetim sorunu olarak ise; kentsel çevre yönetiminin önemli bir 
parçası olan katı atık yönetim hizmetlerine; özellikle kalkınamamış ve/veya kalkınmakta olan 
ülkelerde yerel yönetim bütçelerinin %10-40’ının ayrılmasına rağmen hizmetler istenen 
düzeyde sunulamamaktadır (Bartone, 1991). Çevre ve insan sorunu olarak katı atıklar; atık 
döngüsü içinde, üretildikleri andan son uzaklaştırma aşamasına kadar çevre ve insanla 
doğrudan ya da dolaylı etkileşim içindedir (Güler ve Çobanoğlu, 1996; Tokgöz ve Sarmaşık, 
1982).  Zehirli kimyasal madde ve ürünlerden oluşan katı atıkların bertarafı çok özel bilimsel 
çalışma ve yasal düzenlemeleri gerektirmektedir, Bunların depolanarak izole edilmesi yeni 
sorunlar doğurabileceğinden yakma ve kimyasal işlemlerle zararsız hale getirmek en rasyonel 
yaklaşım olarak görülmektedir. Evsel nitelikli katı atıklar ise meskûn bölgelerde evlerden atılan 
evsel atıklar, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıkları, evsel atık su arıtma 
tesislerinden elde edilen arıtma çamurları, hafriyat toprağı ve inşaat molozlarından 
oluşmaktadır (Baran, 1995: 52). 

Tüm bunlar göz önüne alındığında atık sorununun sadece çevre sorunu olmadığı, aynı 
zamanda yönetim çevreleri, politika uygulayıcıları ve yürütücüleri açısından da çok fazla önem 
verilmesi gereken bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır. Kentlerde yaşayan geniş nüfusla birlikte; 
ayrım gözetmeksizin atıkların çevreye bırakılması, çeşitli haşeratların üremesine ve insan 
sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Dolayısıyla, çöplerin nereye döküleceği, zararlı 
atıkların nasıl yok edilebileceği gibi konular gündeme gelmiştir. Yetkililerin özellikle de yerel 
yönetimlerin, halk sağlığını korumak için atıkları kontrollü bir şekilde elden çıkarma 
noktasında planlamalar yapmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda, atık konusunun 
öğrenciler tarafından nasıl algılandığı ve konu hakkındaki bilişsel düzeylerini belirlemek önem 
arz etmektedir. 



 
 

 1399 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 
 
 

V. International Congress on Education 
and Social Sciences 
Proceeding Book 

 

Algı, bilişsel nitelikli olup, doğuştan gelen “genetik” özellikler ve duyusal yeterliklerin, 
içinde bulunulan fiziksel ve psikolojik pek çok uyarıcı ile etkileşimin ürünüdür (Karasar, 2016: 
10). Algı kavramı, Türk Dil Kurumu Felsefe Terimleri Sözlüğünde (1975), “bir şeye dikkati 
yönelterek, duyular yoluyla o şeyin bilincine varma. Bir nesne duyular aracılığıyla algılanır, 
ancak algı duyusal izlenimlerden daha fazla bir şeydir, bilinçli bir farkına varmadır, duyumları 
bilince ileten bir olay.” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). 

Amaç  
Öğrencilerin, öğrenmelerinde kavramları nasıl anladıkları bilişsel belleklerinde nasıl 

şekillendirdiklerinin araştırılması eğitimin çıktılarını görmek adına önemlidir. Kavramların 
doğru öğrenilmesi ve bellekte doğru yapılandırılması, eğitim-öğretim açısından son derece 
önemli bir konudur. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin atık konusunda nasıl bir algıya sahip 
oldukları ve kavram yanılgılarının olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın 
dolaylı bir amacı da çevre duyarlılığı konusunda katkı sağlamaktır. Atıkların nasıl 
sınıflandırıldığı, zararlarının boyutları gibi ayrıntılar çalışmanın amaçları arasında 
değerlendirilmemelidir. Zira bu konular, ayrıntı içermekte ve çeşitli bilim dallarının detaylı 
çalışmaları kapsamına girmektedir. 

Yöntem 

Araştırma Modeli 
Araştırma, nitel durum çalışması deseninde olup verilerin değerlendirilmesinde içerik 

analizi tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma kavramı bir şemsiye kavramdır ve bu şemsiye 
altında yer alabilecek; kültür analizi, durumsal araştırma, yorumlayıcı araştırma, betimsel 
araştırma, içerik analizi vs. gibi desenler mevcuttur. Nitel durum çalışmasının en temel özelliği 
bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 40-72). Bu 
kapsamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği öğretmen adaylarının atık 
konusundaki algılarının araştırılması amacıyla kelime ilişkilendirme test yönteminden 
yararlanılmıştır.  
Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi almakta olan, Turizm Fakültesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları (n=24) ile Turizm İşletmeciliği (n=19) bölümlerindeki 43 öğretmen 
adayından oluşmaktadır. Bazen çeşitli nedenlerle örneklemin, çalışma evrenini yeterince temsil 
edebildiğinden emin olunamayan gruplarla çalışılabilir ve bu durumda çalışma grubu olarak 
anılması daha uygun olur (Karasar, 2016: 149). Çalışma grubunun seçilmesinde, pedagojik 
formasyon eğitimi alan bu öğrencilerin atık konusu ve çevreyle ilişkili dersleri (Çevre Bilgisi 
vs.) almış olmaları etkili olmuştur. Bu durum amaçlı örneklem seçimine uygun düşmektedir. 
Amaçlı örneklem zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine 
çalışılmasına olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 119). 
 
Tablo.1 
 Katılımcılar ve yazılan ifadeler 

Katılımcılar 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (n=24) Turizm İşletmeciliği (n=19) 

n=43 Kadın Erkek Kadın Erkek 
19 5 15 4 

Toplam ifadeler 186 48 117 37 388 234 154 
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Veri Toplama ve Veri Analizi 
Araştırmanın verileri, bağımsız kelime ilişkilendirme test tekniği uygulanarak, “atık” 

kavramına öğrencilerin verdiği cevaplardan elde edilmiştir. Kelime ilişkilendirme testi, bireyin 
özel dünyasını ortaya çıkarmak için psikolojide yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. En basit 
haliyle, akla ilk gelen sözcükle (cevap kelimesi) cevap vermesi gereken cevaplayanlara bir dizi 
kopuk sözcük (uyaran kelimesi) sözlü veya yazılı olarak yansıtılır. Bu ilişkiler, katılımcıların 
sözel anılarını, düşünce süreçlerini, duygusal durumlarını ve kişiliklerini ortaya çıkarmaktadır 
(Nielsen ve Ingwersen, 1999: 17). Kelime ilişkilendirme testi, aynı zamanda ilişki kümeleri 
oluşturmak için de kullanılabilir. Cevap terimlerin, ilgili uyaranla nasıl bağlantılı olduğunu 
tanımlamak için kullanılabilen bir test yöntemidir (Spiteri, 2005: 59). Kelime ilişkilendirme 
testinin fiili olarak uygulanmasından önce, katılımcıların veri toplama aracını ve süreci 
anlamaları için uygulama öncesi bilgi verilmiş ve örnek bir uygulama yaptırılmıştır. 
Bilgilendirmeden sonra öğrencilerin “atık” kavramına ilişkin 10 tane ifade yazmaları için 60 
saniye süre verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yazdıkları ifadeleri daha iyi anlayabilmek adına bu 
ifadeleri mümkün olduğunca birer cümlede kullanmaları istenmiş ve bunun için de 90 saniye 
süre verilmiştir.  Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde kelime ilişkilendirme testindeki her 
bir kavram için ortalama 30, 60 veya 75 saniye süre verildiği görülmektedir. Uygulanan test 
sonucunda öğretmen adaylarının toplam 388 adet ifade yazdıkları tespit edilmiştir. Testin 
doğası gereği verilen süre dikkate alındığında her öğrencinin 10 adet ifade yazamadığı hatta 
bazılarının 2 ya da 3 ifade yazabildikleri gözlenmiştir. Her öğrenci 10 tane ifade yazmış olsa 
toplamda 430 adet ifade olması gerekirdi. Yine Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 
öğrencilerinin oransal olarak daha fazla ifade yazdıkları dikkat çekmektedir. Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları (n= 24) 234, Turizm İşletmeciliği (n=19) 154 cevap ifadesi yazmıştır. 
Verilerin Analizi Ve Değerlendirilmesi 

Bağımsız kelime ilişkilendirme testiyle toplanan verilerin değerlendirilmesinde içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar 
ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). Bağımsız kelime ilişkilendirme 
testinden elde edilen veriler kelime sayısı, cevap sayısı ve anlamsal ilişki tekniği kullanılarak 
analiz edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Cevap kelimeler sınıflandırmaya tabi tutulurken 
öğrencilerin kurmuş oldukları cümleler dikkate alınarak kastedilen ifadenin ne olduğu 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra her kategorideki kelimelerin frekansları verilmiştir. 

Bulgular 

Tablo.2 
 Atık çeşitlerine dair ifadeler 

İfade kelimeler 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

(n=24) 
Turizm İşletmeciliği (n=19) Toplam  

Kız Erkek f Kız Erkek f (f) 
Plastik (poşet vs.) 16 5 21 12 4 16 37 
Çöp 17 4 21 8 3 11 32 
Cam ve şişe 16 4 20 8 2 10 30 
Kâğıt 13 3 16 3 2 5 21 
Gıda 9 - 9 5 2 7 16 
Pil 9 3 12 2 - 2 14 
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İfade kelimeler 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

(n=24) 
Turizm İşletmeciliği (n=19) Toplam  

Kız Erkek f Kız Erkek f (f) 
Egzoz ve soba 

dumanı 
11  11 1 - 1 12 

Yağ 5 3 8 2 1 3 11 
Deodorant şişesi 1 2 3 - - - 3 
Çay posası - 2 2 - - - 2 
İzmarit - 1 1 1 - 1 2 
Tekerlek  1 1 - - - 1 
Sızıntı 1 - 1 - - - 1 
Toplam 92 28 126 42 14 56 182 

Bu kategoride, öğrencilerin yazmış olduğu ifadeler daha çok atık türlerine işaret 
etmektedir. Öğrencilerin en fazla üzerinde durdukları plastik poşetler, çöp, cam, kâğıt gıda pil, 
baca ve egzoz dumanları ve atık yağ ifadeleri olmuştur. Bu ifadelerin sık dile getirilmiş olması 
yerinde ve mantıklı bir yaklaşımdır. Kategoride yer alan izmarit, tekerlek gibi ifadeler sadece 
birer kez yazılmış olmasına rağmen, poşet, cam gibi kavramların frekansının yüksek olduğu 
dikkat çekmektedir. Frekansı yüksek olan diğer bir ifade çöp (f=32) ise kavram yanılgısını 
göstermektedir. Çöp ve atık kavramları genellikle birlikte kullanılan önemli bir kavram 
yanılgısıdır. Çalışmanın girişinde de belirtildiği üzere çöp ve atık kavramları tamamen ayrı 
değerlendirilmesi gereken artıkları ifade etmektedir. 
Tablo.3 
 Orijinlerine göre atıklara ilişkin görüşler 

İfade kelimeler 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (n=24) Turizm İşletmeciliği (n=19) Toplam  

Kız Erkek f Kız Erkek f (f) 
Tıbbi atık 6 - 6 6 4 10 16 
Kimyasal atık 6 3 9 5 2 7 16 
Radyoaktif atık 1 - 1 11 - 11 12 
Evsel atık 2 4 6 4 - 4 10 
Metal atık 8 1 9 1 - 1 10 
Atık su 5 2 7 1 - 1 8 
Petrol 3 2 5 1 - 1 6 
Biyolojik atık 3 - 3 3 - 3 6 
Kanalizasyon 2 - 2 1 1 2 4 
Deniz atıkları - 1 1 1 1 2 3 
Elektronik atıklar - - - 2 - 2 2 
Kentsel atık 1 - 1 1 - 1 2 
Fabrika atıkları 1 - 1 - - - 1 
İnşaat atıkları - - - 1 - 1 1 
Zirai atıklar 1 - 1 - - - 1 
Katı atık 1 - 1 - - - 1 
Toplam 40 13 53 38 8 46 99 

İkinci kategori, kökenlerine göre atıkları kapsayan ifadelerden oluşmaktadır. Bu kategoride, 
öğretmen adaylarının en sık belirttikleri, tıbbi, kimyasal, radyoaktif, evsel, metal atık gibi 
ifadeler olduğu gözlenmektedir. Bu görüşlerin yüksek frekansta dile getirilmiş olması, 
öğrencilerin atık oluşturan maddeler hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarına işaret 
etmektedir. Öğrencilerin hemen hemen bütün atıklara vurgu yapmış olmaları, akademik 
anlamda bilişsel düzeylerinin iyi olduğunu göstermektedir. Burada katı atık ifadesinin sadece 
bir kez yazılmış olması dikkat çekici olmakla birlikte diğer ifadelerin birçoğu katı atığı da 
kapsadığı için normal değerlendirilebilir.  
Tablo.4  
Atıkların etkilerine dair ifadeler 
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İfade kelimeler 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (n=24) Turizm İşletmeciliği (n=19) Toplam  

Kız Erkek f Kız Erkek f (f) 
Çevre kirliliği 12 2 14 9 4 13 27 
Hastalık ve mikrop 1 - 1 3 2 5 6 
Doğaya zarar 1 1 2 3 - 3 6 
Hava kirliliği 1 1 2 2 - 2 4 
Doğa düşmanı - - - 3 1 4 4 
Tehlike - 1 1 1 1 2 3 
Görüntü kirliliği 1 - 1 - - - 1 
Toplam 16 5 21 21 8 29 50 

Üçüncü kategori, atıkların sebep olduğu olumsuzluklara işaret eden ifadelerden oluşmaktadır. 
Öğrenciler, atıkların oluşturacağı kirlilik ve hastalıklara genel anlamda temas etmişlerdir. 
Atıkların özellikle çevre kirliliği, hastalık ve mikrop yayması konusunda dile getirilen 
ifadelerin frekansları yüksek düzeydedir. Sadece bir kez belirtilen görüntü kirliliğinin dışında, 
yazılan ifadeler atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini vurgular niteliktedir. 
Tablo.5 
Atıklardan faydalanma ve bilinci anlatan ifadeler 

İfade kelimeler Gastronomi ve Mutfak Sanatları (n=24) Turizm İşletmeciliği (n=19) Toplam  
Kız Erkek f Kız Erkek f (f) 

Geri dönüşüm 9 - 9 1 1 2 11 
Atık kutusu 4 - 4 1 - 1 5 
Enerji elde etme  3 2 5 - - - 5 
Çöp konteyneri - - - 2 1 3 3 
Çöp torbası 2 - 2 - - - 2 
Bilinç - - - 1 - 2 2 
Katma değer 1 - 1 - - - 1 
Toplam 19 2 21 6 2 8 29 

Bu kategori, atıklardan faydalanmayı ifade eden görüşlerden oluşmaktadır. Öğrencilerin 
yazmış olduğu ifadelere bakıldığında, atıkların değerlendirilmesi konusunda olumlu bir görüşe 
sahip oldukları gözlenmektedir. Bu kategori için eleştirilebilecek olan nokta, öğrencilerin çöple 
ilgili ifadelere yer verirken, atıkların yerinde ayrıştırılması hakkında yeterli düşünceye sahip 
olmadıklarıdır. Örneğin atık yağların, atık pillerin, atık suların değerlendirilmesi gibi konulara 
vurgu yapmamışlardır. Esasen yerinde ayrıştırma konusu atık mevzuatındaki en önemli 
noktalardan birisidir. 
Tablo.6  
Atıkları tanımlayan ve atıkla ilgili diğer ifadeler 

İfade kelimeler 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (n=24) Turizm İşletmeciliği (n=19) Toplam  

Kız Erkek f Kız Erkek f (f) 
İşe yaramaz 4 - 4 3 1 4 8 
Kullanım süresi biten 2 - 2 5 1 6 8 
İsraf 2 - 2 - 1 1 3 
Fazlalık 2  2 1 1 2 4 
İnsanın etkisi 1 - 1 1 1 2 3 
Kıyafet 1 - 1 - - - 1 
Toplam 12 - 12 10 5 15 27 

Son kategori, atıklarla ilgili diğer ifadelerden oluşmaktadır. Burada yazılan ifadeler, atıkla 
ilişkili olmasına karşın kategori oluşturmakta zorluk yaşanan ifadeleri içermektedir. Burada 
yazılan ifadeler, işe yaramaz, kullanım süresi dolmuş gibi esasen atıkları ifade etmekle birlikte, 
dada çok atığı tanımlar niteliktedir. Çalışmanın girişinde değinildiği üzere, bir birey için 
kullanım süresi dolan bir madde başka biri için kaynak oluşturabilmektedir. Ya da birisi için 
fazlalık olan bir artık başka biri için ihtiyaç duyulan bir madde olabilmektedir.  
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Anahtar Kavramla İlgili Cümleler 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm İşletmeciliği 
Atık çöpler çevreye zarar vermektedir. (K-1) Kâğıtları geri dönüşüme atmalıyız. (K-5) 
Atık yağları lavaboya atmayınız.  (K-1) Yemeklerimizi israf etmemeliyiz. (K-5) 
Atıkları geri dönüşüme gönderelim. (K-2) Atık hayatımızdaki fazlalıklardır. (K-13) 
Hayatımız atık olmasın. (K-2) Kimyasal atıklar olmazsa daha yaşanabilir hâle gelir. (K-14) 
Evsel atıklarımızı en aza indirmeliyiz. (K-7) Kimyasal atıklar olmasa canlılar daha uzun ömürlü olur. (K-14) 
Atıklar çevreyi kirletmeyecek şekilde imha edilmelidir. (K-7) Sağlık alanında daha çok tıbbi atıklar oldukça fazladır. (K-16) 
Enerji üretimi için iyi bir yoldur. (K-8) Petrol atıkları doğadaki canlılara zarar vermektedir. (K-16)  
Tankerden sızan yakıt doğal yaşamı öldürdü. (K-8) Atık insanların sorumluluğunu hatırlama aracıdır. (K-18) 
Dünyanın geleceği için atıklar yok edilmeli (K-11) Atık çevreyi kötü kılan bir araçtır. (K-18) 
Atık geleceğimizi karartır. (K-11) Kullanım dışı kalmış maddelerdir. (K-20) 
Atık kâğıt, cam, çöp vs. çevreyi kirleten işe yaramaz maddelerdir. (K-12) Kullanım süresi dolmuş maddedir. (K-20) 
Canlıların yaşamını olumsuz etkileyen maddelere atık denir. (K-12) Bütün mikropları temizledim. (K-21) 
Atık yağları geri dönüşümde kullanalım. (K-22) Bütün evi dezenfekte ettim. (K-21) 
Petrol ve enerji atıklarımızı düzgün kullanıp çevreye zarar vermeyelim. 
(K-22) 

Kullanım süresi dolmuş, işe yaramayan veya işi bitmiş kenara, çöpe 
atılmış şeylerdir. (K-21) 

Doğa kirliliğine en çok çöpler neden olur. (K-23) Atık maddelerin geri dönüşümü ile doğal yaşamı koruma katkısı (K-24) 
Petrol ve pil en tehlikeli atıklardandır. (K-23) Atık yiyeceklerin sokak hayvanları için toplayıp değerlendirilmesi (K-24) 
Kullanılan ürünleri geri dönüşüm kutusuna atınız. (K-26) Atıklar kimyasal olduğu için doğa düşmanıdır. (K-25) 
Gıda atıklarını hayvanlar ile paylaşınız. (K-26) Atıklar mikrop olduğu için insan hayatını tehlikeye sokar. (K-25) 
İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucu işe yaramaz hale gelen 
kullanım süresi dolmuş, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken 
maddeler. (K-28) 

Atıklar ayrıştırılıp geri dönüşüm ile katkı sağlanabilir. (K-27) 

Denizanası gibi görünen şeffaf poşet (K-29) Deniz atıklarının toplanması çevre için önemlidir. (K-27) 
Ormanın ortasına çadırımı kurarken birinin kırdığı camın çadırımın 
tabanını kesmesi (K-29) Atık cam şişeler ve plastik şişeler ayrıştırılmalıdır. (K-31) 

Atıklar ile insanların sağlığıyla oynamayın. (K-30) Atık yağlar giderlere dökülmemelidir. (K-31) 
Atıksız bir dünya için insanları bilinçlendirin. (K-30) Hayatımızda kullandığımız piller atık olarak değerlendirilir. (K-33) 
Atıkları geri dönüşüm kutusuna atalım. (K-32) Çevremizdeki atıklar düzensiz bir şekilde karşımıza çıkar. (K-33) 

Cam atıkları değerlendirelim. (K-32) 
Kullanım işlevini kaybetmiş doğaya bırakılması tehlike arz eden madde, 
cisim vb. doğaya bırakıldığında çözünmeyerek doğayı kirletip ekosisteme 
zarar verebilecek maddelerdir. (K-39) 

Çevreyi kirleten tıbbi, kimyasal vb. ürünlerden kalanlar (K-34) Kullanıldıktan sonra çevreye atılan ömrü dolmuş maddelerdir. (K-40) 
İnsana ve çevreye zarar veren kalıntılar (K-34) Çevreye kirlilik sebebi olan tıbbi ve kimyasal maddelerdir. (K-40) 
Petrol gibi kimyasal atıklar çevreyi kirletir. (K-35) Kullanıldıktan sonra atılan, işe yaramayan her türlü madde (K-41) 

Atıklar ayrılarak atılmalı, muhafaza edilmelidir. (K-35) Çevreye bırakıldığından çözünmesi için zamana ihtiyaç olan madde (K-
41) 

Kimyasal atıklar yüzünden çevre kirlenir. (K-37) Kullanım dışı kalmış çöplerdir. (K-42) 
Kâğıt, cam ve plastik gibi atıkları geri dönüşüme atıp çevreye daha yararlı 
olmalıyız. (K-37)  

İnsanlar tarafından atılan çöpler ekosistemi bozar. (K-38)  
Fabrikalardan, kanalizasyondan dökülen atık kirli sular bitki, hayvan ve 
çevreye zarar veriyor. (K-38)  

Çevreye atılan cam, kâğıt, metal çöpleri bir atıktır. (K-43)  

 Kısaltmalar: K (Kağıt)  

Sonuç 

Öğretmen adaylarının “atık” anahtar kavramına karşılık yazmış oldukları ifadelere 
bakıldığında genel anlamda doğru yaklaşım sergiledikleri gözlenmektedir. Atık konusuyla 
ilişkili ifadelerin yüksek aranda olması öğrencilerin algılarının büyük oranda doğru olduğuna 
işaret etmektedir. En çok karıştırılan konu olan çöp ve atık ifadelerinin genelde birlikte 
değerlendirilmesi hususu burada da ortaya çıkmaktadır. Toplumun her kademesinde 
rastlanabilecek olan bu kavram kargaşası fazla yadsınamaz. Ancak genel anlamda bu konuda 
ayırt edici bir bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu da belirtmek gerekir. 

Kategoriler dikkate alındığında, öğrencilerin yazdığı ifadelerin hemen tamamının atık 
konusuyla ilişkili olduğu gözlenmektedir. Burada değinilmesi gereken en önemli özellik atık 
ve çöp kavramlarının genelde birlikte değerlendiriliyor olmasıdır. Ayrıca belirtilmesi gereken 
diğer bir husus da öğrencilerin atık kavramına karşılık cevap kelimeleri yazarken atıkların 
değişik özelliklerini fazla dikkate almadıklarıdır. Bu durum öğrencilerin atıkların ayırt edici 
özellikleri konusunda gerekli donanıma sahip olmadıklarına işaret etmektedir. Çevre 
Mühendisliği, İktisat, Sağlık gibi değişik bilim dallarının ilgi alanına giren ve daha ayrıntılı bir 
bilgiye sahip olmayı gerektiren atıkların, Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından yeterince 
detaylı olarak değerlendirilmesini beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Öğrencilerin 
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ifadeleri genel anlamda değerlendirildiğinde, atık konusunda eksik kalan kısmın daha çok 
atıkların sınıflandırılması (katı, sıvı, gaz) ve ayrıştırma noktalarında olduğu dikkat çekmektedir. 
Yine eksiklik olarak değerlendirilebilecek diğer bir husus, öğrencilerin atıkların zararları 
hakkında tehlikeli (zararlı) ya da zararsız atık konularına vurgu yapmamış olmaları sayılabilir.  

İnsanlar yaşamları boyunca ihtiyaçlarının hemen hemen tamamını, doğrudan veya 
dolaylı olarak doğadan elde etmektedir. Doğa ile olan bu etkileşim düşünüldüğünde, çevrenin 
korunmasında ve doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirliğe dikkat edilmesi büyük 
önem taşımaktadır. İhtiyaçların karşılanması noktasında, insanların üretim ve tüketim 
alışkanlıklarının şekillenmesinde, çevre boyutunun ihmal edilerek daha çok insan merkezli 
olmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun yerine artık alışkanlıkların oluşturulmasında 
çevre merkezli bir bilincin oluşturulması gerekmektedir. Özgen’in (2006), belirttiği üzere; 
günümüzde atıklar şehrin bir çıktısı olduğu kadar ona girdi de sağlayan bir ekonomik öge 
durumundadır. Zira çöp, sadece onu toplayan veya üretenlerin meselesi değil, aksine daha geniş 
bakılırsa, bütün şehirle birlikte yaşayan, onu geçindiren bir ekonomik faaliyet alanıdır.  

Sonuç olarak insanların üretim ve tüketim alışkanlıklarında daha çevreci bir yaklaşımın 
oluşturulması gerekmektedir. Bundan dolayı yerinde ayrıştırma konusunda toplumun daha 
bilinçli hale getirilmesi ve bu konuya dikkat çekilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Artık 
maddelerin hepsine çöp anlayışı ile yaklaşılması, geri dönüşüm konusunun göz ardı edilmesi 
sonucunu doğurmaktadır. Geri dönüşüm ve yerinde ayrıştırma konularında toplumun 
bilinçlendirilmesi son derece önemlidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, geleneksel oyunların ortaokul öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerinin gelişiminin desteklenmesine 
yönelik katkısının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim 
Okulları programı desteği ile gerçekleştirilen 218B623 nolu "Geleneksel Oyun ve Oyuncaklarla Becerilerimizi 
Geliştiriyoruz" projesi kapsamında daha az bilinen ve milli kültürümüzü yansıtan Satranc-ı Urefa ve Peçiç 
oyunları ele alınmıştır. Çalışmaya 5.sınıflardan 20, 6.sınıflardan 20, 7.sınıflardan 20 olmak üzere toplam 60 
ortaokul öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve her bir etkinliğe 
yönelik ayrı ayrı oluşturulan gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formu, delphi tekniği ile alan uzmanlarının 
görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Gözlem formunda yer alan 21.yy becerilerine ilişkin maddeler, daha geniş 
bir çerçeve sunması sebebiyle Prensky (2016)’nin tanımladığı etkili düşünme, etkili eylem, etkili ilişkiler ve etkili 
başarı sınıflandırması temel alınarak hazırlanmıştır. Gözlem formundan elde edilen veriler dijital bir veri setine 
aktarılarak analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde, Satranc-ı Urefa oyununun öğrencilerin yaratıcı düşünme, 
yargıya varma, hoşgörü ve etik becerilerinin, Peçiç oyunun ise; bütünsel düşünme, odaklanma, derin düşünme, 
strateji ve taktik, tedbirli risk alma, hoşgörü ve etik becerilerinin gelişimini desteklediği gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: 21.yy. becerileri, Geleneksel oyunlar, Satranc-ı Urefa, Peçiç 

 
THE ROLE OF TRADITIONAL GAMES IN SUPPORTING THE 

DEVELOPMENT OF 21ST CENTURY SKILLS: SATRANC-I UREFA 
AND PEÇİÇ 

 
ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the contribution of traditional games to the development of 21st century skills 
of secondary school students. In line with this aim, within the scope of the "Improve Your Skills With Traditional 
Games and Toys" project numbered 218B623 with the support of TÜBİTAK 4004 Nature Education and Science 
Schools the lesser known and reflect our national culture Satranc-ı Urefa and Peçiç games were handled. A total 
of 60 secondary school students, 20 from 5th grade, 20 from 6th grade and 20 from 7th grade, participated in the 
study. As the data collection tool that developed by researchers and separately for each activity generated 
observation form was used. The observation form was prepared in accordance with the opinions of field experts 
with the delphi technique. Items related to the 21st century skills in the observation form was prepared on the 

 
34Bu çalışma, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı ile gerçekleştirilen 218B623 nolu "Geleneksel Oyun ve Oyuncaklarla 
Becerilerimizi Geliştiriyoruz" projesi ile desteklenmiştir. 
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basis of Prensky (2016’s effective thinking, effective action, effective relationships and effective accomplishment 
classification. The data obtained from the observation form were transferred to a digital data set and analyzed. 
When the findings were examined, it was observed that Satranc-ı Urefa game upported the development of the 
creative thinking, judgment, tolerance and ethical skills of the students, while Peçiç game supported the 
development of integrative thinking, focus, deep thinking, strategy and tactics, prudent risk taking, tolerance and 
ethical skills. 

Keywords: 21st century skills, Traditional games, Satranc-ı Urefa, Peçiç 

 

Giriş 

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi, değişen ihtiyaçlar ve beklentiler bireylerde 
aranan özellikleri ve yeterlikleri farklılaştırmaya başlamış ve son zamanlarda sıklıkla 
vurgulanan problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi bazı becerileri ön plana 
çıkarmıştır. 21.yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bu özellikler, bireysel farklılıkları ortaya 
koymakla birlikte, toplumsal yenilik ve ekonomik büyüme için önemli görülmektedir. Özellikle 
endüstri 4.0 ile birlikte nitelikli insan gücüne duyulan gereksinim, “tüketen” toplumdan, 
“üreten” konumuna geçiş için bireylerin bu becerilere sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu 
bağlamda 21.yüzyıl becerileri, öğrenenlerin çağa ayak uydurabilecek becerilere sahip 
olabilmeleri için birçok ülkenin kalkınma planlarında yerini almıştır (Şahin, 2010; Roulis, 
2004). Buna paralel olarak 21.yüzyıl becerileri eğitim alanındaki çalışmaların odak noktası 
haline gelmeye başlamış, özellikle bu becerilerin geliştirilmesine yönelik araştırmaları 
artırmıştır.  

Bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki yaşantılarında kritik öneme sahip becerilerin 
geliştirilmesinde drama, ürün tasarlama, çeşitli bulmaca ve oyun etkinlikleri gibi yaklaşımlar 
olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan biri olan oyun, çocuğun gelişim alanlarını bütünsel 
olarak destekleyen önemli bir araçtır (Cirhinlioğlu, 2001). Oyun, belirli kurallar çerçevesinde 
bedensel ve zihinsel becerileri geliştirmeye yarayan bireysel ya da işbirlikli aktivite olarak 
tanımlanabilir. Oyunlar aracılığıyla asırlardır süregelen kültürel ögeler yeni nesillere 
aktarılmakta ve yaşamlarını sürdürebilmektedir. Ancak bilim ve teknolojideki gelişmeler, 
birçok alanda olduğu gibi kültürel bir yapıya sahip olan oyun kavramını da değiştirmiştir. 
Kentleşme oranının artması sonucunda oyun alanlarının giderek azalması ve dijital devrimle 
birlikte çocuklar, çevrimiçi ortamlarda oynanan ve dijital oyun olarak adlandırılan yazılımlara 
yönelmiştir. Bu nedenle de geleneksel oyun ve oyuncaklar unutulmaya yüz tutmaya başlamıştır. 
Bu noktadan hareketle, geleneksel oyun ve oyuncak yapımı etkinlikleri ile öğrencilerinin 
21.yüzyıl becerilerinin desteklenmesine yönelik proje fikri ortaya çıkmıştır. TÜBİTAK 4004 
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı desteği ile gerçekleştirilen 218B623 nolu 
"Geleneksel Oyun ve Oyuncaklarla Becerilerimizi Geliştiriyoruz" projesinin amacı; geleneksel 
oyun ve oyuncak yapımı etkinlikleri ile ortaokul öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerinin 
desteklenmesi olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada ise, projede yer alan etkinliklerden daha az bilinen ve milli kültürümüzü 
yansıtan Satranc-ı Urefa ve Peçiç oyunları ele alınarak, geleneksel oyunların ortaokul 
öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerinin gelişiminin desteklenmesine yönelik katkısının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada oyunların temel kuralları esas alınarak araştırmacılar 
tarafından bazı uyarlamalar yapılmıştır. 

Satranc-ı Urefa 
“Osmanlı Satrancı” olarak da adlandırılan Satranc-ı Urefa, tarihi bir strateji oyunu olup, 

yaklaşık olarak 1500 yıl önce Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Oyunun İngiltere, İspanya, Fransa 
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gibi pek çok ülkede farklı versiyonları bulunmakla birlikte, Osmanlı’da 19. yüzyıldan itibaren 
tanınmaya ve oynanmaya başlandığı düşünülmektedir (Albayrak, 2010; Shick, 2010). Oyunun 
ünlü mutasavvıf Muhyiddin Arabi (1165-1240) tarafından tasavvuf kültürünü öğretmek 
amacıyla geliştirilmiş olduğu belirtilmektedir (Hatun, Söylemez & Arıcı, 2016). Günümüzde 
ise değerler eğitimi (Hatun, Söylemez & Arıcı, 2016) ve kelime öğretiminde (Kara & Akın, 
2018) kullanılmak üzere eğitsel amaçlı olarak uyarlandığı çalışmalar bulunmaktadır.  

Satranc-ı Urefa, 10x10+1 şeklinde her birinde farklı bir ahlaki kavramın yer aldığı 
toplam 101 kareden oluşan bir oyun alanı üzerinde oynanmaktadır. Oyun araçları, 1’den 6’ya 
ya da 10’a kadar sayıların bulunduğu bir zar veya altı ya da sekiz kanatlı bir fırıldak ve oyuncu 
sayısı kadar piyondan oluşmaktadır. Oyuncular, oyuna başlamak için gerekli olan “nedamet” 
karesine geldikten sonra zarda veya fırıldakta isabet eden sayıya göre basamaklar arasında 
hareket etmek suretiyle denk geldikleri karelerde bulunan kavramları açıklayarak “visal” 
karesine (101.kare) ulaşmaya çalışırlar. 101.kareye ulaşılıncaya kadar kavramlar arasındaki 
geçişlerin gelişigüzel değil oyunun amaca hizmet eden mantıksal bir bütünlük içinde olduğu 
söylenebilir. Çünkü oyunda birden yüze kadar sıralanmış olan kareler, tesadüfi olmayıp zorunlu 
geçişleri temsil etmektedir (Kurt, 2011, Akt. Kara & Akın, 2018). 

Çalışmada Oyunun Oynanışı: 101 kareden oluşan oyun alanı büyük brandalara baskı 
alınmıştır (Şekil 1). Etkinliğe 20’şerli gruplar katıldığı için her bir oyun alanında 4 kişi olacak 
şekilde 5 oyun alanı hazırlanmıştır. Başlama sırası çöp çekme kurasıyla belirlenmiştir. Üzerinde 
1’den 8’e kadar numaralar olan topacın çevrilmesi sonucunda gelen sayıya göre ilerleme 
yapılmıştır. Oyun orjinalinde olduğu gibi gelen sayıya göre ilerlenmesi ve eğer gelinen karede 
herhangi bir işaret varsa okların ucunun gösterdiği kareye gidilmesi şeklinde oynanarak 
sürdürülmüştür. Oyun alanı büyük olduğu için piyon ilerletmek yerine gelen sayıya göre 
oyuncuların kendilerinin ilgili kareye ilerlemesi istenmiştir. Değerlendirme yapabilmek için 
eğitmenler oyunculardan üzerine geldikleri kelimelerle ilgili cümle kurmalarını, bir önceki 
bulundukları kare ile ilişkilendirme yapmalarını, kelimelerle ilgili sorulan sorulara cevap 
vermelerini istemiştir. 101.kareye ulaşan oyunu kazanmıştır. 

 
Şekil 1. Satranc-ı Urefa 

Peçiç 
Hindistan’da 25 anlamına gelen “Pachisi” kelimesinden türetilen Peçiç, sayısal 

muhakemeyi geliştiren bir zeka ve strateji oyunudur. Amerika, İngiltere, İtalya gibi pek çok 
ülkede farklı isim ve şekillerde oynanmaktadır (URL-1). Ülkemizde ise Gaziantep ve yöresinde 
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eskiden beri kadın erkek yediden yetmişe birlikte oynanan oyunlardan biridir (Dedemoğlu & 
Köktan, 2014). 

Şekli artı işaretine benzeyen dört koldan oluşmaktadır. Her kolda birbirine paralel sekiz 
hücre bulunmaktadır. Oyun alanı özel olarak dikilmiş bir bez üzerinde 6 deniz kabuğu ve her 
bir oyuncu için 4 taş ya da piyon ile oynanmaktadır (Dedemoğlu & Köktan, 2016; Kaya, 2008; 
And, 2003). 

Çalışmada Oyunun Oynanışı: Oyun alanı renkli keçelere dikilmiştir (Şekil-2). Etkinliğe 
20’şerli gruplar katıldığı ve 2 kişilik bir oyun olduğu için 10 tane oyun alanı hazırlanmıştır. 
Oyun 6 deniz kabuğu zar gibi kullanılarak oynanmıştır. Deniz kabuğu atma sırası çöp çekme 
kurasıyla belirlenmiştir. Deniz kabuklarının kapalı ya da açık gelmesi durumuna göre 
ilerlenecek sıra belirlenmiştir. Her oyuncunun 4 piyonu vardır ve Şekil-2’de belirtilen başlama 
kurallarına göre piyon istenilen zamanda oyuna dahil edilebilmiştir. Piyonlar oyuncunun kendi 
önündeki ilk sıranın orta karesinden oyuna girmiş ve sağa doğru dış kenarlardan en başa dönene 
dek ilerlemiştir. Piyon başladığı yere geldiğinde orta sütunda yerini almış ve ortadaki büyük 
alana ulaşana kadar ilerlemiştir. 4 piyonu ortadaki büyük alana ilk getiren oyunu kazanmıştır. 

 

 

Şekil 2. Peçiç 

 
Yöntem 

Araştırma Modeli 
Bu çalışmada, geleneksel oyunların ortaokul öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerinin 

gelişiminin desteklenmesine yönelik katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. 

Çalışma Grubu 
 Çalışma grubunu 5.sınıflardan 20, 6.sınıflardan 20, 7.sınıflardan 20 olmak üzere toplam 
60 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1 
Çalışma Grubunun Demografik Bilgileri 

Sınıf  Cinsiyet N 

5.sınıf Kız 9 
Erkek 11 

6.sınıf Kız 8 
Erkek 12 

7.sınıf Kız 8 
Erkek 12 

Veri Toplama Aracı  
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve her bir etkinliğe 

yönelik ayrı ayrı oluşturulan yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formu, 
delphi tekniği ile alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır (Şekil 3). Delphi 
tekniği, benzer durumlara ilişkin görüş farklılıklarının olduğu ortamlarda uzlaşma sağlama 
aracı olarak uzman görüşlerinin sistematik bir şekilde elde edilmesinde kullanılır (Şahin, 2001). 
Genellikle üç tur uygulanan delphi tekniğinin, araştırmanın yapısına göre farklı şekillerde de 
uygulanabileceği söylenmektedir (Skulmoski, Hartman & Krahn, 2007). 

Gözlem formunda yer alan 21.yy becerilerinin değerlendirilmesine ilişkin maddeler, 
daha geniş bir çerçeve sunması sebebiyle Prensky (2016)’nin tanımladığı etkili düşünme, etkili 
eylem, etkili ilişkiler ve etkili başarı sınıflandırması temel alınarak hazırlanmıştır. 

 
Şekil 3. Gözlem formunun oluşturulma süreci 

Verilerin Toplanması 
 Proje kapsamında, 10 oyun ve 2 oyuncak yapımı etkinliği belirlenmiştir. Bu etkinlikler, 
birinci gün beş oyun ve bir oyuncak yapımı, ikinci gün de yine farklı beş oyun ve bir oyuncak 
yapımı şeklinde her sınıf düzeyi (5.sınıf, 6.sınıf ve 7.sınıf) için iki gün olarak planlanmış ve 
projenin uygulaması toplam 6 günde tamamlanmıştır. Etkinliklerin uygulanması sürecinde 2 
uzman ve 4 eğitmen yer alırken, her bir öğrencinin etkinlik esnasındaki davranışlarının 
gözlemlenebilmesi için 20 rehber görev yapmıştır. Etkinlikler gerçekleştirilirken rehberler 
sorumlu olduğu öğrenciyi takip etmiş ve gözlem formunu kullanarak değerlendirme yapmıştır. 
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Verilerin Analizi 
Gözlem formundan elde edilen veriler dijital bir veri setine aktarılarak analiz edilmiştir. 

Nicel veriler (gözlem durumu) frekans ile gösterilirken, nitel veriler (gözlemci notları) nicel 
verileri desteklemek amacıyla kullanılmıştır. 

 
Bulgular 

Çalışmada ele alınan Satranc-ı Urefa ve Peçiç oyunlarının ortaokul öğrencilerinin 
21.yüzyıl becerilerinin gelişiminin desteklenmesine yönelik yarı yapılandırılmış gözlem 
formundan elde edilen bulgular Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmiştir. 
Tablo 2 
Satranc-ı Urefa Oyununun Öğrencilerin 21.yy Becerilerinin Gelişiminin Desteklenmesine 
Yönelik Katkısına İlişkin Bulgular 

  
  Gözlenme durumu 

 
5.

sı
nı

f  

6.
sın

ıf  

7.
sın

ıf  Öğrencilerin sergilemiş 
oldukları davranışlara 

yönelik örnek durumlar 

Et
ki

li 
D

üş
ün

m
e  Yaratıcı 

Düşünme 

Üzerine geldiği kelimeleri anlamına 
uygun şekilde cümle içinde kullanma / 
ya da durum söyleme 

18 18 19 

• «Nedamet gibi kelimelerde bile 
hemen cümle kurdu.» [5.sınıf 
öğrencisi] 

• «Cümle kurmada çok zorlandı.» 
[6.sınıf öğrencisi] 

Yargıya 
varma 

Oyundaki ileri veya geri 
yönlendirmelerin anlamını kavrama 
(geldiği bir kelimenin onu daha kötü 
veya daha iyi bir duruma neden 
getirdiğini açıklayabilme) 

19 17 18 
• «Kelimeleri yerinde ve anlamına 

uygun kullanırken ileri geri gitme 
durumunu da ilk kavrayanlardan» 
[7.sınıf öğrencisi] 

Et
ki

li 
İli

şk
ile

r 

Hoşgörü Yendiğinde ya da yenildiğinde ılımlı 
davranabilme 14 15 15 

• «Geri düştüğünde bağırmaya 
başladı.» [5.sınıf öğrencisi] 

• «Gayet ılımlı ve eğlence odaklı idi» 
[6.sınıf öğrencisi] 

Etik 

Ahlaki yönden iyi ve kötü kavramları 
ayırt edebilme 20 17 18 

• «İleri-geri ile ilişkilendirerek 
yaptı.» [6.sınıf öğrencisi] 

• «Tam olarak değil.» [5.sınıf 
öğrencisi] 

Oyun alanındaki duruma göre 
rakiplerine kötü bir zar gelmesini 
isteme 

 7  8  7 

• «Arkadaşının geri düşüşünden 
mutluluk duydu.» [6.sınıf 
öğrencisi] 

• «100’den düşünce bunu ısrarla 
yaptı.» [7.sınıf öğrencisi] 

Etkili Başarı Oyunu tamamlama durumu (101. 
kutuya ulaşma)  6  5 10  

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin neredeyse tamamının Satranc-ı Urefa oyununda 
yer alan kelimeleri anlayıp cümle içinde kullanabildiği, oyundaki ileri ve geri ok 
yönlendirmelerinin ne anlama geldiğini anlayabildiği ve olumlu ve olumsuz kelimeleri ayırt 
edebildiği gözlemlenmiştir. Oyun sürecinde öğrencilerin çoğunluğu ılımlı davranışlar sergilese 
de, bazılarının oyun alanındaki diğer öğrencilerin geriye gitmesinden hoşnut olduğu 
görülmüştür. Bu durum her ne kadar oyun bireysel başarıya dayalı olsa da, bir oyun alanında 
dört öğrenci olduğu için doğal bir rekabet ortamının oluşmuş olmasından kaynaklanıyor 
olabilir. 
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Tablo 3 
Peçiç Oyununun Öğrencilerin 21.yy Becerilerinin Gelişiminin Desteklenmesine Yönelik 
Katkısına İlişkin Bulgular 

  
  Gözlenme durumu 

 

5.
sı

nı
f  

6.
sı

nı
f  

7.
sı

nı
f  Öğrencilerin sergilemiş 

oldukları davranışlara 
yönelik örnek durumlar 

Et
ki

li 
D

üş
ün

m
e  

Bütünsel 
düşünme 

Hem kendinin hem de rakibinin 
piyonlarını takip etme (rakipten daha 
önce oyunu bitirebilmek için piyonların 
ne zaman oyuna gireceğini hesaplama) 

18 20 19 
• «Oyunu kazanmasında rakibin 

piyonlarını dikkatle takip etmesi 
etkili olmuştur.» [5.sınıf öğrencisi] 

Odaklanma Oyun süresince deniz kabuklarının açık 
/kapalı olma durumunu takip etme 20 20 19 

• «Deniz kabuklarında kaç tane 
kapalı geldiğine dikkat etmiştir.» 
[7.sınıf öğrencisi] 

• «Bazen hatalı saydı.» [7.sınıf 
öğrencisi] 

Derin 
düşünme 

Hamlelerini yapmadan önce 
sonuçlarını hesaba kattığına yönelik 
beden dili kullanma (elini çenesine 
koyup düşünme, gözlerini diğer 
kuyuların üzerinde gezdirme, bir hamle 
yapacakken vazgeçerek biraz daha 
düşünme vb.) 

14 19 17 
• «İki elini kafasına koyup 

düşünüyor.» [6.sınıf öğrencisi] 
• «Parmaklarıyla sayıyor.» [5.sınıf 

öğrencisi] 

Et
ki

li 
Ey

le
m

 

Strateji ve 
taktik 

Rakibin ilerlemesini zorlaştırıcı 
hamleler yapma (rakip piyonları vurup 
oyun alanının başına gönderme) 

5 7 5 
• «Özellikle takip etti ve 2 kere oyun 

alanı dışına gönderdi.» [6.sınıf 
öğrencisi] 

Taşları dahil edip etmeyeceğine karar 
verme (rakip piyonlarının uzaklık 
durumuna göre kendi piyonunu oyuna 
sokma) 

13 18 17 
• «Bütün taşları her 25-12 atışında 

dahil etti.» [7.sınıf öğrencisi] 
• «Yeni piyon sokmayı çok 

başaramadı.» [5.sınıf öğrencisi] 

Tedbirli risk 
alma 

Mevcut piyonları ilerletmek yerine 
oyuna yeni piyon sokma 12 19 15 • «Sayı denk geldikçe yeni piyonu 

oyuna sokuyor.» [6.sınıf öğrencisi] 

Et
ki

li 
İli

şk
ile

r Hoşgörü 

Yendiğinde ya da yenildiğinde ılımlı 
davranabilme (kaybettiğinde ya da 
rakip yanlış hamle yaptığında 
sinirlenmeme, yendiğinde aşırı 
sevinmeme vb) 

18 14 17 

• «Üzüntü/sevinç duygularını 
belirgin yaşıyor.» [6.sınıf 
öğrencisi]  

• «Oyunu kaybetti. Fakat 
sinirlenmedi ve üzülmedi.» [5.sınıf 
öğrencisi] 

Etik 
Kural dışı hamle yaptığını fark 
ettiğinde kendi kendine düzeltme 12 10 12 

• «Yanlış yaptığında kendisi 
açıklayarak düzeltiyor.» [5.sınıf 
öğrencisi] 

Rakip yanlış hamle yaptığında uyarma 14 16 16 • «Rakip yanlış saydığında 
düzeltiyor.» [7.sınıf öğrencisi] 

Etkili Başarı Oyunu kazanma durumu 8 9 9  

Tablo 3 incelendiğinde, Peçiç oyununda öğrencilerin neredeyse tamamının hem 
kendinin hem de rakibinin piyonları ile deniz kabuklarının açık veya kapalı gelme durumunu 
takip ettiği gözlemlenmiştir. Buna ek olarak öğrencilerin çoğunluğunun hamle yapmadan önce 
olası sonuçları değerlendirdiğine yönelik beden dilini kullanması, oyunun derin düşünme 
becerisini desteklendiğine yönelik bir göstergedir. 

Oyunda öğrencilerin çoğunluğunun tedbirli risk alabildiği, strateji ve taktik olarak 
taşları ne zaman dahil edeceğine karar verebildiği ancak rakibinin ilerlemesini zorlaştırıcı 
hamleler yapamadığı görülmüştür. Beklenen bir sonuç olarak bu durumun öğrencilerin ilk defa 
Peçiç oynamış olmaları ve oyunun kurallarının karmaşıklığından kaynaklı olduğu söylenebilir.  
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Bunların yanı sıra öğrencilerin çoğunluğunun oyunu kazanma ya da kaybetme 
durumunda hoşgörülü davrandıkları, bununla birlikte oyun kuralları açısından etik davranışlar 
sergiledikleri gözlenen durumlar arasındadır. 
 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler  
Nasıl ve ne şekilde ortaya çıktıkları bilinmeyen oyun ve oyuncakların ortak noktası 

toplumların kültürünü, geleneklerini, yapısını ve ortaya çıktığı zamanın özelliklerini yansıtıyor 
olmasıdır (Akman & diğerleri, 2015). Bu nedenle oyun ve oyuncak ile kültür arasında oldukça 
sıkı bir bağ vardır (Berne, 2002). Ancak kültürü ve onun içinde yer alan oyunları korumak her 
geçen gün daha da zorlaşmaktadır (Bay, 2018). Oysa çocuklar yetişkin yaşantılarında gerekli 
olan becerileri oyun etkinlikleri ile edinirler (Sevinç, 2004). Bu bağlamda geleneksel oyunlar, 
hem toplumun kültürel değerlerinin korunması hem de bireyler için kritik öneme sahip temel 
bilgi, beceri ve davranışları kazandırma sürekliliğinin sağlanması noktasında önemli 
görülmektedir (Girmen, 2012).  

Bulgular incelendiğinde, Satranc-ı Urefa oyununun öğrencilerin yaratıcı düşünme, 
yargıya varma, hoşgörü ve etik becerilerinin, Peçiç oyunun ise bütünsel düşünme, odaklanma, 
derin düşünme, strateji ve taktik, tedbirli risk alma, hoşgörü ve etik becerilerinin gelişimini 
desteklediği gözlenmiştir. Girmen (2012) geleneksel çocuk oyunlarının, hem somut olmayan 
kültürel mirası tanımalarına ve sahip çıkmalarına olanak sağlarken hem de ilköğretim 
programlarının hedeflediği yaşam becerilerini edinmelerine önemli bir destek sağlayacağını 
ifade etmiştir. Benzer şekilde Bay (2018) da okul öncesi öğrencileriyle gerçekleştirdiği 
çalışmada, milli oyunların kazandırılmasıyla sadece çocukların ait olduğu toplumun bir bireyi 
olarak kültürel gelişimlerinin değil, aynı zamanda çocukların diğer tüm gelişim alanlarının da 
desteklenebildiğini vurgulamıştır. Bu çalışmada da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve milli 
kültürümüzde yer alan oyunların yeni nesillere aktarılması sağlanmış ve bu oyunların 
öğrencilerin 21.yy becerilerinin gelişimini desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda 
ileriki araştırmalar için çalışmanın farklı oyun etkinlikleriyle ve farklı araştırma yöntemleri işe 
koşularak yeniden düzenlenebilineceği önerilebilir. 
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ÖZET 

 
Bu araştırmanın amacı, ergenlerde duygusal özerkliğin yordayıcısı olarak empati ve pozitif negatif duygu 

durumlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili 

Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy, Sariyer ilçelerinde bulunan farklı türde liselere devam eden 

386 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya 195 kız; 191 erkek katılmıştır. Bu çalışmada genel tarama 

araştırmalarına giren ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ―Duygusal Özerklik Ölçeği‖, 

―Empatik Eğilim Ölçeği‖ ve ―Pozitif- Negatif Duygu Ölçeği‖ ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, 

ergenlerin pozitif-negatif duygu düzeyleri ile duygusal özerklik düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır 

ve pozitif-negatif duygu, ergenlerde duygusal özerkliği anlamlı şekilde yordamaktadır. Çalışmadan elde edilen 

bir başka sonuç ise, ergenlerde empati düzeyi ile duygusal özerklik arasında anlamlı ilişki yoktur. Ergenlerin 

empati düzeyi, duygusal özerkliklerini yordamamaktadır. 

 

 
 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Özerklik, Pozitif-Negatif Duygu, Empati, Ergenler 

 

 

AN EXAMĠNATĠON OF EMPHATY AND POSĠTĠVE- NEGATĠVE 

EMOTĠON AS THE PREDĠCTOR OF EMOTĠONAL AUTONOMY 

AMONG ADOLESCENTS 

 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate empathy and positive and negative emotions as predictors of 

emotional autonomy in adolescents. The sample of the study consists of 386 students attending different types of 

high schools in Istanbul, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy and Sariyer districts in the 2018-

2019 academic year. The study included 195 girls; 191 men participated in this study. Relational screening 

model used in general screening studies was used. The data of the study were collected by ―Emotional 

Autonomy Scale‖, ―Empathic Tendency Scale‖ and Positive-Negative Emotion Scale‖. According to the results 

of the study, there is a significant relationship between adolescents' positive-negative emotion levels and 
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emotional autonomy levels, and positive-negative emotion predicts emotional autonomy in adolescents. 
Adolescents' empathy level does not predict their emotional autonomy. 

Keywords: Emotional Autonomy, Positive-Negative Emotion, Empathy, Adolescents 

 

 

GiriĢ 

Ġnsanlar hayatları boyunca değiĢir ve geliĢirler. Bu değiĢimlerin yoğun bir Ģekilde 

meydana geldiği aĢamalardan biri de ergenlik dönemidir. Ergenlik döneminde bireyler 

değerlerinde, duygularında ve davranıĢlarında özellikle ailelerinden, akranlarından ve 

çevrelerindeki diğer insanlardan giderek daha çok bağımsızlaĢmaya baĢlarlar. Bu 

bağımsızlaĢma, özerklik olarak adlandırılır (Steinberg, 2007; Akt: Yazıcı, 2019). Özerklik 

kavramı genel bir anlamda bağımsız olma ve kendi kendini yönetme olarak tanımlanabilir 

(Spear ve Kulbok, 2004,; Erçevik,2014). 

Noom, Dekovic ve Meuss (1999; Akt: Koç,2019) özerkleĢmenin ergenlik döneminde 

gerçekleĢmesi gereken bir geliĢim görevi olduğunu; Ryff ve Keyes (1995) ise kiĢinin 

davranıĢlarını belirlerken ve karar alırken bağımsız olmasını ifade ettiğini söylemiĢtir. 

Özerklik kavramı tek boyutlu değildir. AraĢtırmacılar tarafından alt boyutlara ayrılarak 

sınıflandırılmıĢ ve niteliklerine göre açıklanmıĢtır.  

Steinberg (2007), özerklik kavramını üçe ayırmıĢ ve davranıĢsal özerklik, değer 

özerkliği ve duygusal özerklik olarak açıklamıĢtır. DavranıĢsal özerklik, bireyin bağımsız 

kararlar alması ve bunları davranıĢa dökmesi olarak ifade edilmesi Ģeklinde açıklanmıĢtır. 

Ġkinci boyut olarak ifade edilen değer özerkliği, bireyin din, ahlak, toplumsal kurallar gibi 

konular üzerinde düĢünmesi ve kararlar verebilmesi olarak açıklanmıĢtır. Duygusal özerkliğin 

ise ―bireyin özellikle ailesi ile iliĢkileri ve yakın iliĢkilerindeki bağımsızlığı‖ kapsadığını 

söylemiĢtir. Duygusal özerkliğe eriĢen ergenler, duygusal sorunlarını anne babalarıyla daha az 

paylaĢırlar. PaylaĢım anne babadan, akranlara doğru yönelim gösterir. Bunun sonucunda 

ergen birey, anne babasını her Ģeyi bilen bir güç olarak görmekten uzaklaĢarak, onları da birer 

birey olarak algılamaya baĢlar(Koç,2019). 

Steinberg ve Silverberg (1986) duygusal özerklik geliĢiminin ergenlik döneminin 

baĢında baĢlayıp genç yetiĢkinlik dönemine kadar devam ettiğini ifade etmiĢlerdir. Onlara 

göre duygusal özerklik ebeveynleri idealleĢtirmeme, ebeveyni bir birey olarak görme, 

bağımsızlık ve bireyleĢme olmak üzere dört boyuttan oluĢmaktadır (Yazıcı,2019). 

Ebeveynleri idealleĢtirmemenin duygusal özerklikte geliĢen ilk boyut olduğu belirtilmektedir. 

Çünkü bu dönemde ebeveynlere dair çocukluk imgelerinin yerini daha olgun imgeler 

almaktadır. ĠdealleĢtirmeme yaĢla birlikte artmaktadır. Ebeveyni birey olarak görme 

konusunda yaĢ farklılıklarına rastlanmamıĢ olmakla birlikte bu becerinin yetiĢkinlikte geliĢtiğ i 

düĢünülmektedir BireyleĢme boyutu ise yaĢla birlikte artıĢ görülen diğer bir boyuttur. Sağlıklı 

bireyleĢme, ergenin aileden derece derece ayrılarak bir birey olarak ortaya çıkıĢını ifade eder. 

Yüksek bireyleĢme hem psikolojik uyuma hem de uyumsuzluklara iĢaret edebilir. Bağımsızlık 

boyutu ise, ebeveyne bağlı olmama durumuna iĢaret etmektedir. Bağımsızlık yaĢla birlikte 

artmaktadır (Garber ve Little, 2001; Lamborn ve Steinberg, 1993; Steinberg, 2007; Steinberg 

ve Silverberg, 1986). 

AraĢtırmada yer alan bir baĢka değiĢken Empatidir. Empati, bireyin, baĢkalarının 

yaĢantılarını anlama ve hissetme kapasitesi (Farr, Brown ve Beccket, 2004;Çelik,2015) olarak 

tanımlanmaktadır. Bir insanın karĢısındaki kiĢi ile empati kurabilmesi için, oldukça kısa 

sürede kendisini karĢısındakinin yerine koyarak olayları onun gibi algılamaya ve yaĢamaya 
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çalıĢması, karĢısındaki kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru anlaması ve empati kuran 

kiĢinin zihninde oluĢan empatik anlayıĢın, karĢısındaki kiĢiye iletmesi gerekir (Dökmen, 

2004). Empatinin ―baĢkalarının düĢüncelerini, bakıĢ açılarını ve duygularını tanımaya iliĢkin 

biliĢsel bir yetenek‖ olduğunu savunanların yanı sıra empatinin ―bir bireyin duygusunun 

uygun, ancak onun aynısı olması gerekmeyen bir biçimde algılanması‖ olduğunu düĢünenler 

de vardır (Barnett, 1990). Bu açıklamalardan bireyin empati kurabilmesi için karĢıdaki ile 

aynı olayı yaĢamasının gerekmediği anlaĢılmaktadır. Empatik yönden geliĢmiĢ bir bireyin 

kiĢilerarası iletiĢimde baĢarılı, empatik yönü zayıf olan bir bireyin kiĢilerarası iletiĢimde 

baĢarısız olması olasılığı vardır (PiĢkin,1989). 

Duygu ile ilgili literatüre bakıldığında pozitif ve negatif duygu sınıflamasına vurgu 

yapıldığı gözlenmiĢtir. Pozitif duygu, genel olarak hoĢluk hissi veren duygular olarak 

açıklanmaktadır. Zevk, Ģefkat, gurur duyma pozitif duyguya örnek olabilmektedir. Negatif 

duygular, suçluluk, üzüntü, kızgınlık, utanma, kaygı gibi hoĢa gitmeyen duyguları ifade 

etmektedir (Diener, Suh, ve Oishi, 1997). Negatif duyguların yüksek olması, bireyin kendini 

―kötü‖ hissettiği, memnuniyetsizliğinin yüksek olduğu; pozitif duyguların yüksek olması ise, 

bireyin kendini ―iyi‖ hissettiği, çevreyle olumlu iliĢki içerisinde olduğu bilgisini sunmaktadır 

(Crowford ve Henry, 2004). Pozitif duyguları daha sık yaĢayan kiĢilerde güven, iyimserlik, 

yetkinlik, sosyallik, enerjik olma, özgünlük ve esneklik gibi özellikler sıklıkla görülmektedir 

(Lyubomirsky, King, ve Diener, 2005). Pozitif duyguların yüksek olması, negatif duyguların 

düĢük olması; negatif duyguların yüksek olması da pozitif duyguların düĢük olması anlamına 

gelmemektedir. Pozitif ve negatif duygu birbirinden bağımsız iki ayrı duygu durumu olarak 

düĢünülmelidir (Russell ve Carroll, 1999; Kuyumcu,2013).  

 

Yöntem 

Bu araĢtırma iliĢkisel tarama modeline göre yapılmıĢtır. Tarama modelleri, geçmiĢte 

veya halen var olan bir durumu, var olduğu Ģekli ile betimlemeyi amaçlayan araĢtırma 

yaklaĢımıdır. Tarama modelinde, araĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koĢulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılmaktadır. Bu amaçla, önce her iki 

durumun belli değiĢkenler açısından ayrıntılı betimlemeleri yapılmakta, sonrasında ise ortak 

ölçütlere göre yapılan bu betimlemeler karĢılaĢtırılmaktadır (Karasar, 2005). 

 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ġstanbul ili BaĢakĢehir, 

Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy, Sariyer ilçelerinde bulunan farklı türde liselere devam 

eden 386 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya 195 kız; 191 erkek katılmıĢtır. AraĢtırmanın 

örneklem grubuna basit rastgele örneklem yöntemi dikkate alınarak ulaĢılmıĢtır. 

 

Veri Toplama Araçları 

 

Duygusal Özerklik Ölçeği 

Steinberg ve Silverberg (1986) tarafından geliĢtirilmiĢ ve Deniz (2010) tarafından 

Türkçe‘ ye çevrilmiĢ olan Duygusal Özerklik Ölçeği (DÖÖ) kullanılmıĢtır. Duygusal 

Özerklik Ölçeği; ebeveyni idealleĢtirmeme (deidealization-5 madde), bireyleĢme 
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(individuation-5 madde), ebeveynden bağımsızlaĢma (nondependency of parents-4 madde) ve 

ebeveyni bir birey olarak görme (perceptions of parents as people-6 madde) olmaz üzere dört 

alt boyut ve 20 maddeden oluĢmaktadır. Lamborn ve Steinberg (1993)tarafından yeniden ele 

alınan ölçeğin 20 maddelik formundan ―ana-babayı birey olarak görme‖ alt boyutu çıkarılarak 

Duygusal Özerklik Ölçeği 14 maddeye düĢürülmüĢtür. Ölçeğin Türkçe versiyonu da Lamborn 

ve Steinberg (1993)‘ in çalıĢmasında olduğu gibi üç boyutludur. 4‘lü likert tipinde olan 

ölçeğin seçenekleri ―Bana tamamen uygun‖, ―Bana uygun‖, ―Bana uygun değil‖ ve ―Bana hiç 

uygun değil‖ Ģeklindedir. Cronbach Alfa katsayısı .82‘dir. Ölçekten, elde edilecek toplam 

puan 20 ile 80 arasında değiĢmekte ve yüksek puan yüksek düzeyde duygusal özerkliği ifade 

etmektedir. Ölçekte puanlama yapılırken hem toplam puan hem de alt boyut toplam puanları 

hesaplanabilmektedir. Ayrıca toplam puanların elde edilmesi için 4, 6, 10, 12 ve 14. maddeler 

tersine kodlanmaktadır (Deniz, 2010). 

 

Empatik Eğilim Ölçeği 

Dökmen (1988) tarafından geliĢtirilen Empatik Eğilim Ölçeğinin amacı; kiĢilerin 

günlük yaĢamında empati kurma eğilimlerini ölçmektir. Likert türü bir ölçek olarak 

hazırlanan ve 20 maddeden oluĢan Empatik Eğilim Ölçeğinin maddelerinin yaklaĢık yarısı, 

bireylerin evet deme eğilimlerini önlemek için negatif yazılmıĢtır. Bireylerden her bir 

maddenin yanındaki 1‘den 5‘e kadar olan sayılardan birisi iĢaretleyerek, o maddedeki görüĢe 

ne ölçüde katıldıklarını belirtmeleri istenmiĢtir. Bireylerin maddeleri okuduktan sonra 

iĢaretledikleri sayılar o maddeye iliĢkin puanları oluĢturmaktadır. Negatif yazılmıĢ maddeler 

tersten puanlanmakta tamamen katılıyoruma 1, hiç katılmıyoruma ise 5 puan verilmektedir. 

Puanın yüksek olması, empatik eğilimin yüksek olduğu, düĢük olması ise empatik eğilimin 

düĢük olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Pozitif- Negatif Duygu Ölçeği 

Pozitif- Negatif Duygu Ölçeği (Positive and Negative Affect Schedule-PANAS), 

Watson ve diğerleri (1988) tarafından geliĢtirilen pozitif ve negatif boyutlarla duygu 

durumunu inceleyen bir ölçektir. Pozitif duygu; heyecanlı, güçlü, hevesli, gururlu, uyanık, 

ilhamlı, kararlı, aktif, ilgili ve dikkatli olmak üzere toplam 10 maddede bir boyutu, negatif 

duygu ise; sıkıntılı, mutsuz, suçlu, ürkmüĢ, düĢmanca, asabi, utanmıĢ, sinirli, tedirgin ve 

korkmuĢ olmak üzere 10 maddede diğer bir boyutu oluĢturmaktadır. Watson ve diğerleri 

tarafından, pozitif duygu boyutunun ve nagatif duygu boyutunun güvenilirlik kat sayıları 

sırasıyla .88, ve .87 olarak bulunmuĢtur. Pozitif- Negatif Duygu Ölçeği, Gençöz (2000) 

tarafından Türkçe‘ye uyarlanmıĢtır. Ölçeğin Türkçe‘ye uyarlaması sırasında gerçekleĢtirilen 

faktör analizinde tıpkı orjinal ölçekte olduğu gibi iki faktör tespit edilmiĢ ve bu yapı toplam 

varyansın %44‘ünü açıklamıĢtır. Hesaplanan güvenilirlik katsayısı ise, pozitif duygu için .86 

ve negatif duygu için .83 olarak bulunmuĢtur. 

Bu ölçme aracı ile ele alınan duygu durumları, bu duyguları yaĢama sıklığına göre 5‘li 

likert tipi ölçekle incelenmektedir. Buna göre; 1=Çok az veya Hiç, 2=Biraz, 3=Ortalama, 

4=Oldukça, 5=Çok Fazla olarak seçilerek ifade edilebilmektedir. Ölçek, toplamda 20 

maddeden oluĢmaktadır ve bu ölçeğin her iki boyutu için de en az 10 ve en çok 50 puan 

almak mümkündür. 
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Bulgular 

Duygusal Özerklik ile Empati ve Pozitif-Negatif Duygu Arasındaki ĠliĢkiye 

Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

Bu araĢtırmada, Duygusal Özerklik ile Empati ve Pozitif-Duygu Duygu arasındaki 

iliĢki çoklu regresyon analizi tekniği ile analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre, Pozitif- 

negatif duygu Duygusal Özerklik düzeyini anlamlı Ģekilde açıklamaktadır (R = 0.38 ; R
2
=  

0.14;  F = 17.22, p< 0.01). Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 1.‘de yer almaktadır 

 

Tablo 1 

Ergenlerin Empati, Pozitif ve Negatif Duygularının Duygusal Özerklik Düzeyleri Üzerindeki 

Yordayıcı Etkisi 

 

 

 

Tablo 1.‘de görüldüğü üzere duygusal özerkliği, empati ve pozitif-negatif duygunun 

açıklamasına iliĢkin değerler yer almaktadır. Bu sonuçlara göre, duygusal özerklik ile iliĢkili 

olan en önemli değiĢken negatif duygudur (β = ; -0.28 t = -5,24; p <0.01). Ergenlerde 

duygusal özerklik arttıkça negatif duygu düzeyleri azalmaktadır. Duygusal Özerklik ile iliĢkili 

olan ikinci önemli değiĢken pozitif duygudur (β = 0.20  ; t = 3,60  ; p <0.01). Buna göre, 

ergenlerde duygusal özerklik arttıkça pozitif duygular da artmaktadır. Duygusal Özerklik ile 

ergenlerde empatik düzey arasında anlamlı iliĢki bulunmaktadır ((β = -0.32; t = -0.59  ; p 

<0.05 ). 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu araĢtırmada, ergenlerin pozitif-negatif duygu düzeyleri ile duygusal özerklik 

düzeyleri arasında anlamlı iliĢki bulunmaktadır ve pozitif-negatif duygu, ergenlerde duygusal 

özerkliği anlamlı Ģekilde yordamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, ergenlerde duygusal özerklik 

arttıkça negatif duygu düzeyleri azalmakta; duygusal özerklik arttıkça pozitif duygular da 

artmaktadır. Ergenlerin duygusal özerklik düzeyleri ile pozitif negatif duygu düzeylerini 

inceleyen bire bir araĢtırmalara rastlanmasa da dolaylı olarak birbiri ile örtüĢen çalıĢmaların 

varlığı tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın bulgularıyla tutarlı çalıĢmalar bulunmaktadır. Bunlar; 

Ingoglia, Liga, Lo Coco ve Lo Cricchio (2014)‘nun yaptığı çalıĢmada, ergenlerin duygusal 

özerklik düzeylerinin ile stres, kaygı ve depresyon gibi olumsuz duygulara neden olacak 

durumlarla negatif yönde anlamlı iliĢki çıktığı görülmektedir. Toprak (2014), lise 

 Ġstatistiki Değerler 

DeğiĢkenler B Std. Error Beta t p 

Sabit  37,704 3,237  11,647 ,000 

Empati -,024 ,040 -,032 -,590 ,556 

Pozitif Duygu -,138 ,038  ,200 3,607 ,000 

Negatif Duygu   ,216 ,041  -,289   -5,243 ,000 



 
 

 1420 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

öğrencilerinin duygusal özerklik düzeylerinin mutluluk ve yaĢam doyumlarını olumlu yönde 

yordadığını ortaya çıkarmıĢtır. Özerklik ve iyi oluĢ iliĢkisinin incelendiği araĢtırmada Özer 

(2009) duygusal özerklik düzeyleri ile öznel iyi oluĢu anlamlı düzeyde ve olumlu yönde 

açıkladığı bulunmuĢtur. Bu çalıĢmanın bulgularıyla tutarsız çalıĢmalar da bulunmaktadır. 

Bunlar; YektaĢ (2013) ergenlerle yaptığı çalıĢmasında, duygusal özerklik düzeyi yüksek 

ergenlerin, depresyon ve intihar davranıĢlarının da yüksek olduğunu bulgulamıĢtır. Duygusal 

Özerklik kavramı, ergenlerin ailelerden duygusal olarak kopması olarak algılanmıĢtır. 

Duygusal özerklik düzeyleri yüksek olan ergenlerin uyum düzeylerinin düĢük olduğunu 

bulgulamıĢtır (Öksüz, 1997). Lamborn ve Steinberg (1993) yaptığı çalıĢmada, duygusal 

özerkliği yüksek olan ergenlerin, daha yüksek davranıĢ problemleri ve daha yüksek içsel stres 

yaĢadığını ve duygusal özerkliği yüksek, iliĢkisel desteği düĢük olan ergenlerin, daha fazla 

içsel sıkıntı ve davranıĢ sorunları ve daha düĢük psikososyal geliĢim ve akademik yeterlilik 

gösterdiği bulmuĢtur. 

Özetle, duygusal özerklik kavramı bazı araĢtırmacılar tarafından aileden olumsuz bir 

ayrıĢma olarak görülmekte iken (Fuhrman ve Holmbeck, 1995; Ryan ve Lynch, 1989; 

Steward, Bond, Chan, Zaman, Dar ve Anwar, 2003); bazı çalıĢmalarda özerk ergenlerin 

aileleriyle daha az çatıĢma yaĢayan, ebeveynlerinden öğüt olan ve ebeveynlerine yakın olan 

bireyler oldukları görülmekte; duygusal özerkliğin özellikle ebeveynlerle iliĢkide hem 

bireyleĢmenin desteklendiği hem de duygusal yakınlığın var olduğu ailelerde daha iyi geliĢtiği 

ifade edilmektedir (Steinberg, 2007).  

ÇalıĢmadan elde edilen bir baĢka sonuç ise, ergenlerde empati düzeyi ile duygusal 

özerklik arasında anlamlı iliĢki yoktur. Ergenlerin empati düzeyi, duygusal özerkliklerini 

yordamamaktadır. Literatür incelendiğinde, bu çalıĢmaya benzer bir araĢtırmaya rastlanmıĢtır. 

Tosyalı (2010) evli bireylerle yaptığı araĢtırmada özerklik durumları ile empati düzeyleri 

arasında bir iliĢki olmadığını bulgulamıĢtır.  

Bu çalıĢma lisede öğrenim gören katılımcılar ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bundan sonraki 

çalıĢmalar için katılımcı grubunun yaĢ aralığının daha küçük yaĢlardan baĢlamasının ve her 

yaĢ aralığının etkisinin tek tek incelenmesinin daha detaylı farklılıkların görülmesi açısından 

faydalı olabileceği düĢünülmektedir. Duygusal özerklik kavramına iliĢkin yapılan 

çalıĢmaların azlığı ve duygusal özerkliğin çok boyutlu yapısı göz önünde bulundurulduğunda 

çeĢitli değiĢkenlerle ve farklı gruplarla çalıĢmaların sayısının artırılmasının ilgili literatüre 

katkı sağlayabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca ergenleri, genç yetiĢkinlik dönemine 

hazırlamak adına bu değiĢkenle ilgili deneysel çalıĢmalar da yapılabilir. 
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ÖZET 

 
Bu araştırmanın amacı, ergenlerde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve duygusal özerklik 

durumlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili 

Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy, Sariyer ilçelerinde bulunan farklı türde liselere devam eden 386 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmaya 195 kız; 191 erkek katılmıştır. Bu çalışmada genel tarama araştırmalarına giren 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ―Duygusal Özerklik Ölçeği‖,  ―Rosenberg Benlik 

Saygısı Ölçeği‖ ve ―UCLA Yalnızlık  Ölçeği‖ ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, Benlik Saygısı ile 
Yalnızlık düzeyleri arasında ilişki bulunmakta; dolayısıyla Benlik saygısı, ergenlerin yalnızlık düzeylerini 

yordamaktadır. Ancak Duygusal Özerklik ile yalnızlık arasında ilişki bulunmamaktadır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Ergenler, Yalnızlık, Duygusal Özerklik, Benlik   

 

 

EXPLANATION OF ADOLESCENCE LONELĠNESS WĠTH SELF 

ESTEEM AND EMOTĠONAL AUTONOMY  
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate self esteem and emotional autonomy as predictors of loneliness in 

adolescents. The sample of the study consists of 386 students attending different types of high schools in 

Istanbul, Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy and Sariyer districts in the 2018-2019 academic year. The study 

included 195 girls; 191 men participated in this study. The data of the study were collected with ―Emotional 

Autonomy Scale‖, Rosenberg Self-Esteem Scale ‖ and ― UCLA Loneliness Scale ‖. According to the results of 
the study, there is a relationship between self-esteem and loneliness levels; therefore, self-esteem predicts 

loneliness levels of adolescents. However, there is no relationship between Emotional Autonomy and loneliness. 

Keywords: Adolescents, Loneliness, Emotional Autonomy, Self 

 

 

GiriĢ 

Ergenlik dönemi, bireyde gözlenebilen hızlı ve sürekli bir geliĢme evresi olarak 

tanımlanan ve biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir geliĢme ve olgunlaĢmanın 

yer aldığı çocukluktan eriĢkinliğe geçiĢ dönemidir. Ergen bedensel, cinsel, sosyal ve duygusal 

anlamda farklı bir döneme girmekte, bu geliĢim alanlarında yaĢadığı süreçler nedeni ile ergen 

kendisini farklı hissetmekte ve çoğu zaman aile ve çevresindeki bireylerle iletiĢimde 
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güçlükler çekmektedir (Yavuzer, 2007). Bu farklılıkların yarattığı gerginlik, ergenin depresif 

olmasına dolayısıyla yalnızlık duygusu yaĢamasına neden olmaktadır (Durualp ve Çiçekoğlu, 

2013). 

 

Yalnızlık, bireyin kiĢilerarası iliĢkilerindeki yakınlık ihtiyacının giderilemediği ya da 

yetersiz olduğu zamanlarda ortaya çıkan, çoğunlukla istenmeyen, hoĢ olmayan bir deneyimdir 

(Peplau ve Perlman,1982; Softa ve Ark, 2015). BaĢka bir tanımda, yalnızlık etrafındakiler 

tarafından kabul görmeme, sevilmeme duygularına ve etrafında olup bitenlere yabancı 

hissetmeye yol açabilen bir durumdur (Asher, Parkhurst ve Williams,1998). Yalnızlık 

kavramı iki kategori içerisinde değerlendirilmektedir. Duygusal yalnızlık, güven hissi yaĢatan 

yakın duygusal bağlanma nesnesinin yokluğu veya kaybı ile ilintili kaybetme kaygısından 

kaynaklanırken, toplumsal yalnızlık, toplumsal bir ağ ve ya topluluğa ait olma duygusunun 

eksikliğinden kaynaklanır(Weiss, 1973). Yalnız insanların sosyal etkileĢimlerinde rahatsızlık 

yaĢayıp kendini açma davranıĢlarında ve sosyal becerilerinde yetersizlik görülmüĢtür. Bu 

insanlar daha az sosyal risk alır, içe dönük, sıkılgan, benlik saygısı düĢük, kaygılı ve depresif 

olurlar (Ġnanç ve Ark.,2004). 

Benlik saygısı, insanların çeĢitli deneyimleri ile edindikleri kendilerine dair olan 

olumlu veya olumsuz hisleri olarak tanımlanır (Yöyen,2017). Bir baĢka ifadeyle benlik 

saygısı, insanların kendi karakterleriyle ilgili ne düĢündüklerini ifade etmede kullanılan bir 

yoldur (ÖzmenteĢ,2014). Benlik saygısı kiĢinin kendi hakkındaki değerlendirme ve 

yargılamaları sonucunda ulaĢtığı tutum ve inançları kapsamaktadır (Özkan, 1994). Benlik 

saygısı düzeyi yüksek olan kiĢiler, genel anlamda bilgi ve becerilerine güvenen, bireysel 

özelliklerinin farkında olan ve bu özellikleri kabul eden kiĢilerdir(Kaya,2017) Benlik saygısı 

bireylerin kendi benlikleri ile en yoğun Ģekilde ilgilendiği dönem olan ergenlik döneminde 

daha kritik bir öneme sahiptir. Ergenlikte benlik saygısının sonuçları ile ilgili yürütülen 

çalıĢmalar bu dönemde sahip olunan düĢük benlik saygısının suça eğilimde, alkol ve yabancı 

madde kullanımında, intihar eğiliminde, riskli cinsel iliĢkiye girme davranıĢlarında artıĢla 

iliĢkili olduğunu göstermektedir. Örneğin, düĢük benlik saygısına sahip olmak ergenlik 

döneminde hamilelik kalma riskini arttırmaktadır. Çünkü düĢük benlik saygısı ergenlerin 

akranlarının etkisine daha dayanaksız hale gelmesine yol açmaktadır. Kendine değer 

vermeyen bir ergenin olumsuz arkadaĢ ortamlarından daha kolay etkilenmesi ise beklenen bir 

sonuçtur (Emler, 2001). 

Bu çalıĢmada araĢtırılan diğer bir kavram, Duygusal Özerklik‘tir. Duygusal özerklik, 

ergenin geliĢim sürecinde ebeveynlerine karĢı daha az duygusal bağlılık göstermesi gibi 

çeĢitli değiĢiklikler ile kendini göstermektedir. Bu bağımsızlaĢma sırasıyla, ergenin her 

ihtiyaç duyduğunda ebeveynine koĢmaması, ebeveynlerini artık her Ģeye gücü yeten kiĢiler 

olarak görmemesi, ebeveyn dıĢındaki kiĢiler ile olan duygusal bağın artması ve en son olarak 

da ebeveynlerini artık normal birer insan olarak görme Ģeklinde kendisini göstermektedir 

(Steinberg ve Silverberg, 1986). Duygusal özerkliğin ergenliğin ilk dönemlerinden baĢlayarak 

genç yetiĢkinliğe kadar devam ettiği ve yaĢla birlikte arttığı belirtilmektedir. Ergenliğin 

sonlarına doğru artık ergenler kendilerini daha fazla özerk, bireyselleĢmiĢ, daha az 

ebeveynlerini idealleĢtirmiĢ hale geldikleri bildirilmektedir (Zimmer-Gembeck ve Collins, 

2003). 

Bu araĢtırmada, ergenlerin Duygusal Özerklik ve Benlik Saygısı düzeylerinin yalnızlık 

durumlarını yordayıp yordamadığını belirlemek için planlanmıĢtır. Ergenlik döneminde 
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yalnızlığın oluĢumunda etkili olabilecek değiĢkenler hakkında önemli bilgiler vermesi 

açısından önemli bir çalıĢma olduğu düĢünülmektedir. 

 

 

Yöntem 

AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. ĠliĢkisel araĢtırma yöntemi, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkileri belirlemek ve muhtemel sonuçları tahmin için kullanılır. Ġki 

ve ya daha fazla değiĢken arasındaki iliĢki düzeyi istatistiksel testler kullanılarak ölçülmeye 

çalıĢılır (Karasar, 2005). 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ġstanbul ili BaĢakĢehir, 

Küçükçekmece, Bağcılar, Arnavutköy, Sariyer ilçelerinde bulunan farklı türde liselere devam 

eden 386 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya 195 kız; 191 erkek katılmıĢtır. AraĢtırmanın 

örneklem grubuna basit rastgele örneklem yöntemi dikkate alınarak ulaĢılmıĢtır. 

Veri Toplama Araçları 

Duygusal Özerklik Ölçeği  

Katılımcıların duygusal özerklik düzeylerini belirlemek için Steinberg ve Silverberg 

(1986) tarafından geliĢtirilen ve Deniz ve diğerleri (2013) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢ 

olan ―Duygusal Özerklik Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçek, alt boyutları itibariyle idealleştirmeme 

beĢ madde, bağımsızlık dört madde ve bireyleşme beĢ madde olmak üzere toplam on dört 

madde içermektedir. Ölçek, maddeler ―Bana tamamen uygun‖ dan (4 puan), ―Bana hiç uygun 

değil‖ (1 puan) arasında sıralanan beĢ derecelemeli likert türündedir. Orijinal ölçek dört 

dereceli bir puanlamaya sahipken bu araĢtırma kapsamında beĢ dereceli olarak uygulanması 

tercih edilmiĢtir. Ölçekte yer alan örnek maddeler arasında ―Gençlerin bazı Ģeyleri ana 

babaları yerine en yakın arkadaĢına danıĢması daha iyidir‖ ve ―Ana babam çok nadir hata 

yapar‖ yer almaktadır. Ölçeğin orijinal çalıĢmasında Cronbach alfa değeri .82 olduğu 

görülmüĢtür (Deniz ve diğerleri, 2013). 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği  

Rosenberg (1965) tarafından kiĢilerin benlik saygısı düzeylerinin ölçmek amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 4‘lü Likert tipinde 10 maddeden oluĢmaktadır. Ölçeğin Türkçe‘ye 

uyarlaması Çuhadaroğlu (1986) tarafından yapılmıĢtır. Ölçekte 3, 5, 8, 9 ve 10. maddeler ters 

puanlanmaktadır. Ölçekten alınan puanın yükselmesi benlik saygısının da yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin orijinal çalıĢmasında 0,84‘lük, Türkçe uyarlama çalıĢmasında ise 

0,71‘lik iç tutarlılık katsayısı elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmada 0,75 değerinde Cronbach Alfa 

katsayısı hesaplanmıĢtır. 

UCLA Yalnızlık Ölçeği  

Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliĢtirilen University of California Los 

Angeles Yalnızlık Ölçeği‘nin (UCLA), daha sonra Russel, Peplau ve Cutrona (1980) 

tarafından tüm maddeleri tekrar gözden geçirilerek maddelerin yarısı olumlu, yarısı olumsuz 

hale dönüĢtürülmüĢtür. Türkçe uyarlama çalıĢmaları Demir (1989) tarafından yapılan ölçek 

4‘lü Likert tipi olup, puanlaması 1-Hiç yaĢamam, 2-Nadiren yaĢarım, 3-Bazen yaĢarım, 4-Sık 
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sık yaĢarım cevaplarına karĢılık gelecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puan 80, en düĢük puan ise 20‘dir. Puanın 20-40 arasında olması düĢük düzey, 41-60 

arası orta düzey ve 61-80 arası ise yüksek düzey yalnızlığı göstermektedir. Testin geçerlik 

yöntemi Beck Depresyon Envanteri ile kriter geçerliği tabanlıdır, korelasyon katsayısı .82'dir. 

Güvenirlik çalıĢmaları test tekrarı yöntemi ile yapılmıĢtır. Güvenirlik katsayısı .94‘tür. 

Ölçeğin bu çalıĢmadaki Cronbach alpha katsayısı 0.82 olarak bulunmuĢtur. 

 

Bulgular 

Yalnızlık ile Benlik Saygısı ve Duygusal Özerklik Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bu araĢtırmada, Yalnızlık ile Benlik Saygısı ve Duygusal Özerklik arasındaki iliĢki 

çoklu regresyon analizi tekniği ile analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre, benlik Saygısı 

ile Yalnızlık düzeyleri arasında negatif yönde iliĢki bulunmakta; dolayısıyla Benlik saygısı, 

ergenlerin yalnızlık düzeylerini yordamaktadır. (R = 0.16 ; R2=  0.26;  F = 3.914 , p< 0.01). 

Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 1.‘de yer almaktadır. 

 

Tablo 1 

Ergenlerin Benlik Saygısı ve Duygusal Özerklik Düzeylerinin Yalnızlık Üzerindeki Yordayıcı 

Etkisi 

 

 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

AraĢtırmanın sonucuna göre, Benlik Saygısı ile Yalnızlık düzeyleri arasında negatif 

yönde iliĢki bulunmakta; dolayısıyla Benlik saygısı, ergenlerin yalnızlık düzeylerini 

yordamaktadır. Ġlgili literatür incelendiğinde, bu çalıĢmayı destekleyen araĢtırmaya 

rastlanmaktadır(Güloğlu ve Karaırmak, 2010; Koçak,2008 ;Softa ve Ark., 2015; Crozier, 

1990; McWhirter, Besett-Alesch, Horibata ve Gat, 2002). 

AraĢtırmada elde edilen bir baĢka sonuç, ergenlerin Duygusal Özerklik ile Yalnızlık 

düzeyleri arasında iliĢki bulunmamasıdır. Ġlgili literatür incelendiğinde, bu araĢtırma 

sonucunun aksine yalnızlığın duygusal özerklik ile negatif yönde iliĢkili olduğu 

görülmektedir (Ingoglia, Liga, Lo Coco ve Lo Cricchio,2015). 

Sonuç olarak, psikoloji alanında yapılan çalıĢmalar, ergenlik döneminin kritik bir 

öneme sahip olduğunu göstermektedir. YetiĢkin yaĢamına temel oluĢturabilecek özelliklerin 

geliĢiminin yaĢandığı bu dönemde, ergenin anne babası ve baĢkalarıyla kurduğu iliĢkiler 

önem kazanmakta ve birey olarak varlığını gösterebilmesi psikolojik iĢlevselliğin sağlanması 

             Ġstatistiki Değerler 

DeğiĢkenler B Std. Error Beta T p 

Sabit  51,965 3,903  13,315 ,000 

Benlik Saygısı    ,134 ,061 - ,125   2,182 ,030 

Duygusal Özerklik   -,157 ,093 -,096  -1,685 ,093 
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açısından bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ergenlik döneminde 

olumlu ve olumsuz yaĢantıların bireyin yaĢam projesine iliĢkin değerlendirmelerini 

etkileyeceği düĢünülmekte ve ortaya çıkan durum psikolojik sağlığın incelenmesini gerekli 

kılmaktadır. 

Ergenlik döneminin farklı boyutlardaki yapısı göz önünde bulundurulduğunda çeĢitli 

değiĢkenlerle ve farklı gruplarla çalıĢmaların sayısının artırılmasının ilgili literatüre katkı 

sağlayabileceği düĢünülmektedir. Özellikle ergenlik dönemi gibi kritik evrede öğrencilerin 

mevcut psikolojik durumlarını ortaya koyan çalıĢmaların yapılması oldukça önemlidir. 

Özellikle yapılan bilimsel çalıĢmalar sonucunda elde edilen bilimsel veriler aracılığı ile 

faydalı çalıĢmalar planlanabilir. Ayrıca ergenleri, genç yetiĢkinlik dönemine hazırlamak adına 

bu değiĢkenlerin konularını içeren ergenlerin sağlıklı biçimde geliĢim görevlerini yerine 

getirmesi ve sürdürmesine hizmet eden deneysel çalıĢmalar da planlanabilir. 
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ÖZET 

 
Çocukluk çağı; bilinçaltının şekillendiği, çocuklarda birey olma yolunda duygu ve düşünce dünyasının 

temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde değer yargıları ve hayata bakış açısı şekillenir. Çocuğun 

gelecekteki kimliğinin temellerinin atıldığı bu dönemde edebiyat, bakış açısını genişleten ve değer yargılarını 

şekillendiren önemli bir araçtır. Çocuk edebiyatı eserleri bu gelişimi destekleyici, çocuğu iyiye, güzele sevk edici 

nitelikte olmalıdır. Estetik bakış açısı geliştirmede çocuk edebiyatı eserleri çocuğun karşılaştığı ilk eserler 

olması açısından önem arz etmektedir. Estetik değerden yoksun kitaplar çocukları okumadan uzaklaştırır ve 

onlarda merak duygusu uyandırmaz. Bu çalışmanın amacı; çocukluk çağının gözdesi masallarda yer alan estetik 

ögeleri tespit etmektir. Çalışma kapsamında çocuklara hitap eden halk masalları ele alınmış, doğunun kişilik 

dünyasını yansıtan Türk masalları ile Batıyı temsil eden Grimm Kardeşlerin derlediği Alman masalları 

incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma deseni ile şekillenmiştir. Veriler toplanırken seçkili örnekleme ile 

örnekler seçilmiş ve belli bir amaca yönelik olarak amaçsal örnekleme çeşitlerinden ―tabakalı amaçlı‖ 
örneklem kullanılmıştır. Bu amaçla Pertev Naili Boratav‘ın Türk Masallarını derlediği ―Zaman Zaman İçinde‖ 

ve ―Az Gittik Uz Gittik‖ kitapları ile Grimm Kardeşlerin Alman masallarını derledikleri iki ciltlik ―Grimm 

Masalları‖ araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. İncelenen masallarda tespit edilen veriler, içerik analizi ile 

kategorileştirilmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan tespitler doğrultusunda Türk masallarında manevi anlamda ruh 

güzelliğine önem verilirken, Alman masallarında dış görünüşe, bedensel güzelliğe, özellikle de kadın güzelliğine 

daha çok önem verildiği sonucuna ulaşılmış ve bu durum üzerinde durulmuştur. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Türk halk masalları, Alman Halk Masalları, estetik öge, çocuk edebiyatı. 

 

COMPARISON OF TURKISH AND GERMAN TALES IN TERMS OF 

AESTHETIC ITEMS CONTAINED 

ABSTRACT 

Childhood; It is a period in which the subconscious is shaped and the foundations of the world of emotion and 

thought are laid on the path to becoming an individual in children. In this period, value judgments and outlook 

on life are shaped. In this period when the foundations of the child's future identity are laid, literature is an 

important tool that broadens the perspective and shapes the value judgments. The works of children's literature 
should support this development and guide the child to good and beautiful. In the development of aesthetic point 

of view, children's literature works are important in terms of being the first works the child encounters. Books 

lacking aesthetic value keep children from reading and do not arouse curiosity in them. The aim of this study; 

The aim is to identify the aesthetic elements in fairy tales. Within the scope of the study, folk tales appealing to 

children were discussed. The study was shaped by qualitative research design. While collecting the data, 

samples were selected with selective sampling and ―stratified purpose sampling was used for a specific purpose. 
For this purpose, Pertev Naili Boratav compiled Turkish Tales, ―Zaman Zaman İçinde‖and― Az Gittik Uz Gittik 

‖ books and two-volume―Grimm Tales‖ compiled by Grimm Brothers and the German fairy tales. The data 

determined in the tales examined were categorized and analyzed by content analysis. In line with the findings, 

spiritual tales were given importance in Turkish fairy tales, and it was concluded that German tales gave more 
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importance to exterior appearance, physical beauty, especially female beauty, and this situation was 
emphasized. 

Keywords: Turkish folk tales, German folk tales, aesthetic element, children's literature. 

 

GiriĢ 

Çocuklar, hayatlarının ilk yıllarından itibaren kitaplarla karĢılaĢmaya baĢlarlar. 

Çocukluk çağının ilk dönemlerinde olağanüstü olayların ve varlıkların yer aldığı masallar 

çocukların ilgisini daha çok çeker. Bu nedenle bu yıllarda masal kitapları çocuğu kitaba 

çekmek için oldukça önemlidir.  

―Okul öncesi dönemde bir yetiĢkin tarafından okunan, çocuk tarafından da resimlerine 

bakılan kitaplar yetiĢkin ile çocuk arasında fiziksel ve duyuĢsal bir yakınlık oluĢturur‖ (Sever, 

2007, s. 13). Çocuk, anne babasıyla birlikte vakit geçirirken, kitaplarla yeni bir dünyanın 

kapısını aralar. Çocuğun ilerleyen yıllarda okuma alıĢkanlığı kazanması için bu yıllar oldukça 

önemlidir.  

―Çocuk edebiyatı, erken çocukluk döneminden baĢlayıp ergenlik dönemini de 

kapsayan bir yaĢam evresinde, çocukların dil geliĢimi ve anlama düzeylerine uygun olarak 

duygu ve düĢünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleĢtiren, 

beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır‖ (Sever, 2007, s. 9). Çocuk edebiyatı 

çocuklara yönelik ve değeri olan eserlerden oluĢur. Oğuzkan‘a göre çocukların ilgi, ihtiyaç ve 

okuma tercihlerine hitap eden, çocukları temel dinleyicisi olarak ele alan eserlerdir.  

Çocuk edebiyatının en temel iĢlevlerinden biri çocuklara okuma sevgisi ve alıĢkanlığı 

kazandırmaktır (Sever, 2007, s. 11). Çocuklar ne kadar çok nitelikli eserlerle karĢılaĢırsa 

okuma alıĢkanlığı ve kültürü de aynı oranda artacaktır. 

Çocuklar, kitaplar sayesinde hayal gücünü ve kelime hazinesini geliĢtirme imkânı 

bulur. Çocuğun zihinsel geliĢiminde kitabın rolü büyüktür. Bu nedenle çocuk edebiyatı, 

yetiĢkinler edebiyatından daha büyük ustalık ve titizlik gerektirir (ġirin, 2007, s. 41). 

Çocukluk döneminde, çocuğun okuması için seçilecek kitaplar büyük önem taĢımaktadır. 

Masal 

Masallar, insanların gerçek hayatta sahip olamayacağı güzellikleri, olağanüstülükleri 

içeren büyülü bir dünyadır. Özellikle çocukluk çağında, sahip olduğu fantastik ögeler 

nedeniyle çocukların ilgisini daha çok çeker. Masallar sadece çocuğun hayal gücünü 

geliĢtirmekle kalmaz aynı zamanda okuma kültürünün temellerinin atılmasını sağlar. 

Türkçe Sözlükte ―Masalın tanımı, ―Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü 

gelenekte yaĢayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların 

baĢından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür‖ olarak geçmektedir. 

Masallar sadece çocukların eğlenmesi amacıyla oluĢturulan bir edebi tür değildir 

(Sakaoğlu, 2012, s. 16). Masalların okuyucularını eğlendirirken aynı zamanda onları eğitme 

iĢlevi vardır. Bu eğitimsel iĢlevlerden birisi de estetik duyarlılık kazandırmaktır. 
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Estetik  

―Estetik‖ kelimesi Yunanca ―aisthesis‖ veya aisthanesthai‖ kelimelerinden gelir. 

Duyum, duyular, algı, duygu ile algılamak gibi anlamlar taĢır. Bu kelimelerden 

çıkarılabilecek olan, estetiğin, duygusallığın sağladığı bilgilerin bilimi olmasıdır (Ergün, 

2010). 

―Estetik sanat felsefesinin bir dalıdır. ―Sanat felsefesinin ―estetik‖ten ayrıldığı noktaya 

gelince; sanat felsefesi, estetik dıĢındaki etkenleri ve bağlamları da göz önünde 

bulundurduğundan estetikten daha geniĢ, ama öte yandan doğadaki güzeli değil de, yalnızca 

sanat yapısı güzeli konu olarak aldığından ondan daha dardır‖ (Bozkurt, 2014, s. 25). 

Sanat ve estetiğin tanımı için bugüne kadar filozoflar çeĢitli açıklamalar getirmiĢlerdir. 

Platon‘a ve Aristoteles‘e göre sanat bir taklittir. Hakikat ile hakikat olmayanın, doğru ile 

yanlıĢın varlık ile varlık olmayanın birleĢimidir (Bozkurt, 2014, s. 105; Lenoir, 2005, s. 47). 

Aristoteles, sanat hakkındaki görüĢlerine ‗Poetika‘ adlı eserinde yer vermiĢtir. Bu eser aynı 

zamanda estetik üzerine yazılan ilk inceleme ve eleĢtiri olarak kabul edilir (Fusillo, 2009, s. 

21). Ona göre sanat bir öykünmedir, bir modelin kopyasıdır. Sanattan alınan zevk ise bu 

kopyanın kusursuzluğunun insanda uyandırdığı hayranlık ve insanın bir an için gerçekliğin 

baskısından kurtulmasının sağladığı rahatlamadır. Sanat bir anlamda gerçeklikten ve 

dünyadan kaçıĢtır.  

 

Kant‘a göre gerçek sanat güzellikten güç alır (Altar, 1996, s. 104). Aynı zamanda 

güzelin ve güzelliğin kiĢisel yararla hiçbir ilgisi yoktur. 

 

Schiller ise insanların sahip olduğu ahlak durumunun olumlu bir dengede 

tutulabilmesi için güzel sanatlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmiĢtir. Sanat hakkındaki 

görüĢlerini mektuplarında Ģu sözlerle açıklar: ―Güzel, bir tecrübe kavramı değil, daha çok bir 

hükümdür ve mutlak nesneye bağlıdır; fakat duygu ve akıl için sadece gerekli bir ödevdir‖ 

(Schiller, 1999, s. 10).Bir anlamda sanat duyguyu aktarma aracıdır. 

 

Tolstoy, estetiğin kurucusunu Baumgarten olarak kabul eder. Sokrates, Platon, 

Aristoteles gibi antik çağ filozoflarına yüklenen güzel tanımlarını listesine almaz. Bu durumu 

antik çağ filozoflarının, günümüz estetiğinin temelini ve hedefini oluĢturan iyiden ayrı bir 

güzel kavramı olmamasıyla açıklar (Tolstoy, 2009, s. 20). Baumgarten'e göre, estetik 

(duyusal) kavramanın hedefi güzel'dir. Güzel, duyularla kavranan mükemmellik iken gerçek, 

akılla kavranan mükemmelliktir. ―Güzeli, Baumgarten'e göre, parçaların karĢılıklı olarak 

birbirleriyle ve bütünle olan iliĢkilerindeki uyum ve düzen belirler‖ (Tolstoy, 2009, s. 21). 

 

Günümüzde ―estetik‖ kavramının içine; güzel, çirkin, iyi, kötü gibi kategoriler de 

girmektedir. Çünkü artık güzel kadar çirkin de, hoĢ olan kadar hoĢ olmayan da bir estetik 

kategorisi olmuĢ, negatif ve pozitif estetik değerler bütünleĢtirilmiĢtir (Bozkurt, 2014, s. 39). 

―Estetik yargı, bir ahlâk veya bilgi yargısı değildir. Onlar gibi objektif değil; haz 

duyma ve duymamaya dayandığı için subjektiftir. Estetik yargı, çıkar elde etmeye, 

kullanmamaya yönelik değil, sadece seyredip beğenmeye bağlıdır‖ (Ergün, 2010). 
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Bireye estetik duyarlılık kazandırmada en önemli zaman dilimi çocukluk 

dönemidir.―Çocuk öznelerin ruh dünyalarına yönelen ve onların yaĢam algılarında dıĢ 

dünyanın kaotik yapısına karĢı ‗çocuksu bir gerçeklik‘ oluĢturma amacında olan çocuk 

edebiyatı, etik ve estetik iliĢkisinden bağımsız değildir‖ (Kanter, 2014, s. 559). Çocukluk 

çağında estetik duyarlılığın temelleri atılır. Çocukların okudukları metinlerde yer alan estetik 

unsurlar bilinçaltının Ģekillenmesinde önemli bir rol oynar. 

Bu dönemde kazanılan yaĢantılar, okunan kitaplar hayatta kalıcı izler oluĢturmakta ve 

çocuğun geleceğini düĢünsel olarak belirlemesinde oldukça etkili olmaktadır. Bu yüzden 

çocuklara hitap eden edebi eserlerin estetik değerlerinin hayati bir değere sahip olduğu 

görülmektedir (Arıcı, 2016, s. 1018). 

Bu ihtiyacını giderebilmek için sürekli arayıĢ halinde olan çocuk, edebiyat aracılığıyla 

estetik yönden bakıĢ açısını geliĢtirebilir ve beğeni seviyesini yükseltebilir (Dedeoğlu Orhun, 

2014, s. 602). Hayal gücü ve düĢünce dünyası geniĢleyen çocuk, aynı zamanda kelime 

hazinesini geliĢtirme imkânı bulur. 

Estetik değer taĢımayan bir kitap, ne kadar çok eğitici içeriğe sahip olsa da çocuk 

tarafından okunmaya gerek duyulmaz. Bu nedenle çocuğa değer kazandırmada estetik 

kavramı ön plana çıkar. Güzele ve iyiye yönelebilme sadece estetik bir bakıĢ açısı ile 

gerçekleĢebilir. 

Çocukların estetik duyarlılıklarının oluĢmasında kitaplarla karĢılaĢmaları ilk sanatsal 

karĢılaĢma olması yönüyle önemlidir (Dedeoğlu Orhun, 2014, s. 603). Masal kitapları bu 

durumda önemli bir görev üstlenmektedir. 

Masallar,biçiminveiçeriğinçocuksuduyarlıklabeslenmesidolayısıylaçocuklarıhayatahazırlar. 

Masallarsahipolduğuestetikögelerinyanındaakıcıveetkileyiciüslubuyla da çocukların ilgisini 

çekmeyi baĢarır. 

―Çocuk edebiyatı yayınlarında estetik kaygı sadece resim, çizgi, renk ögeleriyle sınırlı 

değildir. Kitabın dilindeki estetik de oldukça önemlidir. Duygu ve düĢünceleri, olayları ifade 

ederken Ģiirsel bir anlatıma sahip olmak, betimlemeleri canlı bir ifadeyle sunabilmek, 

anlatımdaduyularaetkilibirbiçimdeseslenebilmekbiranlamdaçocuktahayalgücü, ifade 

zenginliği, hoĢnut olma ve beğeni kavramlarını geliĢtirecek bütün bu unsurlar bir araya 

gelerek estetik bir beğeni ve tavır oluĢturacaktır‖ (Arıcı, 2016, s. 1019). 

―DıĢ dünyaya ait olduğu düĢünülen estetik algı; çocuk edebiyatı çerçevesinde 

öğrencilere kazandırılmalıdır. Bu algıya sahip olan öğrenciler nitelikli eserlere yönelebilecek, 

güzele ulaĢacak, bu anlamda estetik bir duyarlılığa sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla çocuk 

edebiyatının temeldeki amacına da ulaĢılmıĢ olacaktır‖ (Yegen, 2013, s. 248). 

―Dünyadan kaçmanın en güvenilir yolu sanattan geçer, dünyaya sıkıca bağlanmak da 

sanatla gerçekleĢir‖ (Goethe‘den aktaran: Bozkurt, 2014). Fischer (2005)‘e göre sanat hayatın 

yerini tutar ve insanla çevresi arasında bir denge sağlar. Ancak sanatın tek iĢlevi bu değildir. 
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Sanat, gerçekliğin tümüyle birleĢme aracı, insanın evrene açtığı yoldur. Estetik ve edebiyat 

kavramlarının gücü, geçici ve değiĢken olmalarından gelmektedir (Fusillo, 2009, s. 12). 

Yöntem 

ÇalıĢma, nitel araĢtırma deseni ile ĢekillenmiĢtir. Veriler toplanırken seçkili örnekleme 

ile örnekler seçilmiĢ ve belli bir amaca yönelik olarak amaçsal örnekleme çeĢitlerinden ―tipik 

durum‖ örneklem kullanılmıĢtır. Amaçlı örneklemede derinlemesine araĢtırma yapabilmek 

amacıyla çalıĢmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumlar seçilmiĢtir. Tipik 

durum örneklemede araĢtırmacı bir durumu tanıtmak için, bir dizi arasından en tipik bir veya 

birkaç tanesini saptayarak çalıĢabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2018, s. 120). Türk masalları 70 

masaldan oluĢurken Alman masalları 211 masaldan oluĢmaktadır. Bu özelliklere dikkat 

edilerek Türk ve Alman masalları içerisinde bir seçki hazırlanmıĢ ve toplanan veriler içerik 

analizi ile analiz edilmiĢtir. Estetik yönden zengin olan 10 Türk masalı ve 10 Alman masalı 

seçilmiĢtir. ÇalıĢmanın örneklemini Türk masallarından; Telli-Top, Nardaniye Hanım, Bacı 

Bacı Can Bacı, Tencerecik ve Yatalak Mehmet, Üç Bilecenler, Dünya Güzeli, AyĢe, Fatma 

Kuzular, Papağan ve Yedi KardeĢler oluĢtururken, Alman masallarından ise Sihirli KuĢ, 

Hansel ve Gretel, Pamuk Prenses, Karga, Kral Keçisakal, Külkedisi, Fakirlik ve 

Alçakgönüllülük Ġnsanı Cennete Götürür, Masal Cücesi, Kuzu ile Balık ve BeleĢ Ülkenin 

Kralı oluĢturmaktadır. Seçilen masallar içerik analizi ile incelenerek sonuca ulaĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın Amacı ve Önemi 

 Çocuk edebiyatı denilince anlaĢılması gereken tek düzeleĢtirilmiĢ, basitleĢtirilmiĢ bir 

edebiyat değildir. Bir eserin çocuklar için, çocuklara özgü ve çocuklara göre olması için temel 

Ģart; çocuk bakıĢ açısını yansıtıyor olmasıdır. Sanıldığının aksine basit olması, sıradan olması, 

renkli olması değildir. Elbette çocuğun seviyesi dikkate alınmalıdır ama onu diğerlerinden 

ayıracak, kalıcı olmasını, sanat eseri olmasını sağlayacak olan özellikleri bunlar değildir. 

Eserin orijinalliği, diğer benzerlerinden onu farklı kılan yönleri, çocuğa göreliği, çocuğun 

hayal dünyasını yansıtıyor ve zenginleĢtiriyor olması önemlidir. Bu açılardan bakıldığında iyi 

bir çocuk edebiyatı eserinin çocuğun dünyasını zenginleĢtirmesi ve güzelleĢtirmesi beklenir. 

Güzel denince ise ―estetik‖ akla gelir.  

Estetik erken çocukluk döneminde bilinçaltına yerleĢir ve çocuk beğenisi oluĢur. 

Masal da bu dönemde çocukların en çok karĢılaĢtığı çocuk edebiyatı verimleri olarak oldukça 

önemlidir. Özellikle çağrıĢımlarla, ―çocuksu anlatımlarla‖ ve ahenk unsurlarıyla 

Ģekillendirilen çocuk edebiyatı ürünlerinden olan masallar, çocuk öznelerin dıĢ dünyayı 

algılama biçimlerinde dile iliĢkin estetik bir bilinç oluĢturur (Kanter, 2014, s. 573). 

ÇalıĢmanın amacı; halk masallarının çocuklara estetik bakıĢ açısı kazandırıp 

kazandırmadığını tespit etmeye yöneliktir. Ġlk olarak bu amaca yönelik olarak incelenen 

masallarda estetik ögelerin tespiti yapılmıĢtır. Bu konu kapsamında yapılmıĢ çok fazla 

çalıĢma olmaması ve günümüz yaĢantısında pek çok değerin ve kavramın sıradanlaĢması 

böyle bir çalıĢmanın yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır.  
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Bu kapsamda araĢtırma sorusu Ģekildedir: 

Türk ve Alman masallarında yer alan estetik ögeler nelerdir? 

Alt problemler: 

1. Edebî bir metinde aranması gereken estetik ölçütler nelerdir? 

2. Edebî bir metnin okuyucusuna kazandırması beklenenler nelerdir? 

Bulgular 

Edebî Bir Metinde 

Aranması Gereken 

Estetik Ölçütler 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum KGO 

1.Kurmaca olmalıdır. 9 0 1 0,80 

2.Anlam soyut, derin 

ve gizlidir. 

6 2 2 0,20 

3.Sınırlayıcı değil, 

özgürleĢtiricidir. 

10 0 0  

0,100 

4.Çok anlamlılık 

boyutunu öne çıkarır. 

8 1 1       0,60 

5.Dil, Ģiirsellik 

iĢleviyle kullanılır. 

6 2 2 0,20 

6.Yüksek bir söyleyiĢ 

ve iĢlenmiĢ bir dil 

vardır. 

8 0 2 0,60 

7.Anlamda(mantıksal) 

ve dil bilgisinde 

tutarlı 

olmalı(bağdaĢıklık) 

9 1 0 0,80 

8.Yararı görünür 

değil, yaĢamsaldır. 

9 1 0 0,80 

9.Hazza dayalıdır. 

Lezzet ve tat verir. 

10 0 0 0,100 

10.Özneldir ve 

özgündür. 

10 0 0 0,100 

11.Duygu ve hayale 9 1 0 0,80 
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dayalıdır. Ama akılla 

dizgeleĢtirilir. 

12.Söz ve anlam 

sanatlarından 

yararlanılır. 

9 1 0 0,80 

 

Edebî Bir Metnin 

Okuyucusuna 

Kazandırması 

Beklenenler 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum KGO 

1.Özgün düĢünme, 

üretme ve deneme 

kapasitesini 

geliĢtirebilmek. 

10 0 0 0,100 

2.Çevresini 

güzelleĢtirebilmesini 

sağlayacak estetik 

kiĢilik 

kazandırabilmek. 

10 0 0 0,100 

3.Sanat güzelliğini ve 

sanatçıyı takdir 

etmesini 

sağlayabilmek. 

9 0 1 0,80 

4.Hayal gücünü 

geliĢtirebilmek. 

10 0 0 0,100 

5.Okuma alıĢkanlık ve 

zevkini kazandırmak. 

9 0 1 0,80 

6.Estetik duygularının 

geliĢmesinde yardımcı 

olmak. 

10 0 0 0,100 

7.Gördükleri, 

bildikleri bir yeri, bir 

olayı, bir canlıyı, bir 

kimseyi vb. 

anlatabilme, 

tanıtabilme, bunlar 

10 0 0 0,100 
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hakkında duygu ve 

düĢüncelerini 

açıklayabilmek(Türkçe 

Programı, 2002: 14-

23). 

8.Ġyiye ve güzele 

yönelmelerini, yaĢama 

sevinciyle 

güçlenmelerini 

kendilerine güven 

duymalarını ve iyi 

alıĢkanlıklar 

kazanmalarını 

sağlamak(KarakuĢ, 

2002: 209) 

10 0 0 0,100 

9.Estetiğin(güzelliğin) 

insan yaĢamındaki 

yerini ve önemini 

kavramasını sağlamak. 

10 0 0 0,100 

10.Yeniliklereaçık bir 

fert olmasını 

sağlamak. 

10 0 0 0,100 

11.Sanatsal olguları 

değerlendirmesini, 

eleĢtirmesini 

sağlamak. 

9 0 1 0,80 

12.Estetik duyarlığı 

geliĢtirebilmek ve 

böylelikle tüm 

çevresinde güzeli ve 

iyiyi arayan, görmek 

isteyen bir birey 

yetiĢtirebilmek. 

8 2 0 0,60 

13.Çok yönlü, açık 

fikirli, çağına uyum 

sağlayan, etkileĢime 

ve iletiĢime açık 

bireyler 

10 0 0 0,100 
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yetiĢtirebilmek. 

14.Edebiyat eğitimi 

sayesinde bireyde bilgi 

ve duygu dengesini 

sağlamak. 

10 0 0 0,80 

15.Kültürel değerlerini 

tanımasına ve farkında 

olmasına katkı 

sağlamak. 

9 1 0 0,80 

Uzman Sayısı    10 

Kapsam Geçerlilik 

Ölçütü 

   0,62 

Kapsam Geçerlilik 

Ġndeksi 

   0,82 

 

Yukarıdaki maddeler KarakuĢ (2002), ĠĢcan vd. (2007), Ergün (2010)‘den yararlanılarak 

hazırlanmıĢ ve alanında uzman 10 kiĢi tarafından değerlendirilerek geçerlik güvenirliği 

sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmada estetik ölçütler oluĢturulurken 10 uzmandan görüĢ alındığı için 

Kapsam Geçerlilik Ölçütü ―0,62‖ olarak ele alınmıĢ ve hesaplamalar bu ölçüte göre 

yapılmıĢtır. Geçerlik güvenirlik puanı 0,82 olarak tespit edilmiĢtir. 

Bulgular 

Edebî Bir Metinde Aranması Gereken Estetik Ölçütler 

1. Kurmaca olmalıdır. 

Ġncelenen masalların tümü kurmacadır. 

2. Anlam soyut, derin ve gizlidir. 

O kuyunun önünden yolcular geçiyormuş. Pek susamışlar. Yolculardan birinin bir kabağı 

varmış, çalıp çağırırmış onunla. Bu kabağı sallandırırlar kuyuya. Çeken adama kabak pek 

ağır gelir. 

Çıkarınca bir de bakar ki kabağın içinde su yok. ―Neye ağır bu kadar bu kabak?‖ diye şaşar 

adam. Başlar çalmaya. Kız içinden ses verir: 

―Aman yolcu, kuzum yolcu! 

Pek pek vurma, çok çok çalma. Yaktı beni telli-top.‖(Boratav, Telli-Top, Az Gittik Uz Gittik, 

s. 170) 
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―Külkedisi ona teşekkür ederek hemen annesinin mezarına gitti ve fındık dalını oraya dikerek 

ağlamaya başladı. O kadar çok ağladı ki, gözlerinden akan yaşlar fidanı suladı. Zamanla bu 

fidan büyüdü ve güzel bir ağaç oldu. Külkedisi günde üç kez oraya gidiyor, ağlıyor ve dua 

ediyordu. Ancak her seferinde ağaca beyaz bir kuş konuyordu ve genç kız ne zaman bir şey 

istese kuş onu aşağıya atıveriyordu. (Grimm, Külkedisi, Grimm Masalları Cilt 2, s. 27) 

3. Sınırlayıcı değil, özgürleĢtiricidir. 

Çocuklar da annelerinin dediklerini yapmışlar; tarağı, fırçayı, sabunu alıp çıkmışlar, 

kaçmaya başlamışlar. Üvey ana onların kaçtığını öğrenmiş, arkalarından adamalar askerler 

salmış. Çocuklar hem giderler, hem de dönüp dönüp arkalarına bakarlarmış. Adamların 

yaklaştığımı görünce tarağı atarlar. Arkaları şitime gibi diken olur. Askerler o dikenlikten 

geçinceye kadar çocuklar epey yol alırlar. Bir zaman daha yürürler, dönüp bakarlar ki 

adamlar yaklaşmış, bu sefer fırçayı atarlar, arkalarında her yer yılan olur. Adamlar 

yılanlardan kurtulup geçinceye kadar gene bir hayli yol alırlar... En sonunda, gene askerlerin 

iyice yaklaştığını görünce sabunu atarlar: Artlarında bir koca umman peyda olur. Gelenler 

çocuklara yetişmek için kendilerini suya atarlar, kimi boğulur, kimi geri döner. Çocuklar da 

böylece kurtulurlar.(Boratav, Bacı Bacı Can Bacı, Zaman Zaman İçinde, s. 104). 

Adam gittikten sonra kız evi baştan aşağı gezdi, bakmadığı yer kalmadı. Odalar altın ve 

gümüşle döşenmişti, böylesine muhteşem ev görmemişti. 

Sonunda, girmesi yasaklanan kapının önüne geldi. Önce geçip gitmek istedi, ama sonra 

merakını yenemedi. Kapının kilidine baktı, sıradan bir kilitti. Anahtarı sokarak biraz çevirdi, 

kapı açılıverdi! (Grimm, Sihirli Kuş, Grimm Masalları Cilt 2, s. 333) 

4. Çok anlamlılık boyutunu öne çıkarır. 

Sıra en küçük kıza gelince o demiş ki: 

―Babacığım, bana bir gün müsaade et de, yarın sana ne kadar sevdiğimi söylerim.‖ 

Padişah da: 

―Peki kızım,‖ demiş. Kızlar odadan çıkmışlar. 

En küçük kız o gece rüyasında bir derviş görmüş. Bu derviş ona demiş ki: 

―Kızım, yarın babana: Seni tuz kadar severim, dersin.‖ 

Kız da, ―Peki,‖ demiş. Ertesi günü doğru babasının yanına gitmiş: 

―Babacığım, seni tuz kadar severim,‖ deyince padişah fena halde kızmış. (Boratav, Yatalak 

Mehmet, Zaman Zaman İçinde, s. 136-137). 

Bir zamanlar bir kraliçe vardı; biricik kızı henüz çok ufaktı, hep kucakta taşınıyordu. Ancak 

çocuk çok huysuzdu; annesi ne derse desin söz dinlemiyordu. Sonunda kadın bıktı ve sarayın 
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etrafında uçmakta olan karoları görünce pencereyi açtı ve bu arada çocuğuna, "Keşke son de 

bir karga olup uçsan da, ben de kurtulsam" diye söylendi. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz 

kız çocuğu kargaya dönüşüverdi ve annesinin kollarından sıyrılarak pencereden uçtu gitti. 

Karanlık bir ormana ulaştı ve orada çok uzun zaman kaldı; ailesi ondan hiçbir haber 

alamadı. (Grimm, Karga, Grimm Masalları Cilt 2, s. 173) 

5. Dil, Ģiirsellik iĢleviyle kullanılır. 

Masallar dil ve üslup açısından incelendiğinde akıcı ve Ģiirsel bir anlatıma sahip oldukları 

görülmüĢtür: 

… Bu sefer büyük derviş küçüğe: ―Gene sen başla diyor. 

―Simi gami, kati kütah, 

çeşmi siyah… 

Gemri yanı, Gümrü yanı. 

Memleketi Horasan, 

Mahallesi Hac‘ Hasan. 

Evinin iki tarafı hamam. 

Ramazan oğlu Ramazan. 

Karısının adı Keziban,‖ diyor. (Boratav, Üç Bilecenler, Az Gittik Uz Gittik, s. 220) 

Kraliçe acımasız bakışlarla onu süzdükten sonra, ―Kar gibi beyaz, kan gibi kırmızı,  abanoz 

gibi siyah saçlısın demek! Ama bu kez cüceler seni uyandıramayacak‖ diye söylendi. 

 

Ve saraya döndüğünde aynaya sordu: 

 

Ayna ayna söyle bana? 

 

Var mı bu ülkede benden daha güzeli? 

 

Sonunda ayna şu cevabı verdi: 

 

Kraliçem, en güzelisensin. (Grimm, Pamuk Prenses, Grimm Masalları Cilt II, s. 487) 

6. Yüksek bir söyleyiĢ ve iĢlenmiĢ bir dil vardır. 

Ġncelenen masallarda etkili bir baĢlangıç, etkili bir son yapıldığı ve kalıplaĢmıĢ ifadelerden 

yararlanıldığı görülmüĢtür: 
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―Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Bir adamcağız varmış. 

Bunun bir tane, on iki on üç yaşlarında, kıymetli bir kızı varmış.‖ (Boratav, Nardaniye 

Hanım, Zaman Zaman İçinde, s. 114) 

―Gretel önlüğünü açtı; onca inci ve kıymetli taş yere dağıldı. Hansel de cebindekileri boşalttı. 

O günden sonra tüm sorunları ortadan kalktı. 

Burada biter masalım, önümden fare geçti n‘apalım! Kim yakalarsa onun olsun, eli kürk 

başlıkla dolsun!‖ (Grimm, Hansel ile Gretel, Grimm Masalları Cilt II, s. 359) 

7. Anlamda(mantıksal) ve dil bilgisinde tutarlı olmalı(bağdaĢıklık) 

Masallar mantıksal ve dil bilgisi açısından tutarlıdır. Kurgu masalların baĢında ve sonunda 

birbirini takip eder niteliktedir. Olaylar silsilesi mantıklıdır ve olay örgüsü sağlamdır. Türk 

masallarından Papağan, Alman masallarından Külkedisi bu duruma örnek verilebilir. Grimm 

masalları dil bilgisi açısından çeviri olması sebebiyle sıkıntısızdır. 

8. Yararı görünür değil, yaĢamsaldır. 

―…Hemen gider, elek, tekne götürür kavağın dibine. Un eler, bir hamur yoğurur, ekmek 

edecek. Ama, sacayağını ters kapar, sacı ters çevirir… Böyle böyle uğraşıp durur. Kız 

yukardan: 

―A nine, ne yapıyorsun? O öyle olmaz,‖ diye seslenir.      Kocakarı da: 

―A kızım, ihtiyarlık, ne edeyim. Gel sen de yardım ediversen ya,‖ der. Kız iner.       Güzelce 

bir ekmek pişirir.‖ (Boratav, Bacı Bacı, Can Bacı, Zaman Zaman İçinde, s. 105) 

―Birden, oradan geçmekte olan yaşlı ve fakir bir adama rastladı. Onunla konuşmaya başladı 

ve "Ben nasıl cennete gidebilirim?‖ diye sordu ona. Adam cevap verdi: "Fakirlik ve 

alçakgönüllülükle. Benim yırtık pırtık elbisemi giy, yedi yıl boyunca dünyayı dolaş, dünyadaki 

sefaleti gör. Yanına para alma, karnın acıktığı zaman kendini acındırarak bir dilim ekmek 

iste, işte o zaman cennete yaklaşırsın." 

Bunun üzerine oğlan gösterişli ceketini çıkardı, onun yerine dilencinin elbisesini giyerek 

dünyayı dolaşmaya başladı ve çok büyük sefaletlere katlandı. Az yemekle yetindi, hemen 

hemen hiç konuşmadı. Sadece kendini cennete alması için Tanrı'ya yalvarıp durdu.‖ (Grimm, 

Fakirlik ve Alçakgönüllülük İnsanı Cennete Götürür, Grimm Masalları Cilt 1, s. 23) 

9. Hazza dayalıdır. Lezzet ve tat verir. 

Masallar sahip oldukları dil ve üslup ile okuyucusuna lezzet ve tat vermektedir. 

10. Özneldir ve özgündür. 

Masallar, Türk ve Alman halkının düĢünce dünyasını ve yaĢayıĢını yansıtmakta ve özgün 

değer taĢımaktadır. 
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11. Duygu ve hayale dayalıdır. Ama akılla dizgeleĢtirilir. 

Masallar okuyucusunun hayal gücünü geliĢtirici ögeler içermektedir. 

12.Söz ve anlam sanatlarından yararlanılır. 

Kız tencerenin kapağını açınca içinden ayın on dördü gibi güzel şehzade çıkıyor. Şehzade de 

kızı görüyor ki, o da aynı ayın on dördü gibi bir güzel, üstünde elmaslar, inciler…(Boratav, 

Tencerecik, Az Gittik Uz Gittik, s. 213) 

―Beleş çağındayken gidip baktım, Roma'yı fener gibi bir ipte sallandırmışlardı. Derken hızlı 

bir ata binen ayaksız bir adam çok keskin bir kılıçla his köprüyü havaya kaldırdı. Derken 

gümüş burunlu bir eşeksıpası gördüm, iki tane tavşanın peşine düşmüştü. Ayrıca geniş bir 

ıhlamur ağacında sıcak gözlemeler asılıydı. Derken sıska bir dişi keçi gördüm, sırtında altmış 

okka yağ taşıyordu.‖ (Grimm, Beleş Ülkenin Masalı, Grimm Masalları Cilt 1, s. 110) 

 

Edebî Bir Metnin Okuyucusuna Kazandırması Beklenenler 

 
1. Özgün düĢünme, üretme ve deneme kapasitesini geliĢtirebilmek. 

 

Zengin bir tüccar varmış. Mısır‘a mal almaya gidiyormuş. Bu adamın üç tane de kızı 

varmış. Kızlarını çağırtmış. Her birine: 

―Kızım, size ne getireyim Mısır‘dan hediye?‖ diye sormuş. Büyük kız bir altın nalın 

istemiş, ortanca kızaltın bir hamam tası istemiş. En küçüğüne de: ―Sen ne istiyorsun 

kızım?‖ diye sorunca, o: 

―Hocama danışayım da öyle söylerim,‖ cevabını vermiş. Kız gitmiş hocasına danışmış. 

Hocası demiş ki:  

―Babana söyle, sana bir telli-top getirsin,‖ demiş. 

Gelmiş kız babasına: ―Babacığım, demiş, hocama danıştım. Bana bir telli-top getir. Telli-

topu unutursan önün karanlık, arkan aydınlık olsun.‖(Boratav, Telli-Top, Az Gittik Uz 

Gittik, s. 168) 

 

Adam içeri girip merdivenlerden çıkarak genç kızın bulunduğu salona daldı; kız önündeki 

altın kadehten şarap içmekteydi; ancak pelerinli olduğu için adamı göremedi. 

Adam onun önüne gelerek kendisine verilen yüzüğü parmağından çıkarıp kadehin içine 

attı; kadeh çınladı. 

O zaman genç kız, ―Bu benim yüzüğüm‖ diye haykırdı. ―Öyleyse büyüyü bozacak kişi de 

burada olmalı!‖ (Grimm, Karga, Grimm Masalları Cilt 2, s. 180) 

 

2. Çevresini güzelleĢtirebilmesini sağlayacak estetik kiĢilik kazandırabilmek. 

 

Bir gün kadın gene ipliğini eğirmiş, kızına vermiş. Kız pazarda ipliği satmış; bunun 

parasıyla ekmek alacağı yerde, küçücük bir tencere satılıyormuş, o tencere pek hoşuna 

gitmiş, parayı vermiş, onu almış. (Boratav, Tencerecik, Az Gittik Uz Gittik, s. 211) 
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Derken sonbahar geldi çattı; ağaçtaki elmalar kan kırmızısı oldu. Üç kız kardeş her gün o 

ağacın altında durup rüzgarın bir elmayı yere düşürmesini bekledi, ama asla böyle bir şey 

olmadı. Ağaç elmayla o kadar doldu ki, dalları yere düşmeye başladı. 

En küçük kızın iştahı kabardı ve ablalarına, ―Babamız bizi sever, bizi lanetlemez; galiba 

bunu sadece yabancılara yapıyor‖ diyerek ağaçtan olgun bir elma kopardı. Onların 

önünde hoplayıp zıplayarak, ― Öyle lezzetli ki! Ben ömrümde böyle bir elma 

yemedim, siz de tadın!‖ dedi. (Grimm, Masal Cücesi, Grimm Masalları Cilt 1, s. 80) 

 

3. Sanat güzelliğini ve sanatçıyı takdir etmesini sağlayabilmek. 

 

Bir varmış, bir yokmuş… Allahın kulu çokmuş… 

Vakt-u zamanında bir Padişah varmış. Bu padişahın gezmediği yer, görmediği şehir, 

yenmediği kral kalmamış. (Boratav, Dünya Güzeli, Az Gittik Uz Gittik, s. 66) 

 

Burada biter masalım, önümden fare geçti n‘apalım! Kim yakalarsa onun olsun, eli kürk 

başlıkla dolsun! (Grimm, Hansel ile Gretel, Grimm Masalları Cilt 2, s. 359) 

 

4. Hayal gücünü geliĢtirebilmek. 

 

Bir gün üvey ana çocuklarından kurtulmak için bir çare düşünmüş; iyice kızınca çocukları 

atacaklar… Oğlan bunu öğrenmiş, hemen gidip bacısına haber vermiş. İki kardeş doğru 

annelerinin mezarına gitmişler, başlarına gelecek olanları anlatıp ağlamaya başlamışlar. 

O zaman mezardan bir ses onlara: 

―Bir fırça, bir tarak, bir de sabun alın, kaçın… Sizi yakalamaya peşinizden gelenler 

olursa, önce tarağı atın; sonar fırçayı, en sonunda da sabunu atarsınız, bir şeycik 

yapamazlar,‖ demiş. (Boratav, Bacı Bacı, Can Bacı, Zaman Zaman İçinde, s. 103) 

 

Aşçı gidip kuzuyu aldı, mutfağa getirdi ve ayaklarını bağladı; kuzucuk hiç sesini 

çıkarmadı. Ama aşçı bıçağını çekip de bilemeye başlayınca, yağmur borusunun önünde 

biriken suda yüzmekte olan küçücük bir balık ona doğru yüzerek kafasını kaldırdı. Bu, 

ufak balığa dönüşmüş erkek kardeşten başkası değildi. Aşçı kuzuyu alıp götürürken o da 

havuzdan bunu görmüş ve eve kadar yüzmüştü. (Grimm, Kuzu ile Balık, Grimm 

Masalları Cilt 2, s. 97) 

 

5. Okuma alıĢkanlık ve zevkini kazandırmak. 

 

Ġncelenen masallar, sahip oldukları kalıplaĢmıĢ sözler, benzetmeler ve söz sanatları ile 

öğrencide okuma alıĢkanlığı ve zevkini kazandıracak nitelik taĢımaktadır. 

 

6. Estetik duygularının geliĢmesinde yardımcı olmak. 

 

Akşam olunca kurt gelmiş. Koyun: 

―Kurt kardeş! Buyur buyur,şu mindere oyur,‖ demiş. 

Kurt mindere oturur oturmaz kuyunun içine düşmüş, yanmaya başlamış. 

―Ay kulaklarım!‖ demiş. Koyun: 

―Ay kulaklarım, der misin? 
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Ayşe‘mi, Fatma‘mı yer misin?‖ 

Diye karşılık vermiş. 

―Ay kollarıııım!‖  

―Ay kollarım der misin? 

Ayşe‘mi, Fatma‘mı yer misin?‖ 

―Ay başııım!‖ 

―Ay başım der misin? 

Ayşe‘mi, Fatma‘mı yer misin?‖ 

―Ay bacaklarııım!‖ 

―Ay bacaklarım der misin?‖ 

Ayşe‘mi, Fatma‘mı yer misin?‖ 

 

Kurt böylece, ―Ay gözleriiim!... Ay kaşlarım!...‖ diye diye yanmış, kül olmuş. (Boratav, 

Ayşe, Fatma Kuzular, Az Gittik Uz Gittik, s. 34”) 

 

Günün birinde iki kardeş, diğer çocuklarla evlerinin önündeki çimenlerde oynamaya 

başladı. Bu çimenlikte ta şatoya kadar uzanan bir de havuz vardı. Çocuklar bu havuzun 

etrafında dönerek kelime oyunu oynamaya başladı: 

Sana kuşumu vereyim 

Ki bana saman toplasın 

Samanı ineğe vereyim 

Ki bana süt versin 

Sütü fırıncıya vereyim 

Ki bana pasta yapsın 

Pastayı kediye vereyim 

Ki bana fare yakalasın 

Fareyi tavana asayım 

Ki bana zararı olmasın. (Grimm, Kuzu ile Balık, Grimm Masalları Cilt 2, s. 96) 

 

7. Gördükleri, bildikleri bir yeri, bir olayı, bir canlıyı, bir kimseyi vb. anlatabilme, 

tanıtabilme, bunlar hakkında duygu ve düĢüncelerini açıklayabilmek (Türkçe 

Programı, 2002, s. 14-23). 

 

Böylece günler geçiyor… Bir gün: ―Aman! Şu kırk birinci odayı da açayım, orasını da 

temizleyeyim,‖ diyor. Kapıyı açıyor, bakıyor, orası da kirli, tozlu bir oda… Bir tarafta bir 

pencere var, oradan dışarı bakıyor: Gözünün görebildiği kadar bir tarla… Herkes çift 

sürmekte, tohum atmakta. Kız: ―Oh! İyi ki geldim. Burada bir insan yüzü gördüm hiç 

olmazsa,‖ diyor. Bir sandelye alıp pencerenin önüne oturuyor. (Boratav, Papağan, Az 

Gittik Uz Gittik, s. 118) 

 

―Ormana dal, birev göreceksin; içinde yaşlı bir kadın oturmakta. Sana yiyecek verecektir, 

ama sakın alma! Yoksa derin bir uykuyadalarsın ve büyüyü bozamazsın‖ dedi ve karga 

ekledi: ―Evin arka bahçesinde büyük bir tümsek var. Orada durup beni bekle! Üç gün 

arka arkaya dört atkı bir arabayla saat tam ikide geleceğim; ilk günkü atların beyaz, 

ikinci günküler kırmızı, sonuncular da siyah olacak. Ama uyanık kalmayıp da uyursan 

büyüyü bozamayız!‖(Grimm, Karga, Grimm Masalları Cilt 2, s. 173) 
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8. Ġyiye ve güzele yönelmelerini, yaĢama sevinciyle güçlenmelerini kendilerine güven 

duymalarını ve iyi alıĢkanlıklar kazanmalarını sağlamak(KarakuĢ, 2002: 209) 

 

Ana baba, oğullarının döndüğüne sevinmişler ama, kızlarına da yanmışlar, ah vah 

etmişler… Neyse, artık kızın cenazesini gömecekler… Ölüyü yıkayan kadın bakmış kızın 

ayağında bir şey saplı… ―Zavallını ayağına ne batmış ki?...‖ diye yoklayıp devin dişini 

çekiverince kız canlanmış, doğrulmuş. Bunu gören anası, babası, kardeşleri 

sevinçlerinden ne yapacaklarını bilememişler. Kız başından geçenleri bunlara anlatmış. 

Artık devden de, kediden de kurtuldular ya, yemişler içmişler, muratlarına geçmişler. 

(Boratav, Yedi Kardeşler, Zaman Zaman İçinde, s. 113) 

 

Ördek öyle yaptı; iki kardeş sağ salim karşıya geçtikten sonar bir süre daha yürüdü. 

Yürüdükçe orman yavaş yavaş onlara tanıdık geldi ve sonunda uzaktan baba evini 

gördüler. Hemen koşmaya başladılar ve eve dalıp babalarının boynuna sarıldılar. 

Adamcağız onları ormanda bıraktıktan sonar bir gün bile rahat edememişti.(Grimm, 

Hansel ile Gretel, Grimm Masalları Cilt 2, s. 358-359) 

 

9. Estetiğin(güzelliğin) insan yaĢamındaki yerini ve önemini kavramasını sağlamak.  

 

―Derviş baba, neden yemiyorsun, yoksa yemeklerimizi beğenmedin mi?‖ diye sorar. 

Padişah o zaman, ezile büzüle: 

―Estağfurullah efendim, hepsi çok güzel yemekler, lakin tuzu unutulmuş galiba,‖ der de 

içini çeker, gözlerinden yağmur tanesi gibi yaş gelmeye başlar. Mehmet Bey hikayeyi 

biliyor ya, padişaha sorar: 

―Derviş baba, tuz bu kadar büyük bir nimet midir? Ne zararı var, tuzsuz da yenebilir 

yemek…‖ Padişah bir ah daha çeker, başlar feryat edip ağlamaya: 

―Ah, tuzdan daha büyük nimet ne olabilir?‖ deyince kız hemen içeri girer: 

―Babacığım, mademki tuz bu kadar büyük nimet idi, ben: Sizi tuz kadar severim, dediğim 

zaman beni neden cellada teslim ettiniz?‖ der. (Boratav, Yatalak Mehmet, Zaman 

Zaman İçinde, s. 144) 

 

Dilenci karısını elinden tutarak dışarı çıktı; kız yaya yürümek zorunda kaldı. Büyük bir 

ormana vardıklarında sordu: 

 

Kimin bu güzel orman? 

Kral Keçisakal‘ın; onunla evlenseydin senin olurdu.  

Ahh, zavallı ben! Keşke Keçisakal‘la evlenseydim! 

 

Derken bir yemyeşil çayırlığa geldiler. Kız yine sordu: 

 

Kimin bu yeşil çayırlık? 

Kral Keçisakal‘ın; onunla evlenseydin senin olurdu. 

Ahh, zavallı ben! Keşke Keçisakal‘la evlenseydim! 

 

Daha sonar büyük bir şehre geldiler. Kız yine sordu: 
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Kimin bu güzel şehir? 

 Kral Keçisakal‘ın; onunla evlenseydin senin olurdu. 

Ahh, zavallı ben! Keşke Keçisakal‘la evlenseydim!(Grimm, Kral Keçisakal, Grimm 

Masalları Cilt 2, s. 399) 

 

10. Yeniliklere açık bir fert olmasını sağlamak. 

 

…Mehmet artık, yataktan kalkmak değil, tavana kadar hopluyor… Başlar kıza 

yalvarmaya: 

―Aman misafirim, ne istersen yapayım beni dövme…‖ 

Kız: 

―Hah, işte, şöyle yola gel. Kalk bakalım giyin de git çarşıya, para kazan. Yazık değil mi o 

ihtiyar kadına, bu yaşta sen yat, o çalışsın?‖ 

Mehmet giyinir kuşanır: 

―Şimdi ben ne yapacağım, misafirim?‖ diye kıza sorar. ―Çarşıya gidersin, ben hamalım, 

dersin, ötekinin berikinin eşyasını taşırsın, sana para verirler.‖(Boratav, Yatalak 

Mehmet, Zaman Zaman İçinde, s. 139) 

 

Birkaç gün şöyle böyle yaşadıktan sonar yiyecekleri bitti. 

Adam, ―Hanım, bu iş böyle yürümez! Hep hazırdan yiyoruz ve hiç para kazanmıyoruz. Sen 

sepet örmeye başla‖ dedi.(Grimm, Kral Keçisakal, Grimm Masalları Cilt 2, s. 401) 

 

11. Sanatsal olguları değerlendirmesini, eleĢtirmesini sağlamak. 

 

Masallar sahip oldukları söz sanatları ve Ģiirsel üslupla öğrencilerin sanatsal olguları 

değerlendirip, eleĢtirmesine katkı sağlayabilir. 

 

12. Estetik duyarlığı geliĢtirebilmek ve böylelikle tüm çevresinde güzeli ve iyiyi arayan, 

görmek isteyen bir birey yetiĢtirebilmek. 

 

Baba da küçük kızıyla oturur, ömür sürer… 

Onlar ermiş muradına, biz de erelim muradımıza. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri 

masal söyleyene; biri de Sıdıka Hanıma… Çöpü, kabukları da dinleyenlere…(Boratav, 

Telli-Top, Az Gittik Uz Gittik, s. 171) 

 

―…Hepsini, senin o anlamsız gururunu kırmak için yaptım. Benimle alay ettiğin için senin 

o kibrini cezalandırmak istedim.‖ 

Kadın acı acı ağlayarak, ―Çok büyük haksızlık ettim‖ dedi.(Grimm, Kral Keçisakal, 

Grimm Masalları Cilt 2, s. 404) 

 

13. Çok yönlü, açık fikirli, çağına uyum sağlayan, etkileĢime ve iletiĢime açık bireyler 

yetiĢtirebilmek. 

 

Ertesi gün de Şehzade hamama gidiyormuş. Tencereyi sokakta görüyor: ―Lala, şu 

tencereyi alsana. Ne güzel tencere,‖ diyor. Lala tencereyi alıyor, hamama varıyorlar. 
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Şehzade hamamda yıkanıyor, temizleniyor, tıraş oluyor. Tencere bu şehzadeyi ―Hop!‖ 

içine alıveriyor… Doğru kızın evine götürüyor. Kapıya tak tak vuruyor: 

―Kim o?‖ 

―Tencerecik.‖ 

―İçinde ne var?‖ 

―Kocacık.‖ 

Kız tencerenin kapağını açınca içinden ayın on dördü gibi güzel Şehzade çıkıyor. Şehzade 

de kızı görüyor ki, o da ayın on dördü gibi bir güzel, üstünde elmaslar, inciler… 

―Kız bana varır mısın?‖ diyor. Kız da: 

―Varırım,‖ diyor. Kırk gün, kırk gece düğün yapıyorlar. 

Tencereyi de artık bir daha sokağa atmıyorlar, evin baş köşesine koyup saklıyorlar. 

Onlar ermiş muradına, biz de erelim muradımıza. (Boratav, Tencerecik, Az Gittik Uz 

Gittik, s. 212-213) 

 

Babası, ―Hansel, ne bakıyorsun öyle? Dikkat et, geç kalıyorsun‖ dedi. ―Şey, baba…‖ dedi 

Hansel, ―Benim beyaz kedim dama çıkmış da… Galiba bana güle güle diyor‖ diye cevap 

verdi. Ama üvey annesi, ―Hadi oradan deli! O kedi falan değil. Sabah güneşi bacaya 

vurmuş; onun gölgesi‖ dedi. Aslında Hansel kedi falan görmemişti; ancak ikide bir 

cebindeki parlak çakıl taşlarından bir tane alıp yere atıyordu.  

(Grimm, Hansel ile Gretel, Grimm Masalları Cilt 2, s. 351) 

 

14. Edebiyat eğitimi sayesinde bireyde bilgi ve duygu dengesini sağlamak. 

 

Ġncelenen masallar sahip oldukları iletiler ile bireyde bilgi ve duygu dengesini sağlamaya 

yardımcı olmaktadır. 

 

15. Kültürel değerlerini tanımasına ve farkında olmasına katkı sağlamak. 

 

Ġncelenen masallar ait olduğu toplumun kültürel değerlerini, örf adet, gelenek ve 

göreneklerini yansıtmaktadırlar. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu çalıĢmada Türk ve Alman masalları sahip oldukları estetik unsurlar açısından 

incelenmiĢtir. Masallar sahip olduğu büyülü atmosferle en çok çocuk okuyucuların dikkatini 

çeker. Bu nedenle masallar, çocukluk çağında estetik değer oluĢturmada en önemli 

araçlardandır.  

Türk masalları taĢıdıkları estetik ögeler bakımından incelendiğinde, dil ve üslup 

açısından yeterli olduğu görülmüĢtür. Masalların, tekerlemeler ve Ģiirler, kalıp sözler içerdiği 

ve akıcı bir üsluba sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır. Türk masallarından Telli-Top, Dünya 

Güzeli, AyĢe, Fatma Kuzular isimli masallar dil ve üslup açısından zengin içeriğe sahiptir. 

Alman masalları çeviri olduğu için dil ve anlatımda estetik yönden yeterli bir değerlendirme 
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yapılamamıĢtır. Ancak Pamuk Prenses, Kuzu ile Balık ve Kral ile Keçisakal baĢlıklı 

masalların dil ve üslup açısından Ģiirsel bir anlatıma sahip olduğu görülmüĢtür. 

Türk masallarında daha çok iç güzelliği ve yardımsever olmak gibi estetik ögelerin yer 

aldığı görülürken, Alman masallarında daha çok maddiyata, dıĢ görünüĢ ve güzelliğe yer 

verildiği görülmüĢtür. Türk masallarından Bacı Bacı Can Bacı baĢlıklı masalda 

yardımseverliğin önemine yer verilmiĢtir. Alman masallarından Pamuk Prenses baĢlıklı 

masalda ise kendisinden daha güzel olduğu için üvey annesi tarafından öldürülmek istenen 

genç bir kızın baĢından geçenler anlatılmaktadır. Yine Alman masallarından Kral Keçisakal 

baĢlıklı masalda kralla evlenip mevki sahibi ve zengin olmak isteyen bir genç kız 

anlatılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalıĢmalarda da bu durum ortaya çıkarılmıĢtır. 

Grimm'in masallarının birçoğunda görülen kadınsı güzellik kliĢesinin, genç kızların toplumsal 

cinsiyet kimliği oluĢumu üzerinde zararlı etkileri olduğu kanıtlanmıĢtır (Louie, 2012, s. 75; 

Fisher ve Silber, 2000, s. 121).Bu güzellik ideali, kadınları nesnelleĢtiren, ataerkil bir 

uygulama olarak görülür. Kadınsı güzellik standartlarının toplumsal önemi, toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliğini sürdürme ve yeniden üretme yeteneğinde yatmaktadır. Külkedisi ve Pamuk 

Prenses gibi masallarda görüldüğü gibi fiziksel güzellik, zarafet, ödüllendirilirken, saldırgan, 

güçlü ve çirkin kötü adamlar cezalandırılır. Güzelliğin ―iyi‖ ve çirkinin ―kötü‖ ile 

iliĢkilendirilmesi, çocukların fiziksel çekiciliğin önemine dair algılarını Ģekillendirmede 

önemli bir rol oynar. Güzellikle sayesinde elde edilen ödülleri vurgulayan bu mesajlar, bazı 

kadınların kariyer veya eğitim gibi diğer arayıĢlara karĢı dıĢ güzelliğine yönelmesine sebep 

olur. Bu Ģekilde, kadınlar normları özümsemiĢ olurlar. 

Alman masallarında dikkat çeken bir diğer mesaj ise kadınların maddi ve sosyal 

statüleri için erkeklere bağımlı olduğu yönündedir. Kral Keçisakal masalı bu duruma örnek 

oluĢturmaktadır. Bu masallarda öne çıkan mesaj kadınların, eğitim hayatı ve çalıĢmaktan 

ziyade güvenlik ve mutlulukları için kendi güzelliklerine güvenmesi gerektiğidir. Bu durumda 

özellikle ergenlik çağında bireyin düĢünce dünyası Ģekillenirken bu normları benimsemesine 

neden olacak ve ―kadınsı güzellik‖ gibi değer yapıları, kadınların kiĢisel özgürlüklerini 

kısıtlayacaktır. Bu nedenle çocuklar için masal seçimi konusunda dikkat edilmelidir. 

Masalların sahip olduğu tüm özellikler dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

 
Günlük hayatta insanların kendi aralarında iyi bir iletişim kurabilmeleri birbirlerini iyi dinlemelerine 

bağlıdır. Bu nedenle bu çalışmada ortaokul 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin etkili dinleme becerisini belirlemek 

amacıyla bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Verileri toplamak için karma araştırma desenlerinden keşfedici ardışık 

desen kullanılmıştır. Ölçek öğrenci görüşleri göz önüne alınarak yazılan 70 maddelik 5‘li Likert şeklinde 

geliştirilmiştir. Ölçek geçerlik ve güvenirliği için uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen Konya ilinin Kadınhanı 

ilçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenime devam eden 400 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin 

yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. KMO değerinin 0.928 olduğu faktör analizine göre, 

maddelerin faktör yüklerinin 0.57 ile 0.77 arasında değişme gösterdiği, ve Cronbach Alpha değerinin α=0.91 

olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlere göre, etkili dinleme becerisi ölçeği güvenilir ve geçerli bir yapıya 

sahiptir. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Etkili Dinleme, Öğrenci, Beceri Ölçeği 

 

EFFICIENT LISTENING SKILL SCALE: VALIDITY AND 

RELIABILITY STUDY 
 

ABSTRACT 

The ability of people to communicate well among themselves in daily life depends on listening to each 

other. Therefore, in order to determine the effective listening skills of 5th,6th, 7th  and 8th  grade students, a 

measurement tool was developed in this study. In order to collect the data, exploratory sequential design from 

mixed research designs was used. The scale was developed in the form of a 5-point Likert with 70 items based on 

student views. The scale was carried out with 400 students attending the 2016-2017 academic year in Kadınhanı 

district of Konya, which was determined by appropriate sampling method for validity and reliability. 

Exploratory factor analysis was used for construct validity of the scale. According to factor analysis where 

KMO value was 0.928, factor loadings of the items varied between 0.57 and 0.77, and Cronbach Alpha value 

was α = 0.91. According to these values, effective listening skill scale has a reliable and valid structure. 

Keywords: Effective Listening, Students, Skill Scale 
 

 

GiriĢ 

Ġnsanlar ile güzel bir iletiĢim kurmak için en önemli görev dile yüklenmektedir. 

Ġnsanlar dili doğru bir Ģekilde kullanarak çevrelerindeki diğer insanlarla duygu ve 

düĢüncelerini paylaĢırlar. Bunun etkili bir iletiĢimin olması için aktarılan mesajlar kadar 

onların anlaĢılması da gerekmektedir. Okuma, yazma, dinleme ve konuĢma Ģeklinde dört ana 

dil becerisi vardır (Doğan, 2011:3). Ġnsanların en çok kullandıkları ise dinleme becerisidir. 

Dinleme ve duyma birtakım özellikler bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Duymak 
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fizyolojik bir süreci oluĢtururken dinleme zihninin aktif olduğu bilinçli bir süreci 

kapsamaktadır (Low ve Sonntag, 2013:769). Dinleme becerisini açıklamak için birçok tanım 

bulunmaktadır. Burleson (2011)‘a göre; konuĢmanın ön Ģartını oluĢturan beceri dinlemedir ve 

dinleme mesajların dinleyici tarafından anlaĢıldığı ve yanıtlandığı bir süreci kapsamaktadır 

(Burleson, 2011:27). Ergin ve Birol (2000:115) dinlemeyi sesleri fark etme, onlara dikkati 

verme ile baĢlayan sözel ve sözel olmayan iĢaretletin tanınmasıyla sona eren bir süreç olarak 

tanımlarken; Özbay (2001) dinleme becerisini, konuĢmacının verdiği mesajı doğru olarak 

anlamlandırabilme Ģeklinde tanımlamaktadır (Özbay, 2001:11). Bu tanımlardan yola çıkarak 

dinleme becerisi, iletilerin zihinde depolanıp sonradan kullanıma hazır hale getirilmesi 

Ģeklinde özetlenebilir. Birçok araĢtırmacı dinlemeyi öğrenebilen bir beceri olarak kabul 

ederken bazıları bunun doğuĢtan geldiğini savunmaktadır. 1960lı yıllarda yapılan çalıĢmalar, 

dinleme becerisinin doğumdan önceki döneme kadar dayandığını kabul etmiĢtir. 

AraĢtırmacılara göre, insanların dinleme ve konuĢma becerileriyle dünyaya geldiklerini ve 

belirli bir amaç doğrultusunda dinleme becerisinin geliĢtirilebileceği vurgulanmıĢtır (Gratz, 

1973:268). Dilin kullanımının iyi olması için, anlama ve anlatma becerilerinin geliĢtirmesinin 

önemi vurgulanmaktadır (Gücüyeter, 2009:162). Bireyin yeni yaĢantılar kazanması ile 

dinleme becerisinin verimliliği arasında doğru bir orantı bulunmaktadır (Sever, 2004:10). 

Dinleme hem bireylerin karĢılıklı olarak anlaĢması için çok önemlidir hem de bireylerin 

performanslarını da oldukça etkilemektedir. Dinleme sürecinde insanların fikirlerinin gün 

yüzüne çıkmasından ötürü kaliteli sorular sorulmasına ve daha etkili iletiĢim kurulmasına 

imkân sağlamaktadır (Brownell, 2015:4). Ġnsanlar gerek öğrenme ortamında gerekse sosyal 

çevrede dinleme becerisi ile karĢılaĢılmaktadır. Önemli olan bu beceriyi ise konu, mekân, 

konuĢan kiĢi ve dinleyici oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra, dinlemeyi etkileyen faktörler; 

Fiziksek sebepler, Ġlgili oluĢ, Duygusal sebepler ve Psikolojik sebepler olarak sıralanabilir 

(Aytan, 2011:29). 

Bireylerin baĢarılarının temelinde dinleme becerisi önemli bir etkiye sahiptir. Bir 

Ģeyler dinleyen ve bu dinlediklerinden yeni Ģeyler öğrenen insanlar yeni ufuklara açılma 

imkânı elde ederler. Buna ek olarak, Aydın (2009:12) etkili bir öğrenme sürecinin 

oluĢmasında etkili dinlemenin çok önemli olduğunu söylemiĢtir. TaĢer (2000:208) ise eğitim 

ve öğretimdeki yapıtaĢı olan öğelerin okuma ve dinleme olduğunu, sınav baĢarısızlıklarının 

temel nedeninin okuma ve dinlemedeki baĢarısızlıklar olduğunu belirtmiĢtir. Bu sebeple, iyi 

dinlemenin öğrenilmesi son derece önemlidir. Dinleme becerisi hem okul hem de aile 

hayatında karĢılaĢılan bir beceridir. Dinlemenin bu denli önemli olması Türkçe derslerinde 

dinleme alıĢkanlığını kazandırmayı zorunlu kılmaktadır. Özbay (2009:66)‘a göre, bir insan 

günlük hayatında vaktinin %9‘unu yazmaya, %16‘sını okumaya, %30‘unu konuĢmaya ve 

%45‘ini ise dinlemeye ayırmaktadır. Amerika‘da yapılan araĢtırmalarda, ilköğretim 

öğrencilerinin okuldaki vakitlerinin %50‘sini, yükseköğretim öğrencilerinin ise %90‘nını 

dinlemeye ayırdıkları tespit edilmiĢtir. Türkiye‘de yapılan çalıĢmalarda ise bir ders saati 

içerisinde öğrencilerin vakitlerinin %67‘ını dinleme becerisine ayırdığı görülmüĢtür. Bu 

çalıĢma neticesinde, okul baĢarısı için dinlemenin yeterli ölçüde olması gerektiği tespit 

edilmiĢtir(Ergin ve Birol, 2000:19). Kültürel olarak incelendiğinde de dinleme becerisinin 

toplumlar açısından çok önemli olduğu zengin atasözü hazinesine sahip olarak 

görülmektedir:‘‘ Söz gümüĢse sükût altındır, az söyle çok dinle.‘‘ (Özbay, 2009:67). 

Dinleme becerisinin birçok farklı çeĢidi vardır. Bunlardan en çok üzerinde durulanı 

etkili dinlemedir. Alan yazında etkili dinleme; etkin, aktif ya da katılımcı dinleme olarak 

adlandırılmaktadır. Etkili dinleme, verilen bir mesajı yargılamadan dinleyerek bölümler 

arasında bulunan neden-sonuç iliĢkisini tespit etmek, eski ve yeni bilgiler arasındaki farklılığı 
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belirlemek için oluĢan bir süreç olarak ele alınmaktadır (Aytan, 2009:38). Diğer bir ifade ile 

etkili dinleme, amaca hizmet eden davranıĢların birleĢtiği aktif bir süreçtir (Thompson, 

Leintz, Nevers ve Witkowski, 2004:240). Bu açıdan bakıldığında, etkili dinlemenin biliĢsel 

bir süreçten çok daha fazlası olduğu görülmektedir. Etkili dinleme, verilen mesajın doğru bir 

Ģekilde anlamlandırıldığı, konuĢmacı ve dinleyiciyi sürece aktif olarak katan bir sosyal 

beceriyi ifade eder. Burada dinleyen kiĢi konuĢan kadar aktiftir (Gürgen, 2008:54). 

Dinleyicinin aktif olmasıyla birlikte mesajın yanlıĢ anlaĢılma oranı da azalır. Bu noktada 

dinlemenin iyi bir Ģekilde gerçekleĢmesi için önemli olan bazı noktalar Ģöyle sıralanabilir: 

1. Konuşma anında söz kesilmemeli 
2. Konuşma gerçekleşirken sözel olmayan işaretler kullanılmalı, 
3. Not alınmalı, 
4. Süreçte rahat bir ortam sağlanmalı böylece konuşmacıda rahatlatılmalı, 
5. Dinlerken sabırlı olunmalı ve konuşmacının sözünü bitirmesine izin verilmelidir 

(Gürgen, 2008:56). 

Diğer becerilerin tam aksine, etkili dinleme becerisi açık bir Ģekilde dıĢarıdan 

gözlemlenemeyen bir süreçtir (Barın, 2002:18). Ġçsel olan bu beceri türü, bir takım testler ile 

ölçülmesi çok fazla mümkün değildir. Değerlendirilmesi zor olan bu becerinin geliĢtirilmesi 

için öğrencilerin dinleme becerilerindeki eksiklik ve yeterliliklerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Yapılan bu çalıĢmada, ortaokul öğrencilerinin etkili dinleme becerisinin 

yönelik farkındalık düzeylerini belirmek amaçlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle, hazırlanan ölçek 

ortaokul öğrencilerinin etkili dinleme becerisi konusunda kendilerini nasıl gördüklerini 

belirleyecektir. 

AraĢtırmanın Önemi ve Amacı 

 Ġnsanların barıĢ ve refah ortamında yaĢamaları için etkili dinleme oldukça önemlidir. 

Bu huzurlu ortamı sağlamak için insanların birbirlerini dinlemeleri ve doğru anlamaları 

gerekmektedir. Dinleme becerisinin değerlendirildiği çalıĢmalar incelendiğinde genellikle 

test-tekrar-test yöntemleri kullanıldığı görülmüĢtür. Buradan hareketle, Ģuan ki koĢullarda 

etkili dinleme becerisinin farklı alt boyutlarını esas alan yeni bir ölçeğe ihtiyaç duyulduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu sebeple bu araĢtırmada, ortaokul öğrencilerine yönelik bir etkili dinleme 

becerisi ölçeğinin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

Problem Cümlesi 

 Öğrencilerin etkili dinleme becerilerini belirlemek için hazırlanan ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik sonuçları nasıldır? 

Yöntem 

1.AraĢtırmanın Modeli 

Ortaokul öğrencilerinin etkili dinleme becerilerini ölçmede kullanılabilecek bir ölçek 

geliĢtirmeyi amaçlayan bu çalıĢmada öğrencilerle görüĢme, literatür taraması, bunlara dayalı 

madde yazımı ve istatistiksel analizler bir arada kullanıldığı için karma araĢtırma 

desenlerinden keĢfedici ardıĢık desen kullanılmıĢtır. KeĢfedici karma yöntem araĢtırmalarında 

bir olguyu incelemek amacıyla önce nitel veriler toplanıp daha sonra nitel veriler arasındaki 

iliĢkileri açıklamak için nicel veriler toplanmaktadır (Creswell ve Plano Clark, 2011). 

2.Evren ve Örneklem 
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 AraĢtırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Konya 

ilinin Kadınhanı ilçesindeki ortaokullarda öğrenimlerine devam eden öğrencilerden 

oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada örneklem, araĢtırmacının kısa zamanda bir gruba 

ulaĢabilmesini sağlayabilmek için seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun 

örneklemesine göre belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada uygun örneklemenin kullanılmasının amacı, 

ihtiyaç duyulan büyüklükteki bir gruba ulaĢana kadar en ulaĢılabilirden faydalanarak 

örneklemi oluĢturmaktır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2016:92). 

Etkili dinleme becerisi ölçeğinin geliĢtirilmesi için 198 kız öğrenci (%49,5), 202 erkek 

öğrenci (%50.5),169 tane 5.sınıf öğrencisi (%42.3), 82 tane 6.sınıf öğrencisi (%20.5), 77 tane 

7.sınıf öğrencisi (%19.3), 72 tane 8.sınıf öğrencisi (%18) araĢtırmaya gönüllü olarak 

katılmıĢlardır. 

3.Ölçme Aracının GeliĢtirilmesi 

 Sosyal bilimler, pazarlama, tıp gibi alanlarda duyuĢsal özellikleri ölçmek için 1931 

yılında Rensis Likert tarafından Likert tipi ölçek geliĢtirilmiĢtir (Gliem ve Gliem,  2003). 

Mclver ve Carmines (1981) Likert yöntemini, içerisinde olumlu ve olumsuz maddelerden 

oluĢan soruların belirli sayıda öğrencilere verilerek her bir soruyu kendilerine göre 

yanıtlamalarını istedikleri bir yöntem olarak tanımlarken, Tekindal (2015) kolay hazırlanan, 

öğrencilerin düĢüncelerini önemseyen, yüksek güvenirlik ve geçerliğe sahip,  duyuĢsal 

özelliklerin ölçülmesinde kullanılan bir yöntem olarak tanımlamaktadır. Likert yöntemi ile 

geliĢtirilen ölçekler, cümleler ve onların cevaplarından meydana gelir. Cevap formu 1‘den 

baĢlayarak 5‘e kadar tamamen katılıyorum ve hiç katılmıyorum Ģeklinde derecelendirilir ve 

tüm maddeler toplanarak bir puan elde edilir (Mclver ve Carmines, 1981:22-23). DuyuĢsal 

özelliklerin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılması ve yüksek güvenirlik geçerliğe sahip 

olmasından dolayı ölçme aracının geliĢtirilmesinde Likert tipi kullanılmıĢtır. Ortaokul 

öğrencilerinin etkili dinleme becerilerini belirmeye yönelik ölçme aracının hazırlanması için 

ilk olarak dinleme becerisi ile ilgili literatür taraması yapılmıĢ ardından bu alanda Korkut 

(1996), Owen ve Bugay (2014), Atalay ve Melanlıoğlu (2016) tarafından geliĢtirilen ölçekler 

incelenmiĢtir. Literatür taraması sonucunda, böyle bir araĢtırmanın ortaokul öğrencilerine 

yönelik yapılmadığı görüldüğü için bu ölçeğin hazırlanması amaçlanmıĢtır. Bu aĢamaların 

ardından, ölçek maddelerini oluĢturabilmek amacıyla 5.,6.,7., ve 8. sınıf öğrencilerine etkili 

dinleme sürecine yönelik açık uçlu sorular sorulmuĢtur. Bu sorular: 

1. Etkili dinleme size ne ifade ediyor? Nasıl gerçekleşir? 
2. İyi bir dinleyici olmak için nelere dikkat edilmelidir? 
3. Karşınızdaki kişiyi dinlerken hangi durumlarda zorlanıyorsunuz? Hangi durumlarda daha iyi 

anlarsınız? 

     Yukarıda yer alan sorulara verilen öğrenci cevapları incelenerek ölçek maddeleri 

hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. Öncelikle öğrenci cevaplarına dayalı olarak anahtar kelimeler 

belirlenmiĢ ve etkili düĢünmeye dair öğrenci görüĢleri beĢ alt kategoriye ayrılmıĢtır. Bu 

kategoriler; anlama, isteklilik, merak, değerlendirme ve dikkat olarak ayrılmıĢtır. Bu 

kategorilere göre ortaokul 5.,6.,7., ve sınıf öğrencilerinin etkili dinleme becerisi ölçeğine her 

biri olumlu 70 madde yazılmıĢtır. Hazırlanan olumlu maddeler 5‘li Likert tipinde ‗‘ hiçbir 

zaman, nadiren, bazen, sık sık, her zaman‘‘ Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. DavranıĢların doğru 

bir Ģekilde analiz edilebilmesi ve geçerlik-güvenirliğin yüksek olması için belirtke tablosu 

oluĢturulmuĢtur. DuyuĢsal, biliĢsel ve davranıĢsal öğelerde çeĢitli sorular yazılmıĢtır  

(Tekindal, 2015:38). Buradan hareketle, duyuĢsal alanda 23, biliĢsel alanda 28 ve davranıĢsal 

alanda 19 madde hazırlanmıĢtır. 
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Daha sonra hazırlanan ölçek maddelerinin kapsam geçerliliğini sağlayabilmek için 

uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Uzmandan alınan dönütler dikkate alınarak açık ve net 

olmayan sorular düzeltilmiĢtir. Yapılan düzenlemelerin ardından 70 maddeden oluĢan ölçek 

Kadınhanı ilçesindeki 5 ortaokuldaki 198 kız ve 202 erkek olmak üzere 400 öğrenciye 

uygulanmıĢtır. 

Ölçek hazırlama ve uygulama aĢaması Tablo 1‘de belirtilmiĢtir. 

Tablo 1 

Ölçek Hazırlama ve Uygulama Aşamaları 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeği‘nin yapı geçerliliğini sağlayabilmek ve aralarında iliĢki 

olan değiĢkenlerin bir araya getirilip daha az sayıda faktör elde edebilmek için çalıĢmada 

faktör analizi uygulanmıĢtır (Büyüköztürk, 2002:407).Ölçek maddelerinin faktörleĢmelerini 

ve faktör yüklerini görebilmek için açımlayıcı faktör analizi tercih edilmiĢtir. Burada, 

geliĢtirilmiĢ içerik kategorileri ile deneysel olarak ortaya konulmuĢ yapılar arasındaki iliĢkiler 

incelenir (Tekindal, 2015:144). Etkili Dinleme Becerisi ölçeğinin iyi bir faktörleĢme 

gösterebilmesi için değiĢken azaltılmalı, değiĢkenler arasında iliĢkisizlik bulunmalı ve elde 

edilen faktörler anlamlılık göstermelidir (Büyüköztürk, 2002:124). Ölçek maddelerinin yer 

aldıkları yük değerleri yüksek olmalıdır. Faktör yüklerinin 0.45 veya üstünde olması 

yeterliyken az sayıda madde için 0.30 da kabul edilebilirdir. Buna ek olarak, bir maddenin 

faktörlerdeki en yüksek iki yük değerleri arasındaki farkın en az 0.10 olması gereklidir. 

Birden fazla çok faktörde yüksek yük değerine sahip olan madde biniĢik bir maddedir ve 

ölçekten atılmalıdır (Büyüköztürk, 2002:125). 

Açımlayıcı faktör analizinden önce, verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını 

tespit edebilmek için Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Küresellik (sphericity) 

Testi sonuçları incelenmiĢtir (Yıldırım, 2015:36). Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve 

Barlett Küresellik (sphericity) Testi sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2 

Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) Katsayısı ve Barlett Küresellik (sphericity) Testi Sonuçları 

1)  Literatür Taraması 

2)  8 ortaokul öğrencisine açık uçlu sorular yöneltme 

3) 70 maddelik madde havuzu oluĢturma 

4) Uzman görüĢünün alınması 

5) Konya Kadınhanı ilçesindeki 5 ortaokula ölçeklerin uygulanması 

6) Açımlayıcı Faktör analizinin yapılması 

7)Cronbach-alfa güvenirlik hesabı 

 8)Üç grup ve Alt grup güvenirlik analizi 

 9) 3 faktörlü 19 maddelik ölçeğin oluĢması 

KMO Örneklem Yeterlilik Ölçümü ,928 

Bartlett Testi Kay- Kare 3306,165 
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 Faktör analizi için verilerin uygunluğu Bartlett testinin anlamlı ve KMO değerinin 

.50‘den fazla olmasına bağlıdır (Akgül ve Çevik, 2003:428). 400 öğrenciye uygulanan Etkili 

Dinleme Becerisi Ölçeği‘nin KMO değerinin. 928 olduğu ve Barlett testi sonucunun da 0.1 

düzeyinde anlamlı olduğu dolayısıyla 70 maddelik Etkili Dinleme Becerisi ölçeğinin verilerin 

çok değiĢkenli normal dağılımdan geldiği belirlenmiĢtir. Faktör analizine 70 madde ile 

baĢlanmıĢ ve toplam 12 faktör elde edilmiĢtir. 12 faktör toplam varyansın %60.7 

karĢılamaktadır. Madde seçimi sırasında faktör yük değeri en az 40 ve öz değeri 1.00‘den 

büyük olan maddeler ölçeğe seçilmiĢtir (Tekindal, 2015:153). Bu değerlerden düĢük olan ve 

biniĢiklik gösteren maddeler ölçekten çıkartılmıĢtır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 51 

madde ölçekten atılmıĢtır. Faktör analizi sonucunda, 1., 3., 5., 8., 9., 10., 11., 13., 18., 19., 21., 

22., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., 48., 

49., 50., 58., 60., 62., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70. maddeler faktör yük değerlerinin 0.40‘ın 

altında olmasından dolayı ölçekten çıkartılmıĢlardır. Ayrıca 3., 7., 17., 23., 32., 42., 44., 46., 

63. 

maddelerin faktör yük değerleri arasındaki farkları 0.10‘dan küçük olduğu için ölçekten 

çıkartılmıĢlardır. Faktör sayısını belirlemek için Scree plot (Çizgi Grafiği) kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 1. Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Scree plot Grafiği 

 Faktörlerin öz değerlerine dayalı olan çizgi grafiğinde (Scree graph/plot)  kırılma 

noktaları faktör sayısını gösterir (Büyüköztürk, 2002:133). ġekil 1‘deki Scree plot grafiğinde 

yer alan 3 kırılma noktasına bağlı olarak ölçeğin 3 faktörden oluĢtuğu görülmektedir. Faktör 

analizi sonucunda KMO değeri. 92‘ye yükselmiĢ ve oluĢan 3 faktör toplam varyansın 

%55,7‘sini açıklamaktadır. Bu üç faktör ‗‘değerlendirme‘‘ ,‗‘fayda‘‘ ve ‗‘anlama‘‘ anahtar 

kavramları altıda toplanmıĢtır. Etkili Dinleme Becerisi Ölçeği‘nin toplam faktör analizi için 

açıklanan varyans değeri Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Total Variance Explained (Toplam Varyansın Açıklanması) 

Tablosu 

 

 

 sd 171 

 p ,000 



 
 

 1456 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 
C

o
m

p
o

n
en

t 
(M

a
d

d
e)

 

Initial Eigenvalues 

  

(BaĢlangıç Özdeğerleri) 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

 

(Karesi Alınan Yüklerin 

Toplam Çıkarımı) 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 

(Karesi Alınan Yüklerin 

Döndürme Toplamı) 

   

T
o

ta
l 

(T
o
p

la
m

) 

%
 o

f 
V

a
ri

en
ce

  

(V
a
ry
a
n
sı
n
  
%
’s
i)

 

 C
u

m
u

la
ti

v
e 

 %
 

(B
ir

ik
im

li
 %

) 

T
o

ta
l 

(T
o
p

la
m

) 

%
 o

f 
V

a
ri

a
n

ce
 

(V
a
ry
a
n
sı
n
 %

’s
i)

 

C
u

m
u

la
ti

v
e 

%
 

(B
ir

ik
im

li
%

) 

T
o

ta
l 

  
(T

o
p

la
m

) 

%
 o

f 
V

a
ri

a
n

ce
 

 V
a
ry
a
n
sı
n
 %

’s
i)

 

C
u

m
u

la
ti

v
e 

%
 

(B
ir

ik
im

li
%

) 

1 7,717 40,614 40,614 7,717 40,614 40,614 4,880 25,684 25,684 

2 1,708 8,990 49,603 1,708 8,990 49,603 3,629 19,099 44,784 

3 1,167 6,142 55,745 1,167 6,142 6,142 2,083 10,961 55,745 

4 ,864 4,549 60,294        

5 ,789 4,151 64,445       

6 ,685 3,605 68,050       

7 ,663 3,488 71,538       

8 ,629 3,310 74,848       

9 ,603 3,175 78,022       

10 ,591 3,111 81,133       

11 ,510 2,685 83,818       
12 ,504 2,652 86,471       

13 ,484 2,548 89,019       

14 ,433 2,277 91,295       

15 ,404 2,128 93,423       
16 ,353 1,859 95,282       

17 ,334 1,757 97,040       

18 ,287 1,513 98,552       
19 ,275 1,448 100,000       

Tablo 3‘te verilen değerlere göre, 19 maddeden oluĢan Etkili Dinleme Becerisi Ölçeği 

3 faktörde toplanmıĢtır ve 1.faktörde 9 madde, 2.faktörde 7 madde, 3. faktörde 3 madde 

bulunmaktadır. 

Tablo 4 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Rotated Component Matrix (Döndürülmüş Bileşenler 

Matriksi) Tablosu 

Maddeler Component (BileĢen) 

1 2 3 

Madde 55 ,774   

Madde 53 ,733   

Madde 54 ,730   

Madde 56 ,722   

Madde 57 ,714   

Madde 61 ,679   
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Madde 52  ,674   

Madde 59 ,624   

Madde 51 ,620   

Madde 16  ,728  

Madde 15  ,712  

Madde 14  ,679  

Madde 12  ,674  

Madde 18  ,646  

Madde 20  ,595  

Madde 24  ,576  

Madde 2   ,770 

Madde 4   ,744 

Madde 6   ,689 

 Elde edilen maddelerin açık ve anlamlı yorumlanabilmesi ve ölçeğin çok faktörlü 

yapıya sahip olması varimax döndürme tekniğinin kullanılmasını sağlamıĢtır. Bu döndürme 

ile her bir değiĢken çok az sayıda faktörü karĢılayabildiği için faktörler hakkında yorum 

yapılması daha basit olmuĢtur (Abdi, 2003:79). 

 Tablo 4‘e göre, maddelerin faktör yükleri 0.576 ile 0,774 arasında değiĢmektedir. Üç 

faktörü olan ölçeğin her bir alt faktör için madde toplam korelasyonları 1. Faktör için, ,620 ile 

,774 arasında olduğu, 2.faktör için ,576 ile ,728 arasında olduğu ve üçüncü faktör için ,689 ile 

,770 arasında olduğu görülmüĢtür. Madde toplam korelâsyonu 0.30 ve üstünde olan maddeler 

katılımcıların cevaplarını daha iyi ölçüde ayırt edebilir (Büyüköztürk, 2012:133). Bu 

değerlere göre, her bir maddenin katılımcıların etkili dinleme becerilerini iyi derecede ölçtüğü 

söylenebilir. 

 Korelasyon katsayısı 1.00 değeri mükemmel pozitif düzeyde bir iliĢkiyi; -1.00 olması 

mükemmel negatif yönde bir iliĢki; 0.00 olması ise herhangi bir iliĢkinin olmadığını gösterir 

(Büyüköztürk, 2016:123). Bu değerler dikkate alındığında, ortaokul öğrencilerinin etkili 

dinleme becerisi ölçeğine iliĢkin korelasyon katsayılarına göre,  faktörler arasında orta 

düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu belirlenmektedir. 

Ölçekten alınan puanlar dikkate alınarak grup en yüksek puandan en düĢük puana göre 

sıralanarak gerekli kodlamalar yapılmıĢtır. Ardından t testi uygulanarak üst %27 ile alt 

%27‘lik grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiĢtir. Yapılan 

analizler incelendiğinde, ölçeğin üç faktörde toplandığı ve bu faktörlerin etkili dinleme 

becerisi ile ilgili üç temel yapıyı (değerlendirme, fayda ve anlama) temsil ettiği görülmüĢtür. 

Değerlendirme faktöründe, öğrencilerin dinleme becerilerini değerlendirmelerine ve 

bu becerilerini sorgulamalarına yönelik maddeler yer almaktır. 9 madde aynı faktörde, faktör 

yükleri bakılarak ölçeğe alınmıĢtır. Bu faktörde yer alan maddeler, öğrencilerin dinleme 

becerilerini nasıl değerlendirdiklerini ifade etmektedirler. 

Fayda faktöründe öğrencilerin dinleme becerilerinden yaĢamlarında nasıl 

faydalandıklarını belirten maddeler bulunmaktadır. Bu 7 maddenin madde yük değerleri bu 

faktörde birleĢtiği için fayda olarak isimlendirilmiĢtir. 
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Anlama boyutunda ise, maddeler dinleme becerileri sayesinde anlama düzeylerini ve 

süreçlerini ifade etmektedir. Üçüncü faktörde toplanan faktör yükleri ise 3 madde ile 

açıklanmaktadır. 

Etkili dinleme becerisi ölçeği incelendiğinde ‗‘değerlendirme‘‘ alt boyutuna ait 

geçerlilik-güvenirlilik analiz sonuçları Tablo 5‘te verilmiĢtir. 

 

Tablo 5 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Değerlendirme Alt Boyutuna Ait Geçerlilik- Güvenirlik 

Analizi Sonuçları 
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51.(1.)Dinlediklerimin ne 

kadar doğru anladığımı 

sorgularım. 

 

4.61 0.69 .46 .633 ,573 1429 14.49 .00* 

52.(2.)Dinlediklerimden 

faydalanarak sonuç 

hakkında çıkarımda 

bulurum. 

 

4.67 0.65 .55 .70 ,652 1454 14.78 .00* 

53.(3.)Dinlediklerimden 

yola çıkarak hayatımı 

değerlendirmek beni 

mutlu eder. 

 

4.55 0.95 .580 .67 ,611 1411 13.11 .00* 

54.(4.)Dinlediklerimin 

beni ne kadar etkilediğini 

düĢünürüm. 

 

4.73 0.62 .60 .71 ,655 1429 16,87 .00* 

55.(5.)Dinlediklerimi 

hayatımda kullanma 

açısından 

değerlendiririm. 

 

4.70 0.59 .66 .73 ,680 1397 16,84 .00* 

56.(6.)Dinlediğim 

konudaki neden ve sonuç 

iliĢkilerini 

değerlendirebilirim. 

 

4.72 0.66 .61 .73 ,675 1427 15,93 .00* 



 
 

 1459 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

57.(7.)Dinlediklerimi 

sırayla özetleyebilmek 

beni mutlu eder. 

 

4.60 0.77 .57 .68 ,629 1400 14.30 .00* 

59.(8.)Ġyi bir dinleyici 

olarak kendimi 

değerlendiririm. 

 

4.71 0.65 .51 .69 ,633 1438 14,52 .00* 

61.(9.)Dinlediklerimden 

yola çıkarak hayatımı 

değerlendirebilirim. 

4.60 0.81 .52 .66 ,609 1398 15.38 .00* 

* p<0.05 

 Tablo 5‘te birinci faktörde bulunan maddelerin etkili dinleme becerisine etkisini 

ölçtüğü belirlenmiĢtir. Tablo 5‘e göre, birinci faktörde yer alan maddelerin öğrencilerin etkili 

dinleme becerisini nasıl değerlendirdikleri, bu beceriyi sorgulamalarını içermektedir 

‗‘Değerlendirme‘‘ faktöründe yer alan maddelerin faktör yükleri ,620 ile ,774 arasında 

değiĢme göstermektedir. 

 Etkili dinleme becerisi ölçeği incelendiğinde ‗‘fayda‘‘ alt boyutuna ait geçerlilik-

güvenirlilik analiz sonuçları Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

Tablo 6 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Fayda Alt Boyutuna Ait Geçerlilik- Güvenirlik Analizi 

Sonuçları 
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p

 

   

16.(10.) Dinlediğim 

metindeki önemli ifadeleri 

bilirim. 

 

4.73 0.66 .60 .63 ,587 1474 13.07 .00* 

15.(11.)Dinlediğim metindeki 

kiĢilerin yerine kendimi 

koyup olayları yorumlarım. 

 

4.45 0.96 .54 .56 ,517 1381 11.38 .00* 

14.(12.)Dinlediklerimdeki 

olay, yer, zaman ve kiĢi 

kavramlarını belirleyebilirim. 

 

4.63 0.85 .51 .58 ,536 1541 10.62 .00* 

12.(13.)Daha iyi dinlemek 

için soru sormayı severim. 

 

4.61 0.70 .54 .58 ,538 1521 11.04 .00* 
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18.(14.)Dinlediklerimi 

kolayca özetleyebilirim 

 

4.65 0.71 .48 .57 ,523 1520 11.12 .00* 

20. (15.)Ġyi dinleyerek 

görevlerimi zamanında 

yaparım. 

 

4.68 0.62 .47 .62 ,572 1523 12.82 .00* 

24.(16.)Farklı fikirleri 

dinlemek beni 

heyecanlandırır. 

4.65 0.76 .42 .57 ,529 1505 11.33 .00* 

* p<0.05 

 Tablo 6 incelendiğinde, ikinci faktörde yer alan maddelerin etkili dinleme becerisine 

etkisi ölçülmektedir. Bu faktörde yer alan maddeler etkili dinleme becerisini öğrencilerin ne 

derecede faydalı bulduğunu yansıtmaktadır. ‗‘Fayda‘‘ faktöründe yer alan maddelerin faktör 

yükleri ,576 ile ,728 arasında değiĢtiği görülmektedir. 

Etkili dinleme becerisi ölçeği incelendiğinde ‗‘anlama‘‘ alt boyutuna ait geçerlilik-

güvenirlilik analiz sonuçları Tablo 7‘de verilmiĢtir. 

Tablo 7 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Anlama Alt Boyutuna Ait Geçerlilik- Güvenirlik Analizi 

Sonuçları 
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2.(17.) Dinlediğim 

sesleri anlamak isterim. 

 

4.66 0.74 .66 .53 ,484 1463 11.23 .00* 

4.(18.)Dinlediğim 

metindeki önemli 

noktalara odaklanmayı 

tercih ederim. 

 

4.62 0.75 .64 .55 ,511 1472 10.45 .00* 

6. (19.)Neden 

dinlediğimi iyi bilirim. 

4.61 0.80 .60 .58 ,535 1496 10.42 .00* 

* p<0.05 

 Tablo 7 incelendiğinde üçüncü faktörde yer alan maddelerin etkili dinleme becerisine 

etkisini ölçmektedir. Buna göre, üçüncü faktörde yer alan maddelerin etkili dinleme becerisini 

kullanarak öğrencilerin birbirlerini ya da metinleri ne kadar anladıklarını ifade etmektedir. 

‗‘Anlama‘‘ faktöründe yer alan maddelerin faktör yükleri ,689 ile ,770 arasında değiĢtiği 

görülmektedir. 

Etkili dinleme becerisi ölçeğinin alt faktörlerinin açıkladığı varyans oranları ve alfa 

katsayılarına iliĢkin sonuçlar Tablo 8‘de verilmiĢtir 
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Tablo 8 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Alt Faktörlerinin Açıkladığı Variyans Oranları Ve Alfa 

Katsayıları 

Faktör Açıkladığı Varyans Alfa 

1.Değerlendirme 25,68 ,90 

2.Fayda 19,09 ,83 

3.Anlama 10,96 ,72 

Toplam 55,73  

 Tablo 8‘e göre, her bir faktörün açıkladıkları varyans oranı I.Faktör için 25.68, II. 

Faktör için 19.09 ve III. Faktör için 10.96‘dır.I. Faktör (Değerlendirme) için alfa katsayısı, 90, 

II. Faktör (Fayda) için, 83, III. Faktör (Anlama) için, 72‘dir. Etkili dinleme becerisi ölçeğinin 

tüm maddeleriyle birlikte toplam Afla Değeri ise α=0.918‘dir. Bu değere göre ‗‘Etkili 

Dinleme Becerisi Ölçeği‘‘ yüksek güvenirliğe sahip bir ölçektir. 

Tablo 9 

Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğinin Alt Faktörlerine İlişkin Ortalama, Standart Sapma, 

Maksimum, Minimum Puan Değerleri ve Korelasyon Katsayıları  

Faktör N X SS Min Max Değerledirme Fayda Anlama 

1.Faktör 
(Değerlendirme) 

400 31,95 9,34 3,5 3,9 1 ,594** ,533** 

2.Faktör 

(Fayda) 

400 26,16 6,62 3,3 3,6 ,594** 1 ,512** 

3.Faktör 

(Anlama) 

400 11,07 3,40 3,1 3,7 ,533** ,512** 1 

**p<.05   

 Tablo 9‘da Etkili Dinleme Becerisi Ölçeğiyle ilgili korelasyon katsayıları 

incelendiğinde faktörler arasında anlamlı bir Ģekilde orta düzeyde bir iliĢkinin olduğu 

gözlenmektedir. Taslak ölçekteki maddeler ve faktör yükleri Tablo 10‘da verilmiĢtir. Tablo 

10‘da görüldüğü gibi esas ölçek 19 olumlu maddeden oluĢmaktadır 

 

Tablo 10 

Etkili Dinleme Becerisine Yönelik Taslak Beceri Ölçeği Maddeleri 

Taslak 

no 

Faktörü 

Yükü 

Maddeler 

1 .774 Dinlediklerimi hayatımda kullanma açısından değerlendiririm. 

2 .733 Dinlediklerimden yola çıkarak hayatımı değerlendirmek beni mutlu eder. 

3 .730 Dinlediklerimin beni ne kadar etkilediğini düĢünürüm. 

4 .722 Dinlediğim konudaki neden ve sonuç iliĢkilerini değerlendirebilirim 

5 .714 Dinlediklerimi sırayla özetleyebilmek beni mutlu eder. 

6 .679 Dinlediklerimden yola çıkarak hayatımı değerlendirebilirim 

7 .674 Dinlediklerimden faydalanarak sonuç hakkında çıkarımda bulurum. 

8 .624 Ġyi bir dinleyici olarak kendimi değerlendirebilirim. 

9 .620 Dinlediklerimin ne kadar doğru anladığımı sorgularım 

10 .728 Dinlediğim metindeki önemli ifadeleri bilirim. 

11 .712 Dinlediğim metindeki kiĢilerin yerine kendimi koyup olayları 
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yorumlarım. 

12 .679 Dinlediklerimdeki olay, yer, zaman ve kiĢi kavramlarını belirleyebilirim.  

13 .674 Daha iyi dinlemek için soru sormayı severim. 

14 .646 Dinlediklerimi kolayca özetleyebilirim. 

15 .595 Ġyi dinleyerek görevlerimi zamanında yaparım. 

16 .576 Farklı fikirleri dinlemek beni heyecanlandırır. 

17 .770 Dinlediğim sesleri anlamak isterim. 

18 .744 Dinlediğim metindeki önemli noktalara odaklanmayı tercih ederim. 

19 .689 Neden dinlediğimi iyi bilirim. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

 Yapılan çalıĢmada, ortaokul 5.,6.,7., ve 8. Sınıf öğrencilerinin etkili dinleme 

becerilerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliĢtirmek 

hedeflenmiĢtir.  Ġlk olarak 70 maddeden oluĢan taslak ölçek 400 öğrenciye uygulanmıĢ 

ardından yapılan analizler neticesinde 51 maddesi ölçekten çıkartılarak 19 olumlu maddeye 

ulaĢılmıĢtır. Bu maddeler ise ölçek hazırlama sürecinde dikkat edilen üç temel yapıyı 

(değerlendirme, fayda ve anlama) yansıttığı belirlenmiĢtir. Analizler sonucunda üç faktörün 

yük değerlerinin ,57 ile ,77 arasında yüksek oranda değime gösterdiği tespit edilmiĢtir. I. 

faktörde (Değerlendirme) yer alan (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61) maddeler 

incelendiğinde; etkili dinleme becerisinin ‗‘değerlendirme‘‘ düzeyini ölçtüğü görülmüĢtür. II. 

Faktörde (Fayda) yer alana (16, 15, 14, 12, 18, 20, 24) mader incelendiğinde; etkili dinleme 

becerisinin ‗‘ fayda‘‘ düzeyini ölçtüğü görülmüĢtür. III. Faktörde (Anlama) yer alan (2, 4, 6) 

maddeler bakıldığında ise; etkili dinleme becerisinin ‗‘ anlama‘‘ düzeyinde ölçtüğü 

belirlenmiĢtir. 

 Faktör sayısı üç olan ölçeğin her alt faktör için madde toplam korelasyonları I. Faktör 

(Değerlendirme) için ,620 ile 774; II. Faktör (Fayda) için ,576 ile ,728; III. Faktör (Anlama) 

için ,689 ile ,770 arasında olduğu tespit edilmiĢtir. Elde edilen faktörlerin güvenirlik 

değerleri; I. Faktör (Değerlendirme) için alfa katsayısı, 90, II. Faktör (Fayda)için, 83, III. 

Faktör (Anlama) için, 72‘dir. Bu değer ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir. ‗‘Etkili Dinleme Becerisi Ölçeği‘‘ için yapılan güvenirlik ve 

geçerlik analizlerine göre, ortaokul öğrencilerinin etkili dinleme becerisini ölçen, 3 alt boyuta 

sahip geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı elde edilmiĢtir. Literatürde bulunan benzer ölçeklere 

bakıldığında; Atalay ve Melanlıoğlu (2016)‘nun ‗‘Ortaokul Öğrencileri için Dinleme 

Stratejileri Ölçeği‘‘  incelendiğinde faktör yüklerinin ,720 ile ,452 arasında değiĢme 

gösterdiği; iç tutarlılık katsayısı α=0.956 olarak hesaplanmıĢtır. ġahin ve Aydın (2009) ‗‘ 

Ġlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerileri Ölçeği‘‘‘nde faktör yük 

değerleri 0,297 ile 0,545 arasında değiĢmekte; iç tutarlılık katsayısı alfa=0,916 olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 Faktör yük değerinin 0.60 ve üstünde olması yüksek, 0.30 ve 0.59 arasında olması orta 

düzeyde büyük olarak kabul edilir (Büyüköztürk, 2002:477). Alfa katsayısının 0.80≤ α≤1.00 

arasında bir değere sahip olması ise yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu Ģeklinde 

tanımlanır (TavĢancıl, 2006:29). GeliĢtirilen ortaokul öğrencilerinin ‗‘Etkili Dinleme Becerisi 

Ölçeği‘‘ nin faktör yük değerlerinin ,57 ile ,77 arasında değiĢme gösterdiği, iç tutarlılık 

katsayı değerinin α=0.918 olduğu belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, bu 

alanda yapılan diğer çalıĢmalarla benzer sonuçlara sahip olduğu ve bu değerler dikkate 
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alındığında, ölçeğin faktör dağılımları ve güvenirlik değerlerine göre kullanılabilir bir ölçek 

olduğuna ulaĢılmıĢtır. Bu ölçek baĢka çalıĢmalarda araĢtırmacılar tarafından doğrulayıcı 

faktör analizi kullanılarak düzenlenebilir. 

 

 

 

Kaynakça 

Abdi, H. (2003). Factor rotations in factor analyses. Encyclopedia for Research 

Methods for      the Social Sciences. Sage: Thousand Oaks, CA, 792-795. 

https://www.utdallas.edu/~herve/Abdi-rotations-pretty.pdf adresinden 05.06.2017 tarihinde 

eriĢilmiĢtir. 

Atalay, T. D., ve Melanlıoğlu, D. (2016). ―Ortaokul Öğrencileri Ġçin Dinleme 

Stratejileri Ölçeği‖ nin Geçerlilik Ve Güvenilirlik ÇalıĢması. Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (57), 1885-1904. http://e-

dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/5000201544 adresinden 29.05.2017 tarihinde 

eriĢilmiĢtir. 

Aydın, G. (2009). Zihin Haritalama Tekniğinin Dinleneni Anlamaya Etkisi. ( Yüksek 

Lisans Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2324 adresinden 30.03.2017 

tarihinde eriĢilmiĢtir. 

Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki 

etkileri (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü). 

http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2324 adresinden 31.03.2017 

tarihinde eriĢilmiĢtir. 

Burleson, B.(2011). A constructivist approach to listening. International Journal of 

Listening, vol. 25, no. 1-2, pp. 27-46. EriĢim tarihi: 23.03.2017 

http://dx.doi.org/10.1080/10904018.2011.536470 adresinden 23.03.2017 tarihinde 

eriĢilmiĢtir. 

Büyüköztürk, ġ. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliĢtirmede 

kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050785 adresinden 20.05.2017 

tarihinde eriĢilmiĢtir. 

Büyüköztürk, ġ., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, ġ., ve Demirel, F. (2016). 

Bilimsel araĢtırma yöntemleri. (20.Baskı).Ankara: Pegem Akademi. 

Büyüköztürk, ġ. (2016). Veri analizi el kitabı (16. Baskı). Ankara: Pagem A 

Yayıncılık. 

Brownell, J. (2015). Listening: Attitudes, principles, and skills. Routledge. 

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). Designing and conducting mixed methods 

research. Sage publications. 

Doğan, Y. (2011). Dinleme eğitimi. Pegem Akademi. 3-36 

Ergin, A., ve Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Anı Yayıncılık..3-115 

Gliem, J. A., ve Gliem, R. R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting 

Cronbach‘s alpha reliability coefficient for Likert-type scales. Midwest Research-to-Practice 

Conference in Adult, Continuing, and Community Education. 

https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/344 adresinden 23.05.2017 tarihinde eriĢilmiĢtir. 

https://www.utdallas.edu/~herve/Abdi-rotations-pretty.pdf
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/5000201544
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/5000201544
http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2324
http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2324
http://dx.doi.org/10.1080/10904018.2011.536470
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/view/5000050785
https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/344


 
 

 1464 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Gratz, E. (1973). Goal: Maxi-Listening. The English Journal, 62(2), 268-271.      

doi:10.2307/813383 http://www.jstor.org/stable/813383  adresinden 08.04.2017 tarihinde 

eriĢilmiĢtir. 

Gücüyeter, B. (2009). Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Dinleme Eğitimi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (2): 161-170. http://e-

dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020002656 adresinden 01.04.2017 tarihinde 

eriĢilmiĢtir. 

 

Gürgen, Ġ. (2008). Türkçe Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.54-56 

Karasar, N. (2016). Bilimsel AraĢtırma yöntemleri.(31.Baskı) Ankara: Nobel 

Yayıncılık.79-90 

Katrancı, M., & Yangın, B. (2013). ÜstbiliĢ Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini 

Anlama Becerisine Ve Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013(11). 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041668 adresinden 30.05.2017 

tarihinde eriĢilmiĢtir. 

Low, B. E., ve Sonntag, E. (2013). Towards a pedagogy of listening: teaching and 

learning from life stories of human rights violations. Journal of Curriculum Studies, 45(6), 

768-789. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220272.2013.808379 adresinden 

09.04.2017 tarihinde eriĢilmiĢtir. 

McIver, J. P., Carmines, E. G., ve Sullivan, J. L. (1994). Unidimensional 

scaling. International Handbook of Quantitative Applications in the Social Sciences, 4, 22-23 

Owen, F. K., ve  Bugay, A. (2014). ĠletiĢim Becerileri Ölçeği‘nin geliĢtirilmesi: 

Geçerlik ve güvenirlik çalıĢması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2). 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000013912 adresinden 24.03.2017 

tarihinde eriĢilmiĢtir. 

Özbay, M. (2001). Türkçe öğretiminde dinleme becerisini geliĢtirme yolları. Türk 

Dili, 589,         9-15. 

Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II: Dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.155 

Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Ankara: Anı Yayıncılık.10-15 

ġahin, A., ve Aydın, G. (2009). Ġlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi 

Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket GeliĢtirme. Journal of 

International Social Research, 2(9). 

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi9pdf/sahinabdullah_aydingulnur.pdf adresinden 

30.05.2017 tarihinde eriĢilmiĢtir. 

TaĢer, S. (2000). KonuĢma Eğitimi. Ġstanbul: Papirüs Yayınları.208-209 

TavĢancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS Ġle Veri Analizi.(3. 

Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. 29-30 

            Tekindal, S. (2015). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma. Ankara: 

Pegem Akademi Yayıncılık. 

Thompson, K., Leintz, P., Nevers, B., ve Witkowski, S. (2004). The integrative 

listening model: An approach to teaching and learning listening. The Journal of General 

Education, 53(3), 225-246. https://muse.jhu.edu/article/180386/summary adresinden 

03.04.2017 tarihinde eriĢilmiĢtir. 

Yıldırım, B.(2015). Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik 

çalıĢması. Muş Alparslan Üniversitesi, 3(1). 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon/article/view/5000128941 adresinden 14.05.2017 

tarihinde eriĢilmiĢtir. 

http://www.jstor.org/stable/813383
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020002656
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/view/1020002656
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041668
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220272.2013.808379
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000013912
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi9pdf/sahinabdullah_aydingulnur.pdf
https://muse.jhu.edu/article/180386/summary
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anemon/article/view/5000128941


 
 

 1465 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

 

 

 

  



 
 

 1466 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Bildiri No:BT458 

SĠNEMA VE EDEBĠYAT YOLUYLA ÖĞRENCĠLERĠN METAFOR 

ALGISI ÜZERĠNE BĠR DURUM ÇALIġMASI 

 

Doç. Dr. Neslihan KARAKUġ, Yıldız Teknik Üniversitesi, neslihankarakush@gmail.com 

 

 

 

 
ÖZET 

 
Uyarlama; roman, hikâye, şiir, tiyatro, çizgi roman vb. başka türden bir edebiyat yapıtının sahneye veya beyaz 

perdeye aktarılmasıdır. Bir romanın filme aktarılmasının sebepleri vardır. Bu sebepler şöyle sıralanabilir: 

1.Sinemaya aydın kesimler tarafından saygınlık kazandırılmak istenmesi, 2.Sinemanın ucuz bir eğlence aracı 

değil bir sanat dalı olduğunu kanıtlamak, 3.Tanınmış yazarların sahip oldukları okuyucu potansiyelini 

değerlendirmek, 4.Filmlere konu bulma zorluğu, 5.Orta sınıflara sinemanın yeni ve tehlikeli bir toplumsal 

felaket olmadığı güvenini vermek (1908‘de reformcuların New York sinema sansürüne karşı), 6.Başarılı ve 

saygın bir romanın iyi bir kazancı garanti etmesi, 7.Senaryo yazarlığının gelişmemiş olması gibi. Türkiye‘de 

daha çok geçerli olan 3, 4, 6 ve 7. maddeler olarak görülmektedir. Çalışma kapsamında ele alınacak olan 

filmler, amaçlı örneklem yoluyla 3. ve 6. maddelere uygun olarak seçilmiş ve 5 film ile sınırlı tutulmuştur. Türk 

edebiyatı romanlarından uyarlama yoluyla sinemaya aktarılan 5 filmin mecazlar yoluyla öğrenci algısı 

belirlenmeye çalışılacak ve uyarlamalar hususunda önemli bir sorun olan: ―zaman mı, değerler mi daha 

önemlidir‖ sorusuna cevap aranacaktır. Araştırmanın örneklemi: Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe 

Öğretmenliği bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Sinema ve Edebiyat dersini 4. sınıfın 2. yarıyılında 

almış olan 30 öğrencinin görüşüne yer verilmiştir. Veri toplama aracı olarak metaforlar (mecazlar) 

kullanılmıştır. Mecaz, bir kavram ya da bir terimin belirli bir benzerliği anlatmak amacıyla farklı bir içeriğe 

uygulanmasıdır. Bu yolla öğrenciler çalışma kapsamında ele alınan 5 filmdeki metaforları semboller 

aracılığıyla tespit etmiş ve yorumlamıştır. Yine tespit edilen bir diğer önemli husus da öğrencilerin kitabı filme 

tercih ediyor olmasıdır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Sinema, edebiyat, uyarlama, metafor. 

 

A CASE STUDY ON THE METAPHOR PERCEPTION OF STUDENTS 

THROUGH CINEMA AND LITERATURE 
 

ABSTRACT 

 

Adaptation; novels, stories, poetry, theater, comics etc. transferring a literary work to another stage or screen. 

There are reasons for transferring a novel to a film. These reasons can be listed as follows:1.The cinema should 

be respected by intellectuals, 2.To prove that cinema is not an inexpensive entertainment tool, 3.To evaluate the 
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reader's potential of well-known writers, 4.The difficulty of finding the subject for the movies, 5.The middle class 

is a new and dangerous cinema to ensure that there is no social catastrophe (against the New York cinema 

censorship of the reformers in 1908), 6. A successful and respectable novel guarantees a good gain, 7. The 

scriptwriting is underdeveloped etc. Articles 3, 4,6 and 7 which are seen as more valid in Turkey. The films to be 

considered in the scope of the study were selected in accordance with the articles 3 and 6 by means of purposive 

sampling and were limited to 5 films.The students' perception of the five films transferred to the cinema through 

adaptation of Turkish literature novels will be tried to be determined and time or values are more important will 

be answered. The sample of the study consists of 4th grade students at the Department of Turkish Language 

Teaching at Yıldız Technical University. The opinions of 30 students who took the Cinema and Literature course 

in the second semester of the 4th grade were included. Metaphors were used as data collection tools. Metaphor 

is the application of a concept or term to a different content in order to describe a certain similarity. In this way, 

the students identified and interpreted the metaphors in the 5 films covered by the study through symbols. 

Another important point identified is that the students prefer the book to the film. 

Keywords: Cinema, literature, adaptation, metaphor. 

 

 

GiriĢ 

Türkçeye ―metafor‖ olarak geçmiĢ ve istiare, benzetme kelimesi ile izah edilmiĢ 

(Türkçe Sözlük, 2005), Güncel Türkçe Sözlükte ise mecaz olarak ifade edilmiĢtir (Güncel 

Türkçe Sözlük, 2016). Metaforlar, kelimelerin normal kullanımından farklıdır ve kelimelerin 

yan anlamları üzerine yoğunlaĢır. Sosyal ve kültürel üretimler oldukları için metaforlar, 

sosyal hayata ve metinlere kolayca uygulanabilirler (Barnes ve Duncan, 2006). Eğitimde 

metaforların kullanılması öğrencilerin özgür düĢünmelerine ve kendilerini özgürce ifade 

etmelerine ortam sağlayacak bir araçtır. ÇalıĢmada yapılan uygulama da böyle bir 

uygulamadır. Öğrencilerin izledikleri 5 uyarlama filmde tespit ettikleri metaforlar, onların 

özgür iradeleri ile seçtikleri mecazlar veya benzetmelerdir. 

F lm hareketl  res mler n, ortam ve  nsan sesler n n, müz ğin bileĢiminden oluĢur. 

Edeb yata göre daha karmaĢık ve çok boyutludur. Film gibi roman da yaĢamı tüm zeng nl ğ  

 ç nde göstermeye çalıĢır. Edebiyat metinleri gibi f lmler de b r gösterge s stem nden 

yararlanarak kurmaca b r öykü anlatır. Ġk s nde de temel parad gmalar mekân, f gür, olay ve 

zamandır. Anlatım bu ögeler üzer nden kurulur (Kayaoğlu, 2016). 

Duygu ve düĢüncelerin metinler aracılığıyla edebi esere dönüĢmesi, sonra da bu 

eserlerin sinema sanatında somut bir gerçeklikle, karelerle gözle görülebilir hale gelmesi 

edebiyatın beyaz perdeye aktarımıdır (Canatak, 2018, s. 73). Uyarlama; roman, hikâye, Ģiir, 

tiyatro, çizgi roman vb. baĢka türden bir edebiyat yapıtının sahneye veya beyaz perdede yerini 
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almasıdır (Özdemir, 2012). Edebiyattan sinemaya uyarlama günümüzde yönetmen ve 

yapımcıların sıkça baĢvurduğu bir yöntemdir. Sinemanın kendinden daha eski bir sanatın 

anlatım geleneğine yönelip, oradan bazı Ģeyleri ödünç alması ve sinema diline dönüĢtürmesi 

ticari açıdan güvenilir bulunmaktadır (Boz, 2014, s. 2). 

Bir romanın filme aktarılmasının sebepleri vardır. Bu sebepler Ģöyle sıralanabilir: 

1.Sinemaya aydın kesimler tarafından saygınlık kazandırılmak istenmesi, 2.Sinemanın ucuz 

bir eğlence aracı değil bir sanat dalı olduğunu kanıtlamak, 3.TanınmıĢ yazarların sahip 

oldukları okuyucu potansiyelini değerlendirmek, 4.Filmlere konu bulma zorluğu, 5.Orta 

sınıflara sinemanın yeni ve tehlikeli bir toplumsal felaket olmadığı güvenini vermek (1908‘de 

reformcuların New York sinema sansürüne karĢı), 6.BaĢarılı ve saygın bir romanın iyi bir 

kazancı garanti etmesi, 7.Senaryo yazarlığının geliĢmemiĢ olması gibi (KarataĢ AteĢ, 2016). 

Türkiye‘de daha çok geçerli olan 3, 4, 6 ve 7. maddeler olarak görülmektedir. ÇalıĢma 

kapsamında ele alınacak olan filmler, amaçlı örneklem yoluyla 3. ve 6. maddelere uygun 

olarak seçilmiĢ ve 5 film ile sınırlı tutulmuĢtur. Bu 5 film Ģöyledir: 

1. Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek 

2. Sarı Mercedes: Adalet Ağaoğlu 

3. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı: Rıfat Ilgaz 

4. Eskici ve Oğulları: Orhan Kemal 

5. Yılanlarin Öcü: Fakir Baykurt 

 

Yöntem 

Nitel araĢtırma deseni ile Ģekillenen çalıĢmada literatür taraması ile toplanan veriler 

metaforlar aracılığıyla içerik analizi ile yorumlanmıĢtır.  

AraĢtırmanın Problem Sorusu 

Türk edebiyatı romanlarından uyarlama yoluyla sinemaya aktarılan 5 filmin mecazlar 

yoluyla öğrenci algısı belirlenmeye çalıĢılacak ve uyarlamalar hususunda önemli bir sorun 

olan: ―zaman mı, değerler mi daha önemlidir?‖ sorusuna cevap aranacaktır.  

ÇalıĢma Grubu-Ġnceleme Nesneleri 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 

4. Sınıf öğrencilerinden oluĢmaktadır. Sinema ve Edebiyat dersini 4. sınıfın 2. yarıyılında 

almıĢ olan 30 öğrencinin görüĢüne yer verilmiĢtir. Ġnceleme nesneleri, 5 roman ve bu 

romanlardan beyaz perdeye aktarılan, uyarlanan filmlerdir. 
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Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak metaforlar (mecazlar) kullanılmıĢtır. Mecaz, bir kavram ya 

da bir terimin belirli bir benzerliği anlatmak amacıyla farklı bir içeriğe uygulanmasıdır. Bu 

yolla öğrenciler çalıĢma kapsamında amaçlı örneklem seçilen 5 filmdeki metaforları 

semboller aracılığıyla tespit etmiĢ ve yorumlamıĢtır.  

Bulgular 

1. Bir Adam Yaratmak 

Yazar: Necip Fazıl KISAKÜREK  

Eserin Türü: Tiyatro  

Ġlk Basım Tarihi: 1938  

Yönetmen: Yücel ÇAKMAKLI  

Çekim yılı: 1977 

Filmin Türü: Dram, Psikolojik  

1.1. Eserde Ele Alınan Mesleler 

Soyaçekim: Husrev‘in ve piyesteki baĢ karakterin babası gibi 

kendini asması vb.  

Kaza ve Kader: Husrev‘in bütün yaĢadıklarının bir iradenin 

hükmünde gerçekleĢtiğini düĢünmesi vb.  

Ölüm Korkusu: Husrev‘in ölüm düĢüncesi karĢısında çaresizliği ve aklının yok olmayacağı 

düĢüncesi vb.  

YozlaĢmıĢ Ġnsan ĠliĢkileri: Husrev‘in Gazeteci ve Doktor olan dostlarının ikiyüzlü ve 

menfaatperest tavrı, Zeynep‘in Selma‘nın mahremini açığa çıkarması.  

1.2. Kitap-Film KarĢılaĢtırması 

Filmdeki tüm sahneler, karakterler, olaylar ve mekânlar roman ile neredeyse tamamen 

aynıdır.Neredeyse her yönden kitaba/piyese bağlı kalınmıĢtır.Dolayısıyla filmin uyarlama 

türü bire bir uyarlama/transposition/doğrudan aktarmadır.En dikkat çekici fark; filmde birçok 

kelimenin sadeleĢtirilmesidir. 
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1.3. Metaforlar 

Ġncir Ağacı: Eserde ölümü simgeler.  

Selma‘nın Günlüğü: Mahremiyetin ve masumiyetin 

sembolüdür.  

Gazete: Ġkiyüzlülüğün ve hadsizliğin sembolüdür.  

Silah: Kaderi ve onun tecellisini sembolize eder.  

2. Fikrimin Ġnce Gülü (Sarı Mercedes) 

Yazar: Adalet AĞAOĞLU 

 Eserin Türü: Roman 

 Ġlk Basım Tarihi: 1976 

 Yönetmen: Tunç OKAN 

 Çekim yılı: 1987 

 Filmin Türü: Komedi, Dram.  

2.1.Eserde Ele Alınan Mesleler 

Göç: Köyden büyük ve yabancı bir Ģehre çalıĢmak için gidiĢ. 

Zengin Olma Hayali:Bayram‘ın çok para kazanıp memleketine zengin bir adam olarak dönme 

hayali.  

Ġtibar-Para ĠliĢkisi: Bayram‘ın köye döndüğünde Ġtibar görmek için köye mersedesi ile 

girmesi gerektiğine inanması. 

Kaderin Tecellisi: Bayram‘ın yaptığı kötülüklerin yanına kalmaması. 

2.2.Kitap-Film KarĢılaĢtırması 

Filmde ve romanda olayların ilerleyiĢi aynıdır.Kitapta toplumsal bakıĢ açısı hakimken, 

filmin olaylara biraz daha sübjektif yaklaĢtığı görülmektedir.Film, romana göre yarıda 

bitirilmiĢ gibidir.Kitapta köyüne dönmeyi baĢarır; fakat herkes Bayram hakkındaki gerçekleri 

öğrenmiĢtir.Filmde ise herkesin gerçekleri öğrendiğini anlayınca köüne dönmekle dönmemek 
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arasında kalır ve film bu Ģekilde biter.Kitapta araba fabrikasında montaj iĢçisi, filmde ise 

çöpçüdür. 

2.3. Metaforlar 

Sarı Mersedes: GösteriĢ, para, saygınlık, itibarı simgeler. 

Plak: Fikrimin Ġnce Gülü Ģarkısı çalar. Bayram‘ın 

geçmiĢini simgeler. 

Bayram: Toplumun para için her Ģeyi yapabilecek olan 

kesimini simgeler. 

3. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 

Yazar: Rıfat ILGAZ 

Eserin Türü: Roman 

Ġlk Basım Tarihi: 1971 

Yönetmen: Ertem EĞĠLMEZ 

Çekim yılı: 1976 

Filmin Türü: Komedi, Dram.  

3.1.Eserde Ele Alınan Mesleler 

Eğitim-Öğretim:Filmde dolaylı olarak verilmese de toplumsal sorunlarla birlikte eğitim-

öğretimdeki sorunlar da hissettirilir. 

ArkadaĢlık: Öğrenciler her Ģeye rağmen birlikte hareket ederler ve birlikte mutludurlar. 

Ailelerin Ġlgisizliği: Öğrenciler aslında ailelerinin birer kopyası gibidir ve onların bu hali biraz 

da ailelerinin ilgisizliğindendir. 

Eğlenmek Ġçin Her ġey Mübah ArkadaĢları ve öğretmenlerini kendi eğlenceleri uğruna 

üzmelerinin doğurduğu sonuçlar. 

3.2.Kitap-Film KarĢılaĢtırması 

Film, kitaptan fazla bağımsız hareket etmiĢ, genel örüntüsünde benzerlikler bulunsa da 

farklılıklar çoktur. Kitaptaki karakterler fakir ailenin çocuğuyken filmde zengin ailelerin 

çocuklarıdır. Kitapta Ġnek ġaban tiplemesi çalıĢkan bir tipken filmde çok saf bir tipi 

yansıtmıĢtır. Kitapta okulun müdürü ön plana çıkarken filmde okulun muavini olan Kel 
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Mahmut ön plandadır. Kitapta Hababam Sınıfı okul müdürüne karĢı birlik olup onun 

aleyhinde tiyatro gösterisi sergiledikleri için sınıfta kalırken, filmde ise Semra Hoca‘nın 

sınavında ondan intikam almak için ona aĢk mektupları yazdıkları için okuldan atılma durumu 

yaĢanır. 

3.3. Metaforlar 

Öğretmen: Bilginin ve merhametin kaynağı. Kel Mahmut, Semra Hoca ve Akil Hoca. 

Hafize Ana: Klasik bir Anadolu annesi. ġefkat ve samimiyetin kaynağı. 

Müdür: YanlıĢ idareciliğin ve maddiyatçılığın sembolü. 

Hafize Ana‘nın zili: Bir Ģeyin baĢlangıcının ve sonunun temsili. Bu hayattaki her Ģeyin gelip 

geçici oluĢunun maddeye bürünmüĢ hali. 

Ġnek çanı: UyanıĢın sembolü. Farkında oluĢ durumunun 

temsili. 

4. Eskici ve Oğulları 

Yazar: Orhan KEMAL 

Eserin Türü: Roman 

Ġlk Basım Tarihi: 1962 

Yönetmen: ġahin GÖK 

Çekim yılı: 1990 

Filmin Türü: Dram.  

 

4.1.Eserde Ele Alınan Mesleler 

SanayileĢme: Dünyada ve Türkiye‘de yaĢanan 

sanayileĢmenin getirdikleri. 

ĠĢsizlik- Geçim Sıkıntısı:SanayileĢme ile artan iĢsizlik 

oranı ve eskici ile büyük ailesinin yaĢadığı geçim sıkıntısı. 

Pamuk Tarlaları: Adana‘nın kavurucu sıcaklarında pamuk tarlalarında çalıĢan iĢçiler 

Nesil ÇatıĢması: Babanın ısrarı ve yenilikleri anlamamakta ısrarı 

Ahlâki Çöküntü: Ailenin durumu günden güne kötüleĢtikçe ahlaki çöküntüler de baĢ 

göstermektedir. 
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4.2.Kitap-Film KarĢılaĢtırması 

Toplumcu gerçekçi bir yazar olan Orhan Kemal eserini yazarken yerel dili kullanmaya 

özen göstermiĢ, filmde de buna sadık kalınmıĢtır.Filmdeki diyalogların birçoğu kitaptan 

birebir alınmıĢ cümlelerdir.Ailenin pamuk tarlasına gitmesinden itibaren senaryo eserden 

farklılık gösterir.Ünal kitapta kötü ve kafası karıĢık bir karakterdir.Tarlada çalıĢırlarken 

Mehmet‘in kızı 11 yaĢındaki AyĢe‘yi taciz etmiĢtir.Bu bölüm filmde hiç 

yansıtılmamıĢtır.Ünal ve Zeliha‘nın resmi olarak evlendiğini eserde de filmde de görmüyoruz. 

Fakat Ünal ailenin damadı gibi evde yaĢamaya baĢlıyor  ve Zeliha hamiledir.  

4.3. Metaforlar 

Topal Eskici: GeçmiĢin izlerini taĢıyan ve bu izlerin kaybolmasından korkan, eski varlıklı 

günlerine özlem duyan insan. 

Pamuk iĢçileri: Ezilen ve değerlerini yitiren iĢçi sınıfı.  

Pamuk tarlaları: Para kazanmak için verilen 

mücadele, parasızlığın insana her Ģeyi yaptırabileceği. 

Eskici Dükkanı: Ailenin çözülüĢü, çöküĢü. 

5. Yılanların Öcü 

Yazar: Fakir BAYKURT 

Eserin Türü: Roman 

Ġlk Basım Tarihi: 1959 

Yönetmen: Metin ERKSAN 

Çekim yılı: 1962 

Filmin Türü: Dram.  

5.1. Eserde Ele Alınan Mesleler 

Derebeylik: Daha önce derebeylik sistemine bağlı 

olan KarataĢ köyünün toprak ağası Necip Bey, zengin 

olur ve arkasında borç içinde yoksul köylüler bırakır. 

Bu durum filmde anlatılmasa da romanın çözümleyici unsurudur. 
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Parayı Veren Düdüğü Çalar misali komĢu hakkını yiyerek sırf parası var diye her Ģeye hakkı 

olduğunu düĢünen Haceli, istediği her Ģeyi para karĢılığı muhtara yaptırabilmektedir. 

5.2.Kitap-Film KarĢılaĢtırması 

Film kitaba sadık kalınarak uyarlanmıĢ. Diyaloglar bile nerdeyse bire bir alınmıĢtır. 

Zaman ve yer olarak benzer zaman ve yerde geçer olaylar. Ġkisi de Burdur‘un bir köyünde ve 

60‘lı yıllarda geçen olayları anlatır. Dönemi yansıtır. Romanda, Sultan Teyze‗nin oğulları ve 

gelinleri ile geçmiĢte yaĢadığı sorunlar sebebiyle tek baĢına yaĢıyor oluĢu, onun düĢünceleri 

aracılığıyla okuyucuya aktarılırken filmde Sultan Teyze‗nin geçmiĢi veya yaĢayıĢı ile ilgili 

ayrıntılar, filmsel zamanın kısıtlayıcılığı sebebiyle atlanmıĢtır. 

5.3. Metaforlar 

Yılan: GeçmiĢte yaılan kötülüklerin, haksızlıkların intikamının alınacağının, hiç bir kötülüğün 

cezasız kalmayacağına olaninancı simgeler. 

Haceli: Hak hukuk gözetmeksizin istediği her Ģeyi parası ile elde edebileceğine inanan insaı 

simgeler. 

Muhtar: para karĢılığı her iĢi, fenalığı yapabilecek alçak insan karakterini simgeler. 

Sonuç  

1. Bazı romanların uyarlama aĢamasında, beyaz perdeye aktarımı sırasında orjinaline çok 

bağlı kalınırken, bazılarında kalınmadığı görülmektedir.  

2. Ayrıca incelenen romanların neĢredildikleri dönem içerisinde filme uyarlandıklarında ana 

esere sadık kalındığı görülürken; yakın zamanda yeniden uyarlananların eserden çok 

farklı bir yol izlediği dikkat çekmektedir. 

3. Son dönem film ve dizilerinin doğrudan aktarma yerine esinlenme yolunu izledikleri 

tespit edilmiĢtir. 

4. Problem sorusunda yer alan ―zaman mı değerler mi daha önemlidir?‖ sorusuna cevap 

olarak son dönem uyarlama film ve dizilerde zamanın önemli olduğu, ilk uyarlamalarında 

ise değerlerin daha öncelikli olduğu tespit edilmiĢtir. 

5. Öğrencilerin belirlediği metaforlar, eserlerin ilk uyarlamalarında birebir örtüĢmekte iken, 

son dönem uyarlamalarda örtüĢmemektedir (bu durum Yılanların Öcü isimli eserin son 

dönem uyarlaması için geçerlidir).  
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6. GörüĢü alınan 30 öğrenici de romanın filme göre duyguları aktarmakta daha baĢarılı 

olduğunu söylemiĢ ve romanı filme tercih ettiklerini belirtmiĢtir. Bu durum son dönemde 

görselliğin ön plana çıktığı, öğrencilerin eseri okumaktansa filmini izledikleri veya özeti 

ile yetindikleri gerçeği ile örtüĢmemektedir. Edebiyat dilinin tadını alan öğrenci filmi 

değil romanı tercih etmektedir. Günümüzde özellikle orta okul ve lise öğrencilerinin film 

ve özetleri tercih ediyor olmasının, bu edebi zevke vakıf olamadıklarından dolay olduğu 

düĢünülmektedir. Bu durum çalıĢmanın dolaylı bir sonucu olarak sunulmaktadır. 
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ÖZET 

 
Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler beraberinde şirketlere yeni müşteriler bulma ve mevcut 

pazarlarını geliştirme imkanı sunmaktadır. Öte yandan, teknolojik gelişmeleri takip edemeyen ve bunları 

pazarlama faaliyetlerine entegre edemeyen işletmeler, rakip işletmelere karşı mevcut pazarlarını kaybetme riski 

ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle, dijital pazarlama ya da sosyal medya pazarlaması olarak da 

adlandırılabilen, firmaların internet üzerinden geniş kitlelere ulaşmasına imkan tanıyan teknolojik pazarlama 
yöntemleri, diğer pazarlama kanalları içerisinde önemini her geçen gün arttırmaktadır.  

 

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kanalları içerisinde en sık kullanılan platformlardan biri olan 

Instagram‘ın, rekabetin oldukça yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan ambalajlı su sektörünün ilk sıralarında 

yer alan Erikli, Hayat Su ve Sırma markalarınca nasıl kullanıldığını incelemektir.  

  

Araştırma kapsamında, yukarıda belirtilen 3 firmanın kurumsal Instagram hesaplarından, 2018 yılının 

Şubat ayı başlangıcından 2019 yılının Ocak ayı ortalarına kadar yayınlanmış olan 308 adet gönderi incelenmiş 

olup, bu gönderiler üzerinden firmaların pazarlama stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel 

yöntem kullanılmış olup, gönderiler üzerinden elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak niceliksel 

olarak değerlendirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, sosyal medya pazarlaması, Instagram pazarlaması 

 

INSTAGRAM EXAMPLE OF SOCIAL MEDIA MARKETING 

APPLICATIONS IN BOTTLED WATER SECTOR 
 

ABSTRACT 

 

The dizzying developments in the technology enable companies to find new customers and develop their 

existing markets. On the other hand, enterprises that fail to follow technological developments and integrate 

them into their marketing activities may face the risk of losing their existing markets against competitors. For 

this reason, technological marketing methods, which can be called digital marketing or social media marketing, 

that enables companies to reach out to the masses over the internet, increase its importance in other marketing 

channels. 

 

The aim of this study is to examine how Instagram, that is one of the most commonly used platforms in 

social media channels, is used by Erikli, Hayat Su and Sırma brands, which are among the first in the packaged 

water sector, which is one of the sectors where competition is very intense. 
 

Within the scope of the research, 308 posts published between the beginning of February 2018 and mid-

January 2019 were analyzed from the corporate Instagram accounts of the above-mentioned 3 companies and 

the marketing strategies of the companies were determined through these posts. Qualitative method was used in 

the study and the data obtained from the post were evaluated quantitatively by using descriptive analysis 

technique. 

Keywords: Marketing, social media marketing, Instagram marketing 

                                                
1 Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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GiriĢ 

 

Teknolojinin beraberinde getirdiği fırsat ve tehditler, pazarlama faaliyetlerini de 

etkilemektedir. Özellikle, internetin günümüzde kolay eriĢilebilir olması, tüketicilerin günlük 

hayatları içerisinde iletiĢim, araĢtırma, satın alma gibi faaliyetlerinde, interneti yaygın Ģekilde 

kullanabilmelerine olanak tanımaktadır. Öte yandan, bireylerin iletiĢim ya da resim paylaĢımı 

gibi amaçlarla kullandıkları sosyal medya uygulamalarının, bireyler yanında son yıllarda 

Ģirketler tarafından da kullanıldığı ve Ģirketlerin marka bilinirliğini geniĢ kitlelere 

ulaĢtırmalarını sağladığı belirlenmiĢtir. 

Ġyiler (2009) sosyal medyanın temel hedefinin; bireyler, veri ve içerik arasındaki 

etkileĢimi kolaylaĢtırmak olduğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢmamızın amacı, sosyal medya 

uygulamaları içerisinde popülerliği gün geçtikçe artmakta olan Instagram‘ın ambalajlı su 

sektörünün ilk sıralarında yer alan Erikli, Hayat Su ve Sırma markalarınca, pazarlama 

stratejileri içerisinde nasıl kullanıldığının incelenmesidir. 

Yeni Pazarlama Mantığı ve Sosyal Medya Pazarlaması 

Armstrong ve Kotler, pazarlamayı değer ve ürün oluĢturarak, istek ve ihtiyaçların 

karĢılandığı yönetimsel ve sosyal bir süreç olarak tanımlamıĢlardır (Kotler ve Armstrong, 

1991: 5). Diğer bir tanımda ise pazarlama, iĢletmenin kurumsal hedeflerine ulaĢabilmesi 

amacıyla, ürünlerinin planlamasını, fiyatlandırmasını ve dağıtılmasını tasarlayan iĢletme 

çalıĢmalarının bütünü olarak tanımlanmıĢtır (Etzel, Bruce ve Stanton, 2001: 1). Pazarlama, 

rekabetin ulusal sınırları aĢıp uluslararası sınırlara ulaĢması ve paralelinde müĢteri isteklerinin 

çeĢitlenmesi nedeniyle, iĢletmenin temel hedefinin yalnızca daha fazla satmak olduğu 

geleneksel pazarlama kavramları yerine, günümüzde müĢterinin satıĢ öncesi ve satıĢ sonrası 

tatminini amaçlayan modern pazarlama kavramlarına doğru yönelmiĢtir. Günümüzde 

hemfikir olunduğu gibi yeni müĢterileri etkilemek, mevcut müĢterileri etkilemekten daha 

maliyetli olmaktadır, bu nedenle Ģirketlerin önceliği, mevcut müĢterilerin memnuniyetini 

sürekli kılmak için, onların isteklerini zamanında eksiksiz karĢılamak üzerinedir. Turner ve 

Kotler (1993: 18)‘e göre, memnun kalan müĢteriler satın alma iĢlemlerine devam ederler, 

iĢletmeyi çevrelerine önerirler, rakiplerin reklam faaliyetlerinden daha az etkilenirler ve 

iĢletmenin diğer ürünlerini de satın alma eğilimi içerisinde olurlar. Yeni pazarlama mantığının 

özünü, iĢletmenin pazar payını yeni müĢteriler elde ederek arttırmasından çok, mevcut 

müĢterilerinin güven ve sadakatini kazanarak onlara daha fazla hizmet veya ürün sunması 

oluĢturmaktadır (Kırım, 2001: 70).  

Yeni pazarlama yöntemlerinden olan sosyal medya pazarlaması, ürün veya hizmetlerin 

tanıtılması, marka farkındalığının arttırılması amacıyla sosyal web veya mobil uygulamalar 

aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleridir (Gunelius, 2011: 22). Sosyal medya, 

kullanıcıların karĢılıklı düĢüncelerini, ilgi ve bilgi paylaĢımlarını yapabildikleri çevrimiçi 

araçlardır (Sayımer, 2009). Ġyiler (2009)‘e göre sosyal medyanın temel hedefi, bireyler 

arasında etkileĢimi kolaylaĢtırmak ve bu sayede yeni sosyal yapıları, iĢ birliklerini teĢvik 

etmektir. Boyd ve Ellison (2008)‘a göre, sosyal medya kullanıcıları, uzun süredir 

görüĢemedikleri insanlara ulaĢma arzusu taĢımaktadırlar. Sosyal medya kavramı, internet 

eriĢim hızının artması ve Facebook, Instagram gibi birçok değiĢik sosyal ağ sitelerinin 

oluĢmasıyla, günümüzde popülerleĢmiĢ bir kavram haline gelmiĢtir. Ġçinde bulunduğumuz 

zamanda sosyal medya, Ģirketlerin müĢterileri ile bire bir iletiĢime geçmesine imkan vermekte 

ve geleneksel pazarlama araçlarına göre bunu çok daha az bir maliyetle yapabilmelerini 
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sağlamaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010: 62). ġirketin müĢterisi ile iletiĢim kurması demek, 

müĢteriye güven verebilmesi, farkındalık yaratabilmesi ve müĢteriyi ürün ya da hizmet 

alımına ikna edebilmesi için bir fırsat anlamına gelmektedir. ġirketler bu yüzden, mevcut ve 

potansiyel müĢterileri ile iliĢkilerini geliĢtirmek için sosyal medyaya artan oranda bir ilgi 

göstermektedirler (Akar, 2010: 147). Bununla birlikte, Ģirketler markalarını hedef kitleye daha 

etkin ulaĢtırabilmek amacıyla sosyal medyada yeni stratejiler ve taktikler geliĢtirmektedirler 

(Berthon, Pitt, Plangger ve Shapiro, 2012: 265). Sosyal medya, baĢta arkadaĢların veya aile 

bireylerinin kendi aralarında bilgi paylaĢımı yapmasıyla baĢlamıĢ olup, giriĢimci 

pazarlamacıların bu durumu fırsata dönüĢtürerek sosyal medya pazarlamasını ortaya 

çıkarmasıyla sonuçlanmıĢtır (Newberry, 2018). Bunun yanı sıra, sosyal medya pazarlaması, 

arama motoru pazarlaması gibi sadece aramayla değil, onun üst bir versiyonu olarak, ağızdan 

ağıza pazarlamanın yeni bir türü olarak ortaya çıkmıĢtır (Weinberg, 2009: 4). 

Sosyal medya pazarlamasının faydaları incelendiğinde; pazarlamacılar için birinci 

derecede önemli olan faydası, müĢteriler ile mekan ve zamandan bağımsız iletiĢim kurmaya 

imkan tanımasıdır (Barutçu ve TomaĢ, 2013: 12). Öte yandan, Ģirketler hedef kitleyi 

seçebilmekte ve hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarına göre daha baĢarılı satıĢ kampanyaları 

sunabilmektedirler (Köksal ve Özdemir, 2013: 325). Bununla birlikte, bir kiĢinin memnun 

olduğu bir markayı, sosyal medya aracılığıyla baĢkalarına önermesi, diğerleri için güvenilir 

bir geribildirim olarak algılanıp, satın alma davranıĢlarını etkileyebilmektedir (Aytan ve Telci, 

2014: 2). Ayrıca yeni ürün geliĢtirme sürecine, sosyal medya üzerinden müĢterilerin 

katılımını sağlamak, sürecin daha verimli iĢlemesine imkan tanıyacak, müĢteri iliĢkilerinin 

daha da geliĢmesine katkı sağlayacak ve tüketicilerin beklentileri de anlam kazanacaktır 

(Akar, 2010). Sosyal medya pazarlamasının iĢletmelere sağladığı bu ve benzeri faydaları 

yanında, bazı olumsuz tarafları da vardır. Bunlar içerisinde, firma adına sahte sosyal medya 

hesaplarının açılma riski, firma aleyhine yapılan Ģikayetlerin kısa sürede büyük kitlelere 

ulaĢabilmesi sayılabilmektedir (Yükselen, 2013: 181). Sosyal medya pazarlamasının, 

geleneksel pazarlamaya göre daha popüler olmasının diğer nedenleri arasında; pazarlama 

aktivitelerinin daha küçük bütçe ile yürütülebilmesi, içeriklerin bizzat kullanıcılar vasıtasıyla 

iletilebilmesi, hatta bazı tüketicilerin markanın savunucusu olarak hareket etmeleri ve 

müĢterilerin talep ve Ģikayetlerini duyurabilmesi sayılabilir (Dikbıyık, 2016: 27). 

Ambalajlı Su Sektörü 

Ġnsan vücudunun önemli bir miktarı sudan oluĢmaktadır. Bu yüzden su, insan sağlığı 

için en değerli gereksinimlerin baĢında gelmektedir. Günlük faaliyetler içerisinde, vücuttaki 

su miktarı azalmaktadır. Bu yüzden, kaybedilen suyun yerine mutlaka yenisi temin 

edilmelidir (Tümer, Birinci ve Yıldırım, 2011: 17). Eğer vücudun ihtiyacı olan yeterli su 

temin edilemezse ölüme kadar gidebilen bazı olumsuz etkiler meydana gelebilecektir 

(Kutanis, 2010: 54). YaĢam için bu kadar gerekli olan içilebilir nitelikteki sağlıklı suyun 

temin edilmesi her zaman kolay olmamaktadır. SanayileĢme, büyük Ģehirlerdeki nüfus artıĢı, 

temiz su kaynaklarının kirlenmesi, Ģehir suyunun yeteri kadar temiz olmaması, tüketicileri 

ambalajlı suya yönlendirmektedir. Sağlık bakanlığının denetimi altında olan, doğal yapısına 

dokunulmadan ambalajlanan su ―ambalajlı doğal kaynak ya da ambalajlı doğal mineralli su‖ 

olarak adlandırılır (Sayılı, Bal ve Gözener, 2016: 906).  

Bilinen ilk ĢiĢe su firması Jabez Richer tarafından 18. yüzyıl sonunda Polonya‘da 

kurulmuĢ olan Poland Springs‘dir. Maine bölgesinde bulunan suyun hastalıkları tedavi ettiği 

yönünde söylentilerin yayılmasıyla, Ricker kurmuĢ olduğu Ģirketle suyu ĢiĢeleyerek uzak 

mesafelere ulaĢtırabileceğini düĢünmüĢtür (Foote, 2011: 18-19). Avrupa‘da geliĢmeye 
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baĢlayan ambalajlı su sektörü, günümüzde Asya ve Kuzey Amerika‘da dahil olmak üzere 

global ölçekte önemli bir sektör haline gelmiĢtir (KarakuĢ, Lorcu ve Demiralay, 2016: 105). 

2004 yılında 151,4 milyar litre olan ĢiĢe su hacmi 2005 yılında küresel ölçekte %8,3 artarak 

173 milyar litreye ulaĢmıĢtır (Schaw, Kelay, Vloerbergh, Chenoweth, Morrison ve Lundehn, 

2007: 22). Almanya, ĢiĢe su ambalajında, cam ambalajların plastik ambalajlardan daha çok 

kullanıldığı tek ülkedir. Meksika‘da ise, damacana sular su sektöründe liderliğini 

korumaktadır (KarakuĢ ve diğerleri, 2016: 106). 

Türkiye‘de Ambalajlı Su Sektörü incelendiğinde; öncelikle büyük Ģehirlerdeki 

içilebilir su ihtiyacı cam damacana ile giderilmeye çalıĢılmıĢ, ancak ortaya çıkan hijyen 

problemi nedeniyle sektör yeni arayıĢa girmiĢ ve YaĢar Grubu, Pınar Su üretimi ile hijyenik 

ambalajlı içme suyu üretimine geçen ilk kurumsal firma olmuĢtur (Tosun, 2005: 9-10). Ülke 

genelinde ambalajlı su tüketime olan talebin artmasını dikkate alan Coca-Cola gibi yabancı 

firmalar da, Türkiye‘de ambalajlı su piyasasına yeni markalarla girmiĢlerdir (Ayabakan, 

Çelik, Erdoğan, Karakan, Koçak, Konur ve Yaman, 2007: 3). Tablo 1‘de ambalajlı su 

sektörünün genel yapısı gösterilmektedir, bu tabloya göre her yıl büyümü gösteren ambalajlı 

su sektörünün pazar büyüklüğü, 2017 yılı itibariyle 5.7 milyar TL‘ye ulaĢmıĢtır.  

Tüketicilerin gittikçe bilinçli olmaları, suyun tadı, kokusu, lezzeti yanında üretim 

sahası gibi faktörleri de dikkate almaları nedeniyle, hızla büyümekte olan ambalajlı su 

sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, bu faktörleri daha da iyileĢtirdikleri takdirde, hem bu 

sektörün geliĢmesine daha fazla katkı yapacaklar hem de bu sektörden daha fazla pay 

alabileceklerdir (Tümer ve diğerleri, 2011: 17). KarakuĢ ve diğerleri (2016) yaptıkları bir 

çalıĢmadan elde edilen verilere göre, ambalajlı sular en fazla marketler aracılığıyla satın 

alınmakta olduğu, su tercihinde suyun pH derecesi ile içindeki minerallere önem verildiği ve 

en çok ½ litrelik suların tercih edildiği ortaya çıkmıĢtır.  

Yöntem 

AraĢtırmanın örneklemini, ambalajlı su sektörünün önde gelen markalarından olan 

Erikli, Hayat Su ve Sırma firmalarının, 1 ġubat 2018 – 15 Ocak 2019 dönemine ait 308 adet 

Instagram paylaĢımı oluĢturmaktadır. AraĢtırmada nitel yöntem kullanılmıĢ, veriler betimsel 

analiz tekniği ile önceden belirlenmiĢ baĢlıklar altında yorumlanmaktadır. 

AraĢtırma, ülkemizdeki ambalajlı su sektörünü kapsamaktadır ve sosyal medya 

pazarlama stratejilerinden yalnızca Instagram‘ı ele alınmıĢtır. Bu nedenle araĢtırma, bu sektör 

ve Instagram dıĢında geçerli olmayabilir. 

Bulgular 

Tablo 2‘de firmaların Instagram sayfalarındaki profil içerikleri ayrı ayrı belirtilmiĢtir. 

Her üç firmanın da Instagram sayfalarında kurumsal logo ve sloganlarına yer vermiĢlerdir. 

Hayat Su firması ayrıca sayfanın resmi Instagram hesabı olduğunu belirten bir açıklamaya da 

yer vermiĢtir. 

Tablo 2 

Firmaların Instagram Sayfalarının Profil İçerikleri 

Firma Adı Firma Bilgileri Logo Slogan 

Erikli Yok Var Var 

Hayat Su Var Var Var 
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Sırma Su Yok Var Var 

 

Tablo 3‘de firmaların Instagram hesaplarının genel görünümü ile ilgili bilgiler 

gösterilmiĢtir. 18,9 bin takipçiyle Sırma Su, en fazla takipçiye sahip olan firmadır. Sırma Su 

firmasını 15,3 bin takipçiyle Erikli firması ve 5,9 bin takipçiyle Hayat Su firması 

izlemektedir. Ayrıca Erikli 4 hesabı, Hayat Su 1 hesabı takip ederken, Sırma Su herhangi bir 

Instagram hesabını takip etmemektedir. AraĢtırma yaptığımız dönem içerisinde, Sırma Su 

firmasının 144, Erikli firmasının 95, Hayat Su firmasının ise 69 paylaĢım gerçekleĢtirdiği 

görülmüĢtür. Öte yandan, Sırma Su firmasının paylaĢımları arasında su dıĢındaki diğer 

ürünlerinin de yer aldığı fark edilmiĢtir. 

Tablo 3 

Firmaların Instagram Hesaplarının Genel Görünümü 

Firma Adı Takipçi Sayısı Takip Edilen Sayısı Gönderi Sayısı 

Erikli 15.300 4 95 

Hayat Su 5.878 1 69 

Sırma Su 18.900 0 144 

 

Tablo 4‘de gösterildiği üzere, her üç firmanın da Instagram hesapları firmaların 

kurumsal web siteleri ve diğer sosyal ağları ile iliĢkilendirilmemiĢtir. Yalnızca Sırma Su 

firmasının hesabında, diğer bir ürün gurunun web sitesinin linkine yer verilmiĢtir. 

Tablo 4 

Firmaların Instagram Hesaplarının Kurumsal Web Siteleri ve Sosyal Ağlarla İlişkilendirme 

Durumu 

Firma Adı Sosyal Ağlar S. Sapma 

Erikli Yok Yok 

Hayat Su Yok Yok 

Sırma Su Var Yok 

 

ġekil 1‘de firmaların Instagram hesaplarından paylaĢtıkları resim ve video sayıları 

gösterilmiĢtir. Firmaların paylaĢtıkları video sayıları arasında çok fark olmadığı görülmekle 

birlikte, fotoğraf paylaĢımında 212 fotoğraf ile Sırma Su en fazla fotoğraf paylaĢan firmadır, 

onu sırasıyla 73 fotoğraf paylaĢımı ile Erikli ve 40 fotoğraf paylaĢımı ile Hayat Su izlemiĢtir. 

Sırma Su firmasının fotoğraf paylaĢımı diğer iki firmadan çok yüksek olmasına karĢın, 

paylaĢımları su dıĢındaki diğer ürünlerini de kapsamaktadır. 
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ġekil 1. Firmaların Instagram Hesaplarındaki PaylaĢımların Kategorileri  

 

Tablo 5‘de, araĢtırma dönemi içerisinde, firmaların Instagram hesaplarından yapmıĢ 

oldukları paylaĢımların içeriklerine yönelik bilgiler sunulmuĢtur.  

Tablo 5 

Firmaların Instagram Hesaplarındaki Paylaşımlarının İçerikleri 
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Erikli 47 19 6 3 19 4 95 

Hayat Su 44 2 2 5 14 2 69 

Sırma Su 124 3 0 4 13 0 144 

 

Erikli firmasının ürün/reklam paylaĢımlarında, 0.25lt, 0.5 lt, 1.5 lt, cam ĢiĢe, cam 

damacana gibi tüm ürün çeĢitlerinden içeriklerin yer aldığı görülmüĢtür, ayrıca paylaĢımlarda, 

bulunulan mevsimine göre ürünün kullanım çeĢitliliği öne çıkarılmıĢ, örneğin kıĢın çay için 

su, yazın soğuk su Ģeklinde paylaĢımlar yapılmıĢtır. PaylaĢılan fotoğraflarda doğallık, Uludağ 

ve sincap temalarının çok kullanıldığı, yalnızca bir adet paylaĢımda tanınmıĢ bir kiĢinin yer 

aldığı görülmüĢtür. Firmanın en çok kullandığı hashtagler #ErikliLezzeti, #Erikli ve 

#ErikliCamġiĢe olarak belirlenmiĢtir. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, sokak 

hayvanlarını koruma ile ilgili bir paylaĢımda bulunulmuĢ, öğretmenler günü, anneler günü 

gibi özel günlere yönelik ise 19 paylaĢımda bulunulmuĢtur. Firma ayrıca, sponsorlukları 

73 

40 

121 

22 
29 

23 

0

20

40

60

80

100

120

140

Erikli Hayat Su Sırma Su

Fotoğraf Video



 
 

 1482 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

kapsamında EczacıbaĢı Vitra takımının Ģampiyonlar ligi maçlarına yönelik de dört adet 

paylaĢım yapmıĢtır.  

Hayat Su firmasının araĢtırma dönemi içerisinde yapmıĢ olduğu 69 paylaĢımdan 

44‘ünün ürün/reklam içerikli paylaĢımlar olduğu, bu paylaĢımlarında 0.25 lt, 0.5 lt., 1.5 lt ve 

cam ĢiĢe gibi ürün yelpazesi içerisindeki çeĢitli ürünlere yer verdiği görülmüĢtür. Ağırlıklı 

olarak sağlık vurgusunun yapıldığı paylaĢımlarında mevsime göre çay suyu teması öne 

çıkarılmıĢtır. Firma paylaĢımlarda en çok #SuHayattır ve #YenibirHayat hashtaglarini 

kullanmıĢtır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, araĢtırma dönemi içerisinde, 5 adet 

paylaĢım, özel günlere yönelik ise 14 adet paylaĢımda bulunmuĢtur. Firma ayrıca 

sponsorlukları kapsamında DarüĢĢsafaka basketbol takımı ve Runanatolia maratonuna yönelik 

iki adet paylaĢımda bulunmuĢtur. 

Sırma Su firması, araĢtırma dönemi içerisinde 144 paylaĢımda bulunmuĢ, bu 

paylaĢımların 124‘ünde ürün/reklam içerikli paylaĢımlarda bulunmuĢtur. Bu paylaĢımlarında 

0.25 lt ve plastik/cam damacana ürünlerinin yer aldığı görülmüĢtür. Ağırlıklı olarak #SırmaSu 

ve #SırmaCamDamacana hashtagleri kullanılmıĢtır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 

sokak hayvanlarının korunması, UNICEF ile birlikte yürütülen ―12 Milyon Çocuk Ġçin 

Günlük Temiz Su‖ projesi için paylaĢımlarda bulunmuĢtur. Firmanın sponsorluk kapsamında 

herhangi bir paylaĢımı bulunmamaktadır.  

MüĢterilerden gelen yorumlarla ilgili ise, Erikli firmasının yapılan olumlu yorumlar ile 

soru içeren yorumlara bazen yanıt verdiği, olumsuz yorumları ise çoğunlukla yanıtlamadığı 

görülmüĢtür. Hayat Su firmasının ise, olumlu yorumlara ve soru içeren yorumlara sık sık 

yanıt verdiği, olumsuz yorumlarda ise çoğunlukla müĢterilerle bire bir temas yoluna geçtiği 

görülmektedir. Sırma Su firması ise, diğer iki firmaya göre daha az sayıdaki ve olumsuz 

kanaat içermeyen yorumlara sık sık yanıt verdiği görülmüĢtür. 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Sosyal medya pazarlaması kapsamında Erikli, Sırma ve Hayat Su firmalarının 

instagram stratejileri incelenmiĢ olup, firmaların Instagram hesaplarının, markalarının 

bilinirliğini ve hatırlanma oranını arttırma hedefine yönelik strateji izledikleri görülmüĢtür. 

Sosyal medya pazarlamasında, hesapların birbirleriyle iliĢkilendirilmesi, takipçilerin zaman 

içerisinde tek bir hesaba yönelmesine ve takipçilerle etkileĢimin kopmasına neden 

olabilmektedir. Bu yüzden, bu araĢtırmada, firmaların Instagram hesaplarını diğer sosyal 

ağları ile iliĢkilendirmemesi, firmaların sosyal ağlarının her birini bağımsız olarak iĢletmesi 

ve her bir platforma ayrı ayrı katkı almayı tercih etmelidir.  

Firmaların gönderi içerikleri incelendiğinde ise, ürün görsellerine ilave olarak, 

firmalar tarafından, müĢterilere yönelik olarak düzenlenen çeĢitli kampanyalar, kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri, milli ve dini bayramlar ile özel günler ve firma tarafından 

üstlenilen sponsorluk faaliyetlerine yönelik çeĢitli görsellerin paylaĢıldığı görülmüĢtür. Söz 

konusu husus, firmaların yalnızca ürünlerin görsellerini paylaĢmakla sınırlı kalmayarak 

ziyaretçilerine çeĢitli mesajlar vermek suretiyle, onların ilgisini çekmeyi ve markalarına olan 

ilgiyi canlı tutmaya çalıĢtıkları Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. 

Firmaların gönderi içeriklerinde ünlü kimselerin yer aldığı görsellerin yok denecek 

kadar az olduğu, bir ya da iki adet görülmektedir. Bu noktadan hareketle firmaların Instagram 

paylaĢımları ile ünlülerin karizma, popülarite, dikkat ve güven benzeri özelliklerinden 

yararlanmayı sembolik düzeyde düĢündükleri değerlendirilmiĢtir.  
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Takipçilerin soruları ile yorumlarının firmalar tarafından dikkate alınma durumuna 

bakıldığında; Erikli firmasının bazen ve Hayat Su ile Sırma firmalarının daha sık olarak 

takipçileri tarafından yapılan soru ve yorumlara yanıt verdikleri, firmaların bu maksatla 

takipçileriyle zaman zaman özel mesaj yoluyla da iletiĢim kurdukları belirlenmiĢtir. 

Genellikle takipçi soruları ile olumlu yorumlara yönelik olarak firmalar tarafından geri dönüĢ 

yapıldığı dikkate alındığında, firmaların soru ve yorumlar üzerinden takipçileri ile kısıtlı 

düzeyde etkileĢime geçmelerinin takipçileri nezdinde ilgisiz firma algısını doğurabileceği 

değerlendirilmiĢtir. 

Firmaların görsel paylaĢımlarını etiketleme durumları incelendiğinde; Erikli firmasının 

―#ErikliLezzeti,‖ ―#Erikli" ve ―#ErikliCamġiĢe‖, Hayat Su firmasının ―#SuHayattır‖ ve 

―#YenibirHayat‖, Sırma Su firmasının da ―#SırmaSu‖ ve ―#SırmaCamDamacana‖ hashtagleri 

ile paylaĢımlarını etiketledikleri belirlenmiĢtir. Hastagler Instagramın olmazsa olmazları olup, 

bu sayede firmadan haberdar olmayan pek çok kimseye eriĢilebilmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu noktadan hareketle üç firmanın da farklı etiketler ile takipçileri yanında 

diğer müĢterilere de ulaĢma çabası sergiledikleri değerlendirilmiĢtir. 

Sonuç olarak Instagram stratejileri çerçevesinde; 

i. Logo ve slogan kullanımı ile marka bilinirliği ve hatırlanma oranını artırma stratejisi 

izledikleri, 

ii. Firmaların Instagram hesaplarını diğer sosyal ağları ile iliĢkilendirmeyerek sosyal 

ağlarını bağımsız olarak iĢletmeyi ve her bir platformdan ayrı ayrı katkı almayı tercih ettiği, 

iii. Yalnızca ürünlerin görsellerini paylaĢmakla sınırlı kalmadıkları, kampanyalar, 

tanıtım/bilgilendirmeler, sosyal sorumluluk projeleri, özel günler ve sponsorluk faaliyetlerine 

yönelik çeĢitli görseller üzerinden ziyaretçilerinin ilgisini çekmeye ve markalarına olan 

ilgilerini canlı tutmaya çalıĢtıkları, 

iv. PaylaĢımlarında ünlülerin popülarite, dikkat ve güven benzeri özelliklerinden 

yararlanma düĢüncesini sembolik düzeyde ele aldıkları,  

v. Takipçilerin soruları ile yorumlarını yanıtlayarak etkileĢimde bulunmak istedikleri,  

vi. Firmaların görsel paylaĢımlarında kullandıkları farklı etiketler ile takipçileri 

yanında diğer müĢterilere de ulaĢma çabası sergiledikleri, 

belirlenmiĢtir. 

Gelecek dönemde yapılacak çalıĢmalarda; 

i. Firmaların sosyal medya pazarlama stratejilerini bir bütün halinde ele almak üzere 

Instagram, Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal ağların eĢ zamanlı olarak incelenmesi,  

ii. Sosyal medya pazarlama stratejilerine yönelik olarak firmaların dijital pazarlama 

faaliyetlerinden sorumlu yöneticileri ile mülakat görüĢmeleri yapılması, 

önerilebilir. 
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ÖZET 

 
             Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel amaç, sadece temel dil becerilerini kazandırmak 

değildir. Çünkü dil, bir milletin kültür kodlarını üzerinde taşır. Öğretilen dilin sahip olduğu milletin düşünce 

dünyası ve yaşayış biçimi hedef dilin içinde gizlidir.  Türkçe öğretiminde, Türk kültür kodlarını aktarmada en 

büyük yardımcılardan biri, Dede Korkut Hikâyeleridir. UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür 

Mirası Temsili Listesi'ne eklenen Dede Korkut Hikâyelerinin, Türkçenin yabancılara öğretiminde ders ortamına 

ve ders için hazırlanan materyallere doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Avrupa Dil Portfolyosu‘nda 

da belirtildiği üzere, dil öğrenme bir kültürleşme sürecidir. Bu çalışmada, kültürleşme sürecinden yola çıkılarak, 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözlü kültür unsurlarından olan Dede Korkut Hikâyelerinden bir 

uyarlama örneğiyle Türk kültür kodlarından ad verme geleneği aktarılmaya çalışılmıştır. Dede Korkut‘un 20. 

yüzyıldaki yansıması Barış Manço‘dan, Barış Manço‘nun şarkılarından, kıyafetlerinden, kliplerinden ve 

programlarından faydalanılarak öğrencilerin; dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, konuşma, yazma temel 

dil becerilerinin yanı sıra telaffuz ve iletişim gibi becerileri geliştirmeyi de amaçlamıştır. Çalışmada verilen 

örnekler, Avrupa Dil Portfolyosu‘nda belirlenen B1-B2 seviyelerinde oluşturulmuştur. Etkinliklerde her etkinlik 

farklı beceri alanını kapsamaktadır. Bu çalışmayla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi aşamasında sözlü 

kültür unsurumuz Dede Korkut‘tan ve Türk kültür kodlarının taşıyıcısı konumunda olan Dede Korkut‘un 20. 

yüzyıldaki yansıması Barış Manço‘dan örneklerle kültürleşme sürecine yardımları ve kültür aktarımındaki 

rolleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 
 

 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Türkçe, Kültür, Dede Korkut, Barış Manço 

 

THE REFLECTION OF DEDE KORKUT IN THE 20TH CENTURY AS 

THE BARIġ MANÇO TYPE IN 

TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
ABSTRACT 

         The main purpose of teaching Turkish as a foreign language is not only tolet gain basic language skills 

because language carries the cultural codes of a nation. Thew hole thought and the way of living of the nation 

that is taught is hidden with in the target language. Dede Korkut Stories isone of the biggest helpers in teaching 

Turkishand in conveying Turkish cultural codes. The stories of Dede Korkut, which is added to the UNESCO 

World Heritage List of Intangible Cultural Heritage, must be accurately trans ferred to the cour seen vironment 
and the materials prepared for the course in teaching Turkish to foreigners. As stated in the European Language 

Portfolio, language learning is a process of acculturation. Inthisstudy, starting from the process of 

acculturation, an adaptation example of Dede Korkut Stories, one of the elements of oral culture in teaching 

Turkish as a foreign language, is tried to convey the tradition of naming Turkish cultural codes. The reflection of 

Dede Korkut in the 20th century can be seen in Barış Manço, Barış Manço's songs, clothes, clips and programs. 

It is aimed to improve students listening comprehension, reading comprehension, speaking, writing and basic 
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language skills, as well as pronunciation and communication skills through these items. The examples given in 
the study were created at B1-B2 levels determined in the European Language Portfolio. Each activity covers 

different skill areas. Inthisstudy, the role of oral culture in teaching Turkish as a foreign language; Dede Korkut 

a dreflector Barış Manço who is the bearer of Turkish cultural codes in the 20th century and their role in the 

cultural transfer process is tried to focus on. 

 

KeyWords: Foreign Language Teaching, Turkish, Culture, Dede Korkut, Barış Manço 
 

 

 

GiriĢ 

            Dil, bir milletin kimliğidir, iletiĢim aracıdır. Aynı zamanda kültür taĢıyıcısı ve 

aktarıcısıdır. Dil ve kültürü birbirinden ayrı düĢünmek yanlıĢtır. ―Dil kültürle yaĢar, kültür de 

dil ile geliĢir ve birikir.‖ (Günay, 1995). Öyleyse ikinci bir dil öğreniminde hedef dilin kültürü 

de öğrenilmiĢ olur. Yabancı dil öğretimi, aynı zamanda kültür öğretimi ve aktarımıdır. Bu 

yüzden yabancı dil öğretiminde öncelikle öğreten kiĢinin kendi kültürünü iyi bilmesi 

gerekmektedir. YanlıĢ bir aktarım, bütün topluma mâl edilmiĢ olur. 

            Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürel ögelerin bütün dil seviyelerine 

uygun olacak Ģekilde yerleĢtirilmesi gerekir. Avrupa Dil Portfolyosu‘na göre dil seviyeleri 

A1, A2, B1, B2, C1, C2 Ģeklinde yer almaktadır. Bu seviyelere göre Türkçenin sözlü kültür 

geleneğinden ve UNESCO‘nun ―Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi‖ ne 

eklenen Türk destanı Dede Korkut‘tan faydalanmak gerekmektedir. Türk kültür kodlarını 

üzerinde taĢıyan Dede Korkut Hikâyeleri milli ve manevi değerler doğrultusunda büyük önem 

taĢımaktadır. Türk edebiyatı tarihinin önemli isimlerinden biri olan merhum Fuat 

Köprülü‘nün: ―Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut‘u diğer gözüne 

koysanız, yine Dede Korkut ağır basar.‖ sözleriyle Dede Korkut‘un önemini açıkça 

AbelirtmiĢtir. Türk milletinin yüzyıllar önceki hassasiyetlerinin yansıtıcısı niteliğinde olan bu 

eserde edebî çizgileri ve unsurları bulmanın yanı sıra ―tarih, aile, töre, kadın, çocuk, sanat, av, 

nüfus siyaseti ve din‖ gibi pek çok motife rastlamak mümkündür. Bu yüzden Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretiminde materyal olarak kullanılabilecek en önemli araçtır. 
 

Resim 1  

Dede Korkut UNESCO 

 
―Toplumsal dönüĢümün sonucu olarak, zamana uygun biçimde kendisini 

ifade edebilecek, yeni ihtiyaç ve talepleri karĢılayacak, bilgili, görgülü, saza 

ve söze aklı eren, çağın bilgisine ve tekniğine hâkim bir kiĢinin ancak, bu 
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ozan geleneğini sürdürebileceği görülmüĢtü. Yeni ozanlığın en mükemmel 

modelini, ürünleri ile Ozan BarıĢ ortaya koyar.Ozan BarıĢ, halkıyla 

bütünleĢen, ezgileri, türküleri ve öğütleriyle, herkesin gönlüne yerleĢmeyi 

baĢarmıĢtır. Çağa uygun koĢup düzdüğü beyitlerle, ahlaki yapısıyla ve 

toplumsal değerleri korumasıyla güçlü bir ozan tipidir. Ayrıca ulusunu 

tanıtmak için dünyayı gezmesi de onun ozanlığının bir baĢka iĢlevi 

olmuĢtur. Bıraktığı eserlerle, yaratıcılıkla yüklü zihni ile ulus ve insan 

sevgisi ile tam bir güçlü, gelmiĢ son ozan tipi Ozan BarıĢ‘tır.‖(Yıldırım, 

1999) 

 

Resim 2  

Dede Korkut, Barış Manço 

 

Bu bağlamda 20. Yüzyılda Dede Korkut tipiyle karĢımıza çıkan BarıĢ Manço; Türk kültür 

değerlerini aktarmada, Türkçenin söz varlığını ve kültürel değerlerin ifade çeĢitliliğini 

göstermesi bakımından güçlü bir tiptir.  Manço‘nun Ģarkılarında kullandığı sözcükler, kalıp 

ifadeler; programlarında giydiği kıyafetler, taktığı aksesuarlar; kullandığı ezgiler, jest ve 

mimikler bakımından incelendiğinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak aktarımında BarıĢ Manço 

büyük role sahiptir. 

 

Kültür Aktarım Sürecinde Dede Korkut Metinleri 

            Kültür aktarım süreci, dil öğretim süreciyle orantılıdır. Türkçenin öğretiminde 

kullanılan sözcüklerin önemi büyüktür. Çünkü kullanılan her sözcük kültür taĢıyıcısı 

konumundadır. Bu yüzden Türkçe öğretiminde dört dil becerisi kullanılırken her kelimenin 

anlam önemi büyüktür. Avrupa Dil Portfolyosu‘na göre dört dil becerisi Ģunlardır: 

-Dinlediğini Anlama 

-Okuduğunu Anlama 

-KonuĢma  

-Yazma 

Bu dil becerilerinin bütün dil seviyelerinde aynı oranda olması gerekmektedir. Dil öğrenimi 

dört dil becerisi gerçekleĢtiğinde olmaktadır. Dinleme ve okuma, algılamayla; konuĢma ve 

yazma üretmeyle ilgili dil beceri alanlarıdır. 

             Türkçeyi yabancılara öğretirken kültürü göz ardı edemeyiz. ―Yabancı dil öğrenen kiĢi 

iletiĢim açısından gerekli olan kültürel verilerini öğrenmeli, iletiĢim becerilerini edinmelidir‖ 
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(Demircan, 1990). Bu yüzden öğreten kiĢinin kültürünü iyi bilmesi, iyi tanıtması ve yaĢatması 

gerekmektedir. YanlıĢ öğretilen her kültür ilmiği toplumsal bir düğüm olarak gelecekte 

karĢımıza çıkabilir. Bunu önlemek adına kültür kodlarının birçoğunu bünyesinde taĢıyan 

eserleri metin olarak derse getirmeliyiz.  

            Dede Korkut Hikâyeleri, Türk milletinin yaĢam tarzı ve tarihiyle ilgili bilgiler 

içermektedir. 15.yüzyılda kaleme alınan eser, bugün dahi birçok Türk Dünyasında 

anlatılmakta ve okunmaktadır. 12 hikâyeden oluĢan bu eserde: 

1) Çok temiz, güzel ve zengin bir dil kullanılmıĢtır.  

2) Anlatım açık, yalın ve durudur.  

3) Hikâyelerde en önemli meziyet kahramanlıktır.  

4) Aileye, çoğalmaya, kadına, çocuğa ve çocuk terbiyesine büyük önem verilir. Kadınların 

ailenin en önemli unsuru olduğu vurgulanır. Önsözünde dört ayrı kadın tipi çizilir.  

5) Bütün hikâyelerde dini unsurlar (namaz kılma, dua etme, arı sudan abdest alma) görülür. 

6) Kahramanlar dövüĢlerini, Allah ve peygamber sevgisi için yapar.  

7) Türk milletinin karakteristik özellikleri; doğruluk, adalet, güzellik yüceltilir.  

8) Misafirperverlik ve cömertlik insanların ortak özelliğidir.  

9) At, ağaç, su, yeĢillik kısaca tabiat çok sevilir.  

10) Kahramanların en büyük yardımcısı atlardır.  

11) Kadınlar, eĢlerine karĢı aĢırı saygılıdır. EĢler de kadınlarına önem verir, iyi davranır.  

12) Hikâyelerde, birçok öğüt vardır. Bu nedenle bu hikâyeler didaktiktir.  

13) Hikâyelerde yaĢanan olayların tarihi bilgilerle ilgisi vardır.  

14) Hikâyelerde geçen ve hikâyelere adını veren Dede Korkut; yaĢlı, herkesin saygı 

gösterdiği, hakanların bile akıl danıĢtığı, çocuklara isim koyan, eğlencelerde kopuz çalıp 

Ģiirler söyleyen, kırgınlıkları gidermede aracılık eden kiĢidir. 

    ―Bentahila ve Davles, yabancı dil öğretiminde amacın, öğrenciye dilin 

nasıl kullanılacağını gösteren belirli kuralları set olarak dayatmak yerine 

onun kafasında, dildeki kültürel öğenin varlığı ve onun bir toplumdan 

diğerine farklılık gösterebileceği konusunda bir farkındalık oluĢturmak 

gerekir, demektedir.‖ (ÖzıĢık, 2004)  

            Kültürel ögeler ile hedef dilin konuĢulduğu ülkenin önemli tarihi olayları, gelenek, 

görenek ve âdetleri, edebiyatı, mimarî yapısı, günlük hayata dair genel davranıĢ tarzları, 

yemek ve alıĢveriĢle ilgili alıĢkanlıkları, hayata ve olaylara bakıĢ açıları kastedilmektedir. 

Bunların birçoğu Dede Korkut Hikâyelerinde mevcuttur. 

            Yabancı dil öğrenimi doğru metinlerle desteklenmelidir. Doğru metinlerden kastedilen 

kültürel özelliklerin içinde bulunup bulunmama durumudur. Polat‘ın belirlediği ölçütlerden 

hareketle metin seçiminde dikkat edilmesi gerekenler Ģunlardır: 

• Edebî metinler, dilbilgisi ve sözcük örgüsü yönünden, öğrencinin yabancı 

dil düzeyinin üstünde olmamalıdır. Yapısıyla öğrenciyi çok zorlayan bir 

metinle öğrenci arasındaki iletişim olumsuz etkilenir. 

• Metin seçiminde, dil seviyesinin uygunluğun yanı sıra, konuya uygunluk da 

önemli bir ölçüttür. Konu öğrencinin dil ile ilgili önceliklerine, ilgisine, 

yaşam deneyimine, içinde bulunduğu gerçekliğe uygun olmalıdır. 
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• Yabancı dilde yazılmış yazınsal metnin arkasında farklı değerler, farklı 

yaşam biçimleri vardır. Bu nedenle yazınsal metinler söz konusu kültür 

unsurlarını öğrenciye hissettirmelidir. 

• Yabancı dil ders kitaplarında kullanılan metinlerin en önemli 

amaçlarından biri öğrenciyi öğrendiği dilin kültür ü evrenine sokmak ve 

kültürlerarası bildirişimi sağlamak olmalıdır. 

• Kültürel unsurların aktarılmasında zengin bir kültür mirası olan ve Türk 

kültürünün en özgün ve bozulmamış şekliyle yer aldığı sözlü halk kültürünün 

unsurlarından mutlaka faydalanılmalıdır. 

• Yabancıların Türkçe öğrenirken en çok zorlandıkları konulardan biri de 

Türkçede sıkça karşılaşılan mecaz, mazmun ve semboller ile üstü kapalı ve 

kinayeli anlatımlardır. Bu anlatımlar öğrencinin temel dil ihtiyaçlarının 

karşılandığı temel seviyeden sonra yavaş yavaş verilmeye başlanmalı, 

öğrenci dilin soyut ve kültürel boyutuyla da karşılaşmalıdır. (Polat, 1993) 

 

Dede Korkut Hikâyelerine Uyarlama Örneği 

 

Ad Verme Geleneği 

―Merhaba Ayşe. 

Merhaba Mary. 

Nereye gidiyorsun? 

Ödev hazırlamak için kütüphaneye gidiyorum. 

Ödevinin konusu ne? 

Dede Korkut Hikâyelerinde ad verme geleneğini araştırıyorum ve çok ilginç 

bir şeyle karşılaştım.  

Ben Dede Korkut Hikâyelerini duydum ama okumadım. Ne bulduğunu bana 

da söyler misin? Çok merak ettim. Çocuklara isim verirken çok farklı bir 

gelenek var. Çocuklar 15 yaşına gelene kadar babalarının isimleriyle 

çağırılıyorlar. Örneğin Dirse Han‘ın bir oğlu oluyor. Onu herkes Dirse 

Han‘ın oğlu diye çağırıyor. 

Ne kadar ilginç! Sonra ne oluyor? 

Hikâyelerde çocuğun kendine özgü bir ad alabilmesi için bir kahramanlık 

yapması gerekiyor. Bu kahramanlığı herkesin görebileceği bir yerde 

yapması gerekiyor. Örneğin Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde Dirse 
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Han‘ın oğlu meydanda Bayındır Han‘ın boğası ile yaptığı mücadele 

sonucunda Boğaç adını almıştır. 

Peki, çocuğa ismini kim verir? 

Çocuğa ismini Dede Korkut verir. Dede Korkut toplum tarafından bilgisine 

önem verilen bir kişidir. Bilge bir kişi olduğu gibi onun olağanüstü güçleri 

olduğuna da inanılır. Dede Korkut, 

―Adını ben verdim, yaşını Allah versin!‖ gibi bazı güzel sözler söyleyerek 

çocuğa ismini verir. 

Peki, günümüzde çocuklara nasıl isim veriyorsunuz? Günümüzde de çok 

güzel âdetler var. Çocuk doğduğu zaman bir aile büyüğü gelerek sağ 

kulağına ezan okur ve çocuğun ismini kulağına üç kez söyler. Böylece 

çocuğa isim verilmiş olur. Çocuğa verilen isim genellikle aile büyüklerinin 

isimlerinden seçilir. İsmin çocuğun talihine ve kişiliğine etki ettiği 

düşünülür.‖ ( Kalfa, 2013) 

 

Bulgular ve Yorum 

 

Tablo 1  

Uyarlama Örneğinin B1 Sınıflarında Tespiti  

 DOĞRU YANLIġ BOġ FARKLI 

     A 5 9 4 0 

     B 6 8 3 1 

     C 10 7 1 0 

     D 7 8 2 1 

     E 8 8 1 1 

     F 7 9 1 1 

 

    Tablo 1‘de UyarlanmıĢ Dede Korkut örneğinde geçen ―kütüphane‖ sözcüğü B1 

seviyesindeki 18 öğrencinin okuma, yazma, dinleme ve anlama becerileri ölçülmüĢtür. 

Verilen cevaplarda A sınıfından 5 öğrencinin ― kütüphaneye‖ Ģeklinde doğru olarak yazdığı 

görülmektedir. 9 öğrencinin ise kendisinden yazılması istenilen kelimeyi yanlıĢ olarak 

yazmıĢtır. Bu yanlıĢ cevapların içinde ―kutüpane‖ ve ―kütüpane‖ cevapları sıklık 

göstermektedir. 4 öğrenci ise soruyu boĢ bırakmıĢtır. Beklenilen cevapla hiç ilintili olmayan 

kelime kullanımı bu soruda görülmemektedir. 

    Örnek uygulama metinden anlaĢılacağı üzere ders içindeki uygulanan metin seviye 

guruplarına göre farklılık göstermektedir. Metin sayesinde hem dil becerileri ölçülmekte hem 

de kültürel ögeler aktarılmaktadır. 

 

Kültür Aktarım Sürecinde BarıĢ Manço 
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    Söz varlığı, kültürel değerlerin ifade çeĢitliliği bakımından Türkçenin zenginliği 

yadsınamaz. Türkçenin bu zenginliğini aktarmada Ģiirler, hikâyeler, masallar, destanlar, 

romanlar ve bunların sahipleri Ģairler, yazarlar ve anlatıcılarla birlikte en büyük rollerden biri 

de Ģarkılar, türküler ve Ģarkıcılarıdır. Çünkü Ģarkılar, türküler; ritimle söylenir, ezberlenmesi 

daha kolaydır.  

             ―Müzik Zekâsı: Sesler, notalar ve ritimlerle düĢünme, farklı sesleri tanıma, yeni sesler 

ve ritimler üretme yeteneğidir.‖ (Özden, 2002) Bu zekâya sahip insanlar, yeni öğrendikleri bir 

dilin telâffuzunu doğru bir Ģekilde öğrenmede ve kullanmada oldukça yardımcı olmaktadır. 

Yabancılara Türkçe öğretilirken müzikle eğitimin zevkli ve eğlenceli olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ayrıca, ―aralarında kafiye ya da ses benzerliği bulunan sözcüklerin 

seçilmesi de kelime öğretimini kolaylaĢtırır.‖ (Kıvrar: 2000) BarıĢ Manço gibi rol modele 

sahip değerli bir sanatçının Ģarkılarını kullanmanın, yabancılara Türkçe öğretiminde bir 

yöntem olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu düĢünce doğrultusunda çalıĢmamızda, 

sanatçının Türk kültürüneait değerleriiçeren ve Türkçenin söz varlığını gösteren Ģarkılarından 

örnekler yer almaktadır. ÇalıĢmada yer alan örnekler Türk kültürüne aitunsurların yanında bu 

yöntemin dil bilgisi kurallarının öğretilmesinde ve Türkçenin diğer zenginliklerini 

kazandırmada da kullanılabileceği unutulmamalıdır. Türkçe öğretiminde dört dil becerisi 

kullanılırken her kelimenin anlam ve önemi büyüktür.―Birden fazla kazanımı bir arada 

sunmak yabancılara Türkçe öğretiminde oldukça önemli bir faaliyettir.‖ (Barın, 2010) 

 

BarıĢ Manço ġarkı Örneklerindeki Bulgular ve Yorumlar 

 

Resim 3  

Barış Manço, Anahtar 

 
 

―Sınıfın en güzel kızı o yalnız geziyor kimse ona yaklaĢamıyor  

Yine koltuğunda koca koca kitaplar kütüphaneden geliyor  

Baktım bir cilt Ģair Mehmet Akif  

Ġki büyük kitap Fatih Sultan Mehmet  

Üç kalın cilt Mevlana birde Mimar Sinan…‖ 

              Örnekte yer alan―Anahtar‖ Ģarkısı hikâye tekniğiyle Türk büyüklerine yer 

vermektedir. Türkçe öğrenen hedef kitleye Türk büyüklerini ve Türk tarihini aktarmada 

kolaylık sağlayacak anahtar bir metindir. 

 

―Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde  
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Bir türkü tutturmuĢum duyuyorsun değil mi?  

Çalacak bir kapım yok mutluluğa hasretim  

Artık sokaklar benim görüyorsun değil mi?..‖ 

                ―Anlıyorsun Değil Mi?‖ Ģarkısıyla Türkçe öğrenen hedef kitle, sadece Türk 

kültürüne ait olan ―türkü tutturmak‖ deyimini duyup anlamını öğrenerek Türkçenin anlam 

zenginliğini kavramıĢ olacaktır. ―Ayaz‖ sözcüğüyle  ―rüzgâr‖ kelimesinin eĢ anlamlı 

olduğunu öğrenecektir. 

―Dün yine seni andım gözlerim doldu  

O tatlı günlerimiz bir anı oldu  

Ayrılık geldi baĢa katlanmak gerek  

Seni çok çok özledim arkadaĢım eĢek  

ArkadaĢım eĢ arkadaĢım Ģek arkadaĢım eĢek…‖ 

               Türk milleti hayvansever bir millettir. Tarih boyunca bunun örnekleri çok fazladır. 

Mitlerde, destanlarda, efsanelerde hayvanlara sıklıkla yer verilir. At için ―At Türk‘ün 

kanadıdır.‖ Sözü bunu tesciller. Bozkurt, liderlik ruhunu; çift baĢlı kartal devleti anlatır. BarıĢ 

Manço, bu Ģarkısıyla arkadaĢı olarak gördüğü eĢeği dile getirmiĢtir. Bu Ģarkıyla, özellikle 

nakarat bölümlerindeki heceleme tekniğiyle telaffuz açısından hedef kitle ilerleme 

kaydedecektir. 

―...Beni kovsalar dokuz köyden  

Doğruyu hep söylerim ben  

Ölürümde dönmem sözümden delikanlı gibi  

O kızdan vazgeç unut onu beni dinle  

Onun gözü yükseklerde kızın gözü sadece parada  

Aklı fikri bir zengin kocada  

 

Açtırdın bana kutuyu 

Zorla söylettin kötüyü  

Sonuna kadar dinle Ģimdi delikanlı gibi  

 

AĢkın kör etmiĢ gözünü  

Kulağın duysun bu sözümü  

Benimde sabrımın sonu var delikanlı gibi…‖ 

                ―Dokuz köyden kovulmak, gözü yükseklerde olmak, açtırma kutuyu söyletme 

kötüyü‖ gibi kalıplaĢmıĢ atasözü ve deyimlerin yer aldığı ― Deli Gibi‖ Ģarkısı Türkçe 

öğrenenler için eğlenceli ve soyut anlamları kavrama açısından yerinde bir örnektir. 

―…Bugün bayram erken kalkın çocuklar  

Giyelim en güzel giysileri  

Elimizde taze kır çiçekleri üzmeyelim bugün annemizi  
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Sen yaz geceleri yıldızlar içinde  

Ara sıra bize göz kırparsın  

Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anısın  

 

Bu gün bayram çabuk olun çocuklar  

Annemiz bugün bizi bekler  

Bayramda hüzünlenir melekler  

Gönül alır bu güzel çiçekler‖ 

                 Yabancılara Türkçe öğretirken kültürel değerlerimizin aktarılması ve Türk 

yaĢantısından örnekler verilmesi kültürleĢme sürecine katkı sağlayacaktır. Manço‘nun ― 

Bugün Bayram‖ Ģarkısı da dini ve milli bayramlarımızın önemini aktarması açısından, 

büyüklere verilen değeri göstermesi bakımından önemli bir örnektir. 

―Domates biber patlıcan  

Domates biber patlıcan  

Bir anda bütün dünyam karardı  

Bu sesle sokaklar yankılandı  

Domates biber patlıcan…‖ 

                 Dil öğrenme sürecinde ―dil banyosu‖  önemli bir yere sahiptir. Günlük hayatta 

sıklıkla kullanılan kelimelerin ezgiler eĢliğinde dil öğrenen kitleye aktarılması kalıcı öğrenme 

sağlayacaktır. 

―…Arpa buğday yan yana orak istemez  

Yağız at Ģahlandımı durak dinlemez  

Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi 

Yüzüme karĢı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi 

Yeter çektiğim insaf et gayrı 

 Senin bana gönlün var gibi gibi…‖ 

              Bağlaçlar ve edatlar Türkçe öğrenen kitle için karıĢık gelse de doğru metin 

örnekleriyle bu konuların kavranılmasına kolaylık sağlayacaktır. 

 

―Bir bakıĢı canlar yakar gülüĢüne cihan değer  

Nazo gelin ayağına takar halhal  

Ayağında gümüĢ halhal ince nakıĢ gümüĢ halhal  

Yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer  

Nazo gelin ayağına takar halhal‖ 

               Kültürel motiflere yer veren metin örneklerine dikkat edildiği sürece kültür aktarımı 

ve dil öğrenmede rahatlıkla istenilen seviyeye gelinecektir. 

―Eski adamlar doğruyu söylemiĢ  

Bir çiçekle bahar olmaz  

KiĢi kendini bilip sağa sola sormalı  
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Can pazarı bu oyun olmaz  

Zürafanın düĢkünü beyaz giyer kıĢ günü  

Sonunda Ģifayı kapıp da ĢaĢırınca  

Bana gel beni dinle iyi yaz  

Defteri kalemi al iyi yaz  

Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman  

Ha hahahaha içine hatmi çiçeği biraz çörek otu katasın  

aman 

Ha hahahaha hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman  

Ha hahahaha bin derde deva geliyor biraz daha sabret  

güzelim 

Ha hahahaha hapĢu  

Çok yaĢa  

Sende gör  

Rahat ve iyi yaĢa…‖ 

               Halk bilimi, bir milletin kültürünü yansıtır. Bu bilimin içinde yer alan her kültür 

ögesi milletin kültür kodlarını üzerinde taĢır. ―Nane Limon Kabuğu‖ Ģarkısıyla ― Kocakarı‖ 

ilaç yöntemiyle hastalığın Ģifası bulunur. 

―…Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi  

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi  

BarıĢ der biraz tuzum ekmeğim olsa  

Buz gibi pınar suyundan bir testim olsa  

Bir de Ģöyle püfür püfür bir çınar gölgesi  

Kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi  

Bir lokma ye, bir yudum iç, bir oh çekiver  

Ġlaç neye yarar vade gelmiĢse eğer…‖ 

              ―Olmaya Devlet Cihanda‖ isimli Ģarkı Kanunî Sultan Süleyman‘ın ―Halk içinde 

muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi‖ (Dal:2009) 

beyiti vasıtasıyla metinler arası bir örnektir. Kanuni‘yi hatırlatarak Türk milleti ve dünya 

devletleri açısından Kanuni‘nin önemini vurgulamaktadır. 

―…Sözüm meclisten dıĢarı dostlar  

Bu günlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum  

Hani ince kıyım doğrasalar beni  

Marmara ege karadeniz 

Ve hatta akdeniz cacık olur diyorum…‖ 

―…Bir kızı sevdi Mehmet  

Eridi de bitti Mehmet  
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Ama baĢlık parasını  

Bulamadı gitti Mehmet  

Nuh dedi kız babası Mehmet  

Peygamber demedi Mehmet  

Kız eline kına yaktı Mehmet  

Babası paraya taktı Mehmet  

Olmadı gitti Mehmet  

Bir ömür bitti Mehmet  

Bütün köy toplansın  

Bu Mehmet ne ballı çocuk  

Vallahi çok Ģanslı çocuk  

Ne amcası var ne dayısı  

Bundan iyisi ġam'da kayısı  

Mehmet, ula Mehmet  

En büyük Mehmet bizim Mehmet  

En büyük Mehmet bizim Mehmet…‖ 

                Asker uğurlama törenleri Türk kültürünün önemli geleneklerindendir. Türk genci 

―vatan borcu namus borcu‖ diyerek kına yakılarak uğurlanır. Kına, Türk kültüründe üç önemli 

manaya gelmektedir: Erkeğe kına yakılır, vatana kurban olsun, diye; kıza kına yakılır, 

yuvasına kurban olsun, diye; koça kına yakılır, Allah‘a kurban olsun, diye. Somut ve soyut 

örneklerle, kullandığı atasözleriyle Türkçenin zenginliğini ortaya koyan BarıĢ Manço, Türkçe 

öğretilirken örnek verilebilecek rol modele sahiptir. 

BarıĢ Manço, Türk kültür zenginliğini tamamlamak adına kıyafetlerini ve yüzüklerini eksik 

etmeyen örnek bir modeldir. Saçlarını gök yeleli bir bozkurttan aldığını söyleyen sanatçı 

Dede Korkut‘u hatırlatarak 20. yüzyılda karĢımıza çıkmaktadır.  

                  Taktığı aksesuarlar ve konuĢurken, Ģarkı söylerken yaptığı jest mimikler sağır ve 

dilsizler için oluĢturulmuĢ bir alfabeyi temsil etmektedir. Bu yönüyle 7‘den 77‘ye herkese 

seslenen ve etkileyen bir sanatçıdır. 

                  BarıĢ Manço‘nun yaptığı programlar ve yurt dıĢı gezileri incelendiğinde Türk 

kültürünün taĢıyıcısı ve aktarıcısı konumunda olduğu görülecektir. 21. Yüzyılda Dede 

Korkut‘un birçok özelliği anlatıldığı gibi BarıĢ Manço‘nun Ģarkıları ve kılık kıyafeti de ayn 

 

Sonuç 

                Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut ve 

BarıĢ Manço ġarkıları ve BarıĢ Manço tipi önemli bir kaynaktır. Dede Korkut Hikâyelerinde 

geçen 12 hikâyede Türk kültüründen izler taĢımaktadır.  BarıĢ Manço Ģarkıları da aynı 

hassasiyete sahiptir. Kültürel unsurların yer aldığı bu Türk destanıyla, BarıĢ Manço tipiyle ve 

Ģarkılarıyla hedef kitleye öğretilmesi gereken dil becerilerinin yanı sıra kültür aktarımı da 

mevcuttur. Bu sayede kültürleĢme gerçekleĢmektedir. Türk tarihinden, coğrafyasından, 
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gelenek ve göreneklerinden birçok kodu içinde barındıran bu eserler ve Ģahsiyetler Türkçe 

öğretiminde Türk kültürünün aktarılmasına yardımcı olacaktır.  

               Türkçenin yabancılara öğretiminde dil yeterlik düzeyleri kontrol edilerek Dede 

korkut Hikâyelerinin uyarlanmasına dikkat edilmelidir. BarıĢ Manço Ģarkıları yerinde 

örneklerle desteklenerek verilmelidir. A1-A2 seviyelerinde basit cümleler ve sade cümleler 

olmasına özen gösterilmelidir. B1-B2 seviyelerine olayları ve kültürel kodları orta düzeyde 

olacak Ģekilde verilmelidir. C1-C2 seviyeleri akademik ve anadile yakın seviyeler olduğu için 

orijinal metinler verilmesi gerekmektedir. 

               Türkçe ve Dede Korkut, dille kültürün harmanlanmıĢ halidir. Bu sebeple Türkçenin 

Yabancılara öğretiminde Dede Korkut metninden ve 20. Yüzyıldaki karĢılığı olan BarıĢ 

Manço‘dan, onun Ģarkılarından faydalanılması yerinde olacaktır. Ayrıca ―Dede Korkut 

Mirası: Destan, Masal ve Müzik‖ çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl mart ayında 

UNESCO‘ya gönderilen Türkiye'nin kültür mirası temsili listesine 17‘nci unsur olarak 

28.11.2018 tarihinden itibariyle dâhil edildi.  BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü olan bu kuruluĢ Avrupa Dil Portfolyosu‘na da kaynaktır. Bu yüzden Dede Korkut 

Hikâyelerinin öneminin bilinmesi ve aktarımındaki hassasiyeti yabancılara Türkçe öğreten 

herkesin koruması gerekmektedir. 
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ĠLKOKULLARDA EV ZĠYARETLERĠ YAPILMASINA YÖNELĠK 

ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ 

 

Ersen ALAGÖZ
1
, Turgay ÇAPAR

2
 

 

   Öz 

 Bu araĢtırmada, Ġlkokullarda görev yapan öğretmenlerin gerçekleĢtirdiği ev ziyaretlerinin 

öğrencilerin okul baĢarısı ve okul algısını nasıl etkilediği öğretmen görüĢleriyle tespit 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2018-2019 öğretim yılı 1. döneminde 

Ġstanbul Ġli Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde görev yapan 45 ilkokul öğretmeni 

oluĢturmaktadır. Katılımcılar uygun örneklem yöntemiyle seçilmiĢtir. AraĢtırmada nitel 

araĢtırma desenlerinden olgubilim (fenemonoloji) yöntemi uygulanmıĢtır. Katılımcıların 

görüĢleri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile toplanmıĢ olup, katılımcılar görüĢlerini 
yazılı olarak görüĢme formuna yansıtmıĢtır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği 

kullanılarak çözümlenmiĢtir. Öğretmenlerin ev ziyareti yapmalarına yönelik görüĢlerinden 

elde edilen sonuçlara göre, ev ziyareti yapılası öğretmenler tarafından faydalı 

bulunmaktadır. Ev ziyareti yapılacak öğrencileri belirlerken genellikle davranıĢ sorunu olan 

ve problemli öğrencilerin seçildiği, ev ziyareti yapılan ailelerin öğretmenleri güler yüzlü, 

neĢeli, misafirperver ve olumlu duygular içinde karĢıladıkları, ev ziyareti sonrası 

öğrencilerin ders baĢarısına olumlu yansıdığı, öğrencilerin derse karĢı ilgi ve dikkatlerinde 

artıĢ olduğu, öğrencinin kendisini değerli hissettiği ve öğretmene karĢı güven duygusunda 

artıĢ görüldüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ev ziyaretinin daha etkili yapılabilmesi için öneri 

olarak ev ziyareti çalıĢmasının planlı hale getirilmesi ve daha fazla öğrenciye uygulanması, 

gönüllü olarak yapılan bir çalıĢma olmaktan çıkarılıp mevzuatta yer verilmesi ve ev ziyareti 

öncesinde hazırlanan formlar üzerinden gözlemde bulunulmasının daha faydalı olacağı 
düĢünülmektedir. 

  Anahtar Kelimeler: Ev ziyareti, ilkokul öğretmeni, okul algısı 

GĠRĠġ 

           Eğitim bireyde kendi yaĢantısı ve kasıtlı kültürlenme yoluyla istendik davranıĢ 

değiĢikliği meydana getirme sürecidir (Demirel, 1999). Toplumdaki bireylerin sahip olmaları 

istenen temel bilgi, beceri ve davranıĢların kazandırılmasının büyük bir kısmını okullar 

üstlenmiĢtir. Okul, birey boyutunun kurum boyutundan daha duyarlı, informal yanının formal 

yanından daha ağır, etki alanının yetki alanından daha geniĢ olması nedeniyle açık sosyal bir 

sistem özelliği gösterir. Çocukların sosyal becerileri ile duygusal özelliklerinin geliĢiminde 

özellikle temel eğitimin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Ġlkokullar kendilerinden beklenen 

öğrencileri bir üst öğrenime hazırlama görevinin yanında daha önemli bir görev olarak 

öğrencileri hayata hazırlayan kurumlardır. Ġlkokullar, sosyal ve duygusal becerilerin yanı sıra, 

çocukların bilme, anlama, analiz etme, uygulama, değerlendirme ve yaratma gibi biliĢsel 
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becerilerinin geliĢiminde de en önemli sorumluluğu taĢımaktadırlar (Genç, 2005). Ġlkokulda 

öğrencilerin biliĢsel alandaki kazanımları elde edip edemediğine iliĢkin ölçme çalıĢmaları 

çokça yapılırken, duyuĢsal alana iliĢkin durum saptaması çalıĢmaları daha az yapıldığı 

görülür. Oysa eğitim sisteminin genel amaçları içerisinde yer alan duyuĢsal nitelikteki 

değerlerin ne derece öğrencilere yansıdığının da bilinmesi gerekir.  

            DuyuĢsal alan, daha çok duyguları içerir. Duyguların ortaya çıkması, ifade edilmesi, 

öğrenilmesi, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaĢanması, davranıĢı etkilemesi ve davranıĢtan 

etkilenmesi gibi durumlar duyuĢsal alanın çalıĢma konuları arasındadır (Price, 1998, aktaran 

Balaban-Salı, 2006: 133). Öğrencilerin okul ve derse iliĢkin tutumlarını bilmek önemlidir. 

Motivasyon ve güdüleme açısından öğrencilerin yaĢadıkları duyguları bilmek ve onları 

yönlendirmek gereklidir. Ders baĢarısının arttırılmasında öğrencilerin duyuĢsal becerileri tek 

baĢına okul ortamına bağlı olarak düĢünülemez. Öğrencilerin derslere yönelik olumlu 

algısının oluĢmasında en önemli unsur okul olmakla birlikte ailenin rolünün göz ardı edilmesi 

eğitimin amacına ulaĢılmasında çevre faktörünü devre dıĢı bırakır. 

           Eğitim bir bütün olarak düĢünüldüğünde; salt okulda verilen bilgileri temel alıp 

çocukların ailelerini, yetiĢtikleri çevreyi bu sürecin dıĢında tutarak hedefe ulaĢmak olası 

değildir. Çelik, (2009: 207-209)‘e göre okul, aile ve toplum iliĢkileri konusunda 

öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlilik alanları Ģunlardır: 

 

         1. Çevreyi tanıma 

         2. Çevre olanaklarından yararlanma 

         3. Okulu bir kültür merkezi olarak görme 

         4. Aileyi tanıma ve ailelerle iliĢkilerde tarafsız olma 

         5. Aile katılımı ve iĢ birliği sağlama 

 

          Aile toplumun en temel yapı taĢıdır. Bireyler aile içerisinde doğarlar ve toplumsal 

değerlere iliĢkin ilk bilgileri aile içerisinde öğrenirler. Aile bireyin eğitimi açısından 

karĢılaĢtığı ilk ve en önemli öğrenme alanıdır. YaĢama iliĢkin becerileri, benlik algısı ve 

ahlaki geliĢime iliĢkin tohumlar ilk olarak aile içerisinde kazanılır. Bireyin özgüven kazanma, 

yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme, sorumluluk alma, iĢbirliği yapma ve dili etkili kullanma 
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becerilerinin ilk deneyimleri aile ortamında kazanılmaktadır (Karaman, 2007). Bu bakımdan, 

okulun ve ailenin iĢbirliği öğrencinin geliĢimi açısından önemlidir. KiĢinin yaĢama iliĢkin 

gözlerini açtığı andan ölünceye kadar en önemli çevresi ailesidir. Okul ve öğretmenlerin 

ailenin önemi açısından bu hususu göz ardı etmemesi gerekir. Aile ile olan iletiĢim kanalları 

sürekli açık tutulmalı ve geliĢtirilmelidir.  

 

          Eğitim etkinliklerinde aileler ile sıkı iliĢkiler içerisinde iĢ birliği olanaklarını 

geliĢtirmek okul açısından çok önemli bir kazanımdır. Eğitimin amacına ulaĢma hususunda 

okul ile veli arasında ortak görüĢ, birlikte çalıĢma ve eylem birliği gerekir (Doğru, 2005: 71). 

Bu hususların gerçekleĢmesi için öğretmen ve ailenin birbirini çok iyi tanıması, avantaj ve 

dezavantajları konusunda bilgi sahibi olunması gerekir. Öğretmenler için öğrenci hakkında en 

iyi bilgi toplama alanı öğrencinin yaĢadığı çevresi ve aile ortamıdır. Öğretmenin aile ile ilgili 

bilgi toplayabilmesi ve öğrenciye iliĢkin daha etkili eğitim çalıĢmaları yapabilmesi için 

öğrencinin evini ziyaret ederek bilgi toplamaya bu noktadan baĢlaması gerekir. Çamlıbel ve 

Çakmak (2010)‘a göre aile katılımının sağlanması adına yapılacak ev ziyaretleri çocuğun 

içinde yetiĢtiği ortamı bilmek ve aile ile ilgili bilgi edinmek adına oldukça önemlidir. 

         Okul-aile iĢbirliğinde çocuğun yaĢadığı ev ortamında ailenin fiziki, sosyal ve psikolojik 

Ģartlarının öğretmen tarafından yerinde görülmesi çocuğu tanıma açısından önemlidir. Ailenin 

içinde bulunduğu sosyo - ekonomik koĢulların diğer etkenler ile birlikte bilinmesi öğrenciyi 

ve aileyi doğru değerlendirme açısından öğretmene kılavuzluk edecektir. Bu sayede ev 

ziyaretinin özellikle de sorun yaĢayan ve problemli öğrencilerin düzeltilmesine büyük  etkisi 

olacaktır (Gülcan ve Taner,2011). Ev ziyaretinin bir diğer önemli etkisi de aile evine kadar 

gelen ve öğrencisine karĢı sorumluluk duyan öğretmene karĢı güven ve samimiyet duygusu 

besleyerek öğretmenden gelen her türlü iĢ birliği teklifine açık olur. Ev ziyareti sırasında da 

öğretmen bu avantajı kullanarak, ailenin öğrenciye ev ortamındayken okul hayatını daha 

verimli ve etkili hale getirmesinin ipuçlarını verir. Öğretmen ev ortamında çocuğu ve aileyi 

izleyerek aynı zamanda okulda uygulanan çalıĢmaların ev ortamında hangi Ģartlarda yapıldığı 

hakkında da bilgilenmiĢ olur (Çelik, 2005). 

        Mayer ve Mann tarafından (2006, Akt: Erkan ve Diğerleri 2013) okul baĢarısını 

arttırmaya yönelik 26 öğretmen ile yaptıkları betimsel bir araĢtırmaya göre, Öğretmen 

tarafından yapılan ev ziyaretlerinin çocuk ve aile arasında iletiĢimin güçlenmesi yönüyle katkı 

sağladığı, bunun yanında ailelerin çocuklarını daha iyi anladığı ve bu durumun çocuğun 

akademik baĢarısına katkı sağladığı sonucuna ulaĢmıĢlardır.  
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       Bu araĢtırmada  ilkokullarda yapılan ev ziyaretlerine iliĢkin öğretmen görüĢlerini neler 

olduğunu saptamak amaçlanmıĢtır.  AraĢtırmaya iliĢkin aĢağıdaki alt problemlere cevap 

aranmıĢtır: 

 

1-  Öğretmenlerin ev ziyaretlerini faydaları hakkındaki görüĢleri nelerdir? 

2- Ev ziyareti yapılacak öğrencinin belirlenmesinde öğretmenler nelere dikkat 

etmektedir? 

3-  Öğretmenler ev ziyareti yapmadan önce ne gibi hazırlıklar yapmaktadır? 

4- Ev ziyaretinin, öğrencinin okul baĢarısına etkisine iliĢkin öğretmen görüĢleri  

nelerdir? 

5-  Öğretmelerin ev ziyaretinin daha etkili yapılmasına yönelik önerileri nelerdir? 

 

   YÖNTEM 
AraĢtırmanın Modeli 

           Bu çalıĢmada, Ġlkokullarda görev yapan öğretmenlerin gerçekleĢtirdiği ev 

ziyaretlerinin öğrencilerin okul baĢarısı ve okul algısını nasıl etkilediğini belirlemek için nitel 

araĢtırma desenlerinden olgu bilim (Fenomonoloji) deseni kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırma 

yöntemlerinden olgubilim, yaĢanmıĢ deneyimi değerlendirmeye odaklanan bir yöntemdir 

(Jasper, 1994; Miller, 2003 akt: Kocabıyık-Onat, 2016). Olgubilim, öncelikli olarak olgunun 

altında yatan ortak anlamları keĢfetmek için bireyler tarafından deneyimlenmiĢ dünyayı 

tanımlamaya ve yaĢanmıĢ deneyimlerin özünü açıklamaya çalıĢmaktadır (Baker, Wuest ve 

Stern, 1992; Rose, Beeby ve Parker, 1995; akt: Kocabıyık-Onat, 2016). Bu nedenle 

olgubilimde, olguyu yaĢayan kiĢilerin olgu ile aralarında bir bağlantının olduğu 

vurgulanmakta ve olgubilimin baĢlangıç noktasını, olguların kendileri oluĢturmaktadır. Bu 

araĢtırma yöntemi, bireylerin deneyimlerini tanımlamak ve yorumlamak için bireylerden 

deneyimlerini ödünç almaktadır (Jasper, 1994; Miller, 2003 akt: Kocabıyık-Onat, 2016).  

Böylece bireyler tarafından deneyimlenen olguların tümü araĢtırılabilmekte ve 

açıklanabilmektedir (Baker ve ark., 1992; akt: Kocabıyık-Onat, 2016) Verilerin elde 

edilmesinde görüĢme tekniği kullanılarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formundan yararlanılmıĢtır. Olgubilim araĢtırmalarında baĢlıca veri 

toplama aracı görüĢmedir. Olgubilim araĢtırmalarında görüĢmeler genellikle uzundur. 

YaĢantıların derinliğine ortaya konması ve açıklanması için araĢtırmacının görüĢülen birey ya 

da bireylerle yoğun bir etkileĢim içine girmesi gerekir. Bazı olgubilim araĢtırmalarında ise 
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birden fazla görüĢme yapılması söz konusudur. Bu tür görüĢmelerde araĢtırmacının ulaĢtığı 

açıklamaları ve anlamları görüĢülen kiĢiye teyit ettirme fırsatı olduğu için araĢtırmanın 

geçerliği ve güvenirliği artmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008). 

ÇalıĢma Grubu 

           AraĢtırma Ġstanbul Ġli Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde bulunan ilkokullarda görev 

yapan sınıf ve branĢ öğretmenleriyle 2018-2019 öğretim yılının birinci döneminde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada Uygun Örneklem yöntemi seçilmiĢ olup araĢtırmacıların 

görev yaptığı okullar içerisinden katılımcılar belirlenmiĢtir. Uygun örnekleme ya da diğer bir 

ismiyle elveriĢli örnekleme,  araĢtırmayı yapan kiĢinin kolayca ulaĢabileceği, zaman, iĢ gücü 

ya da maliyet açısından araĢtırma için en kolay Ģekilde örneklem grubunu oluĢturmasıdır. Bu 

tür bir örnekleme, araĢtırmacının araĢtırdığı konuya örneklem bulması zorlaĢtığında 

baĢvuracağı basit ve kolay bir yoldur. AraĢtırmanın örneklem grubunun son derecede hızlı ve 

kolay bir Ģekilde oluĢturulmasını sağlar.  KullanıĢlı ve hesaplı olması açısından tercih edilir 

(Özen Y.ve Gül A. 2007). AraĢtırmada çalıĢma grubunu Ġstanbul ili Küçükçekmece ve 

Avcılar ilçesinde bulunan üç resmi devlet ilkokulunda görev yapan 45 öğretmen 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma çalıĢma grubunda yer alan öğretmenlerin kiĢisel bilgilerini iliĢkin 

bilgiler Tablo-1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo – 1 :                                                                  

Katılımcıların 

kişisel bilgileri 
  

Cinsiyet  f Yüzde % 

Kadın  32 71,1 

Erkek  13 28,9 

Ev Ziyareti Sayısı 

1-5 21 46,7 

6-10 9 20 

11-15 8 17,7 

16 ve Üstü 7 15,6 

 

            Tablo 1 incelendiğinde çalıĢmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet değiĢkenine göre % 

71,1‘i kadın, % 28,9‘u erkektir. Ev ziyareti yapılma aralığı değiĢkeni incelendiğinde 

öğretmenlerin % 46,7‘si 1-5 aralığında, % 20‘si 6-10 aralığında, % 17,7‘si 11-15 aralığında 

ve %15,6‘sı da 16 ve üstü ev ziyareti yapan öğretmenlerden oluĢmuĢtur. 

Veri Toplama Aracı 

            AraĢtırmada veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi ile toplanmıĢtır. 

AraĢtırmanın amacına uygun olarak ilgili alan yazın taranmıĢtır. KiĢisel bilgi formu ve açık 

uçlu soruların bir araya getirilmesiyle oluĢturulan görüĢme formu alanında uzman bir öğretim 

elemanı, iki okul müdürü ve beĢ sınıf öğretmeninin görüĢüne sunulmuĢtur. Uzman görüĢü 
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doğrultusunda yapılan düzeltmelerle görüĢme formuna son Ģekli verilmiĢtir. AraĢtırmada 

kullanılan görüĢme formu iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, öğretmenlerin kiĢisel 

bilgilerine yönelik yedi soru yer almaktadır. Ġkinci bölümde ise Ġlkokullarda görev yapan 

öğretmenlerin gerçekleĢtirdiği ev ziyaretlerinin öğrencilerin okul baĢarısı ve okul algısını 

nasıl etkilediğini belirlenmesine yönelik yedi açık uçlu soru yer almaktadır. 

 

 AraĢtırmacılar tarafından hazırlanan görüĢme formu 2018-2019 öğretim yılının 1. 

dönemi ilkokullarda görev yapan 60 öğretmene elden dağıtılmıĢ, öğretmenler görüĢlerini 

yazılı olarak belirtmiĢlerdir. AraĢtırmanın çalıĢma kapsamında 60 sınıf öğretmeni konuya 

iliĢkin görüĢ belirtmiĢ, 15 öğretmen görüĢü araĢtırmaya uygun bulunmadığından 

değerlendirmeye alınmamıĢtır. AraĢtırmada öğretmenler için kodlama kullanılmıĢtır. 

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiĢtir. 

Verilerin Analizi 

AraĢtırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden 

tümevarımcı analiz kullanılmıĢtır. Tümevarımcı analiz kodlama yoluyla verilerin altında 

yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki iliĢkileri ortaya çıkarmak amacıyla 

yapılmaktadır (Yıldırım & ġimĢek 2008; Akt: Cerit, Y., Akgün, N., Yıldız, K., Soysal, R. M., 

2014). Tümevarımcı analiz üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci aĢamada yazılı olarak elde 

edilen veriler bilgisayar ortamına geçirilmiĢtir. Ġkinci aĢamada araĢtırmacılar yazılı verileri 

kodlamıĢlardır. Güvenirlik için grup tarafından yapılan kodlamalar üzerinde Güvenirlik= 

GörüĢ Birliği/ GörüĢ Birliği + GörüĢ Ayrılığı x 100 formülü uygulanmıĢtır (Miles & 

Huberman, 1994; Akt: Cerit, Y., Akgün, N., Yıldız, K., Soysal, R. M., 2014). Ġki grup 

arasında uyuĢum yüzdesi % 85 olarak hesaplanmıĢtır. UyuĢum yüzdesinin % 70 veya daha 

üstü olması yeterli görüldüğünden veri analizi açısından güvenirlik sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmacılar ve uzman öğretim üyesi tarafından yapılan kodlamalarda uyuĢum gösteren 

kodlar temalara ulaĢmada temele alınmıĢtır. 

Geçerlik ve Güvenirlik  

 

Nitel araĢtırmada ―geçerlik‖ bilimsel bulguların doğruluğu, ―güvenirlik‖ ise bilimsel 

bulguların tekrarlanabilirliği ile ilgilidir (Yıldırım & ġimĢek, 2008). Bu doğrultuda 

araĢtırmanın geçerliği ve güvenirliği artırmak için bazı önlemler alınmıĢtır.  

a) AraĢtırmanın iç geçerliğini (inandırıcılığını) artırmak için görüĢme formu 

geliĢtirilirken ilgili alan yazın incelemesi sonucunda konu ile ilgili bir kavramsal çerçeve 
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oluĢturulmuĢtur. Yapılan içerik analizinde temalar, ilgili kavramları kapsayacak kadar geniĢ 

ve ilgisiz kavramları dıĢarıda bırakacak kadar dar kapsamda belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

temalar ve temaları oluĢturan alt temaların kendi aralarındaki iliĢkisi ile her bir temanın 

diğerleriyle iliĢkisi kontrol edilerek bütünlük sağlanmıĢtır. Diğer taraftan görüĢmelerin okul 

yönetiminin izni ile yapılması ve görüĢme öncesi öğretmenlerle ön görüĢmelerin yapılması 

karĢılıklı güvenin sağlanmasında önemli bir etken olmuĢtur. Ayrıca araĢtırma kapsamına 

öğretmenlerin görüĢlerini herhangi bir endiĢe veya korkuya kapılmadan samimiyetle ifade 

etmeleri sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Böylece görüĢme sürecinde toplanan verilerin gerçek 

durumu yansıtması sağlanmıĢtır.  

b) AraĢtırmanın dıĢ geçerliğini (aktarılabilirliğini) artırmak için araĢtırma süreci ve bu 

süreçte yapılanlar ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda, araĢtırmanın 

modeli, çalıĢma grubu, veri toplama aracı, veri toplama süreci, verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanması ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıĢtır.  

c) AraĢtırmanın iç güvenirliğini (tutarlığını) artırmak için bulguların tamamı yorum 

yapılmadan doğrudan verilmiĢtir. Ayrıca görüĢmede elde edilen veriler üzerinde 

araĢtırmacılar kodlamalar yapmıĢ ve kodlamalar karĢılaĢtırılarak tutarlık oranı hesaplanmıĢtır.  

           d) AraĢtırmanın dıĢ güvenirliğini (teyit edilebilirliğini) artırmak için araĢtırmacı, 

süreçte yapılanları ayrıntılı bir biçimde tanımlamıĢtır. Ayrıca elde edilen ham veriler ve 

kodlamalar baĢkaları tarafından incelenebilecek Ģekilde araĢtırmacı tarafından 

saklanmaktadır. 

BULGULAR 
        AraĢtırmada ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin ev ziyaretlerinin öğrencilerin okul 

baĢarısı üzerine etkileri hakkında bulgular tema baĢlıkları altında verilmiĢtir. 

            I. TEMA  

       Öğretmenler tarafından ev ziyareti yapılmasının faydalarına iliĢkin öğretmen görüĢleri 

Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Öğretmenler tarafından ev ziyaretleri yapılmasının faydaları. 

 

             Ana Tema Alt Temalar f 

Ev ziyareti 

yapılmasının 

faydaları 

Öğrencilerin her yönüyle daha iyi tanınmasına katkı sağlaması 14 

Öğrencinin sorunlarının kaynağını yerinde görülmesi 8 

Öğrenci ve aileyle daha iyi iletişim kurması 7 

Öğrencilerin yaşadıkları ortam hakkında bilgi edinilmesi 5 
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Öğrencinin önemsendiğinin hissettirilmesi  5 

Her öğrencide farklı etki yapması  4 

 Diğer 2 

          Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin ev ziyaretlerinin yapılması ile ilgili en çok 

öğrenciyi her yönüyle daha iyi tanınmasına katkı sağlaması üzerinde (f=14) görüĢ 

belirtmiĢlerdir. Öğrencinin davranıĢları, okul algısı ve baĢarısı yalnızca okulda yapılacak 

gözlemler sonucuna dayandığında bu iĢlem öğrenciyi tanımada eksiklik oluĢturacaktır. 

Nitekim ev ziyaretlerinin, öğrenciyi her yönüyle daha iyi tanınmasına katkı sağlaması 

hakkında ÖK9 görüĢünü ―Ev ziyaretli kesinlikle yapılmalı. Öğrenciyi tanımak yaşam 

şartlarını bilmek, ona yönelteceğimiz eğitim ve öğretim yöntemlerini belirlememizde kaynak 

olacaktır. Kime, ne şartlarda, neleri öğretmeye çalıştığımızı bilirsek adımlarımızı ona göre 

atarız ve bu en yüksek verimi almamızı sağlar.‖ Ģeklinde belirtmiĢtir. 

          Öğretmenlerin ev ziyaretlerinin faydaları hakkında öğretmenler ayrıca Öğrencinin 

sorunlarının kaynağını yerinde görülmesi yönüyle faydalı olacağı görüĢlerini (f=8) ifade 

etmiĢlerdir. Öğrencilerde yaĢanan çeĢitli sorunların kaynağının bilinmesiyle öğrenciye daha 

etkili Ģekilde yardımcı olunacağı görüĢü ortaya çıkmıĢtır. Bu madde ile ilgili ÖK31 görüĢünü 

―Evet çok faydalı buluyorum. Öğrencinin olumsuz davranışları ve gelişim geriliğini altında 

yatan temel sebepler hakkında daha sağlıklı veriler edinmemize ve duygusal bağ kurmakta 

sorun yaşayan öğrencilerin daha güçlü ve güvenli bir bağ kurmasına ev ziyaretlerinin 

yardımcı olduğunu düşünüyorum.‖ ġeklinde ifade etmiĢtir. 

II. TEMA:  

      Öğrencilere yapılacak ev ziyaretleri belirlenirken dikkat edilen kriterlere ait öğretmen 

görüĢleri Tablo 3‘de verilmiĢtir 

 

  Tablo 3: Ev ziyareti belirlenirken dikkat edilen kriterler.         . 

Ana Tema Alt Temalar f 

Ev ziyareti 

yapılacak öğrenciler 

belirlenirken dikkat 

edilen kriterler. 

Öğrencinin davranış problemi göstermesi 22 

Belirli bir plan ve program dahilinde  5 

Herhangi bir kriter olmaksızın 4 

Öğrencinin başarı seviyesinin düşük olması 3 

Ailenin davet etmesi durumunda 2 

Öğrencilerde görülen devamsızlıklar  2 

 Öğrencinin özel durumu 2 



 
 

 1507 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Diğer                                                                                                          6 

   

         Tablo 3 incelendiğinde öğretmenler öğrencilere yapılacak olan ev ziyaretlerini  

belirlerken en fazla ‗öğrencinin davranıĢ problemi göstermesi‘ kriterini dikkate aldıkları 

yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir (f=22). Ev ziyaretleri, öğrenciyi ev ortamında ve ailesinin 

yanında gözlemleyerek  probleme neden olan davranıĢın  nedenini tespit etme  konusunda 

fayda sağlayabilir. Bu hususta ÖE7 ‗Sınıf ortamında gözlemlediğim davranışlarından ev-aile 

temelli olduğunu sezdiğim, sorunun çözümünde odak noktasını aile olduğunu düşündüğüm 

durumlarda o çocuğu listeme yazıyorum‘ diye görüş belirtmiştir. 

           III. TEMA:  

        Öğrencilere yapılan ev ziyaretlerinde velilerin öğretmenleri karĢıladığında göstermiĢ 

olduğu davranıĢlara iliĢkin öğretmen görüĢleri Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

   Tablo-4 : Ev ziyaretinde ailelerin tavrı. 

Ana Tema Alt Temalar f 

Ailelerin tavırları 

Olumlu karşılandım 29 

Misafirperver davranıldı 6 

Samimi ve içten davranıldı 2 

Güler yüzlü karşılandım 2 

Diğer 6 

 

          Tablo – 4 incelendiğinde öğretmenlerin veli ziyareti yaptıkları mekanlarda veliler 

tarafından genellikle olumlu Ģekilde karĢılandıkları verilen cevaplardan anlaĢılmaktadır. Veli 

ziyareti yapan ÖK13, ―Çok iyi karşıladılar. Yaklaşımları oldukça olumluydu. Daha 

sonrasında okula ve sınıfa karşı olumlu tutum geliştirdi.‖ ġeklinde belirtmiĢtir. Bir diğer 

öğretmen görüĢü olarak ÖK32 ―Ev ziyareti yaptığım ailelerin beni karşılaması ve yaklaşımlar 

çok olumluydu. Bu konuda aileler çok istekliydi. Ev ortamında benimle daha rahat sohbet 

edip sormak istediklerini sorabildiler.‖ Şeklinde belirtmiştir.  

                   IV. TEMA:  

 

          Öğrencilere yapılan ev ziyaretlerinden sonra öğrencilerin ders baĢarılarında 

gözlemlenen değiĢikliklere yönelik öğretmen görüĢleri Tablo-5‘ te verilmiĢtir. 

 

Tablo-5: Ev ziyaretinin ders baĢarısına etkisi 

Ana Tema Alt Temalar f 
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Ev ziyaretinin 

öğrencilerin ders 

baĢarısına etkisi 

Ders başarısının artmasına olumlu katkısı vardır 13 

Derse karşı ilgi, dikkat ve katılımın artmasını sağlar 11 

Ders başarısına her hangi bir etkisi yoktur 8 

Ders başarısına etkisi kısa sürelidir 4 

Derse karşı sorumluluk bilinci artar 2 

 Diğer 7 

 

          Tablo – 4 incelendiğinde  öğretmenlerin veli ziyareti yapılmasının öğrenci baĢarısını 

nasıl etkilediği ile ilgili öğretmen görüĢleri incelendiğinde, katılımcıların en çok (f=13)  ders 

baĢarısını arttırması yönüyle olumlu katkısı olduğunu söylemiĢtir. Katılımcı ÖK8,  ―Ziyaret 

ettiğim öğrenciyi ev ortamında gördüğümden ona karşı davranışımı biçimlendiriyorum. 

Bodrum katta yedi kişilik ailede yer alan çocuğun başarısızlık nedenlerini gördüm. 

Öğrencinin kendine güveni artıyor. Daha samimi oluyor. Öğretmen çekingenliğini atıyor ve 

ders başarısı artıyor.” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. Katılımcılardan bir kısmı (f=11) ev 

ziyaretlerinin öğrencilerin derse karĢı dikkat, ilgi ve katılımlarında artıĢ gözlendiğini dile 

getirmiĢtir. Katılımcı ÖK12 “Ziyarette bulunduğum öğrenciler çok mutlu oluyorlar. Tekrar 

davet edip yine gelmemi istiyorlar. Derse katılım daha da artıyor. Ev ziyaretinde okuldaki 

kadar otorite olmadığı için çocuk belki de öğretmeni daha sıcak, ulaşılabilir bir kişi olarak 

görüyor.‖ Şeklinde görüş bildirmiştir. Ev ziyaretinin öğrenci başarısına etkisine yönelik 

katılımcıların bir kısmı (f=8) başarıya her hangi bir etkisi olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcılardan ÖK4, ―Her zaman ders başarısına etkisi olmuyor. İlgili aile zaten zamanında 

çocuğun problemlerini bilip ona göre çalıştırıyor. Ancak ev ziyareti sonunda çok farklı bir 

ders başarısı artışı görülmüyor. Sınıfta yapılan çalışmaların evde tekrarı olmadığı sürece 

istenen başarı elde edilmiyor.‖ görüşünü belirtmiştir.  

                   V. TEMA:  

          Öğrencilere yapılan ev ziyaretlerinden sonra öğrencilerde  gözlemlenen değiĢikliklere 

yönelik öğretmen görüĢleri Tablo-5‘ te verilmiĢtir. 

          Tablo-6: Ev ziyaretinin öğrencide meydana getirdiği değiĢimler. 

Ana Tema Alt Temalar f 

Ev ziyaretinin 

öğrencide meydana 

getirdiği 

değiĢimler. 

Öğrenci kendini değerli hisseder. 10 

Öğretmeniyle arasındaki bağ güçlenir. 7 

Dikkate alındığını ve önemsendiğini anlar. 5 
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Öğrenciye etkisi kısa sürelidir. 4 

Derslere karşı ilgisi artar. 

Takip edildiğinin farkına varır.                                                          

Herhangi bir değişim gözlemlenmedi.                                            

4 

3 

2 

 Diğer 10 

 

        Tablo-6‘ te öğretmenlerin gerçekleĢtirdiği ev ziyaretlerinin öğrencide meydana getirdiği 

değiĢimler öğretmen görüĢlerine göre kategorik biçimde verilmiĢtir. Öğretmen görüĢlerine 

göre öğrencilerde gözlemlenen değiĢimlerin baĢında öğrencinin kendini değerli hissetmesi 

gelmektedir (f=10). ÖE1‘ e göre ‗‘Ev ziyaretleri yapılan öğrenci kendisini daha değerli 

hissediyor. Bu durumda öğrenci kendisini daha değerli hissettiren okuluna, öğretmenine daha 

olumlu yaklaşıyor.‘‘  Yine konuyla ilgili olarak ÖE2 ‗‘ Kesinlikle oldu. Öğrenci öğretmenin 

ailesine rahatlıkla ulaşabildiğini gözüyle gördüğü ve inandığı için evine giderek bana kıymet 

veriyor düşüncesine inandığı için katkısı olduğunu düşünüyorum.‘‘Ģeklinde  görüĢünü 

bildirmiĢtir.  

        Bunun yanı sıra yapılan ev ziyaretlerinin öğrencide herhangi bir değiĢime neden 

olmadığı (f=2) görüĢünde olan katılımcılardan ÖK7 ‗‘ Olmadı. Bir günlük ev ziyaretinin 

bunlara etkisi zaten olamaz‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. 

           VI. TEMA:  

        Öğrencilere yapılan ev ziyaretlerin aynı öğrenciye birden fazla yapılıp yapılmadığı, 

yapıldıysa yapılma nedeninin ne olduğuyla ilgili bulgular  Tablo-6‘ da verilmiĢtir. 

          Tablo-7: Aynı öğrenciye birden fazla ziyaret yapma gerekçesi. 

Ana Tema Alt Temalar f 

Aynı öğrenciye 

birden fazla ziyaret 

yapma gerekçesi. 

Aynı öğrenciye birden fazla ziyaret yapmadım. 30 

Öğrencide devam eden sorun ve problemler 4 

Öğrencinin hastalık durumu 3 

Öğrenciye özgüven kazandırmak için. 2 

Öğrencinin bir engelinin bulunması. 

Diğer                                 

2 

4 

 

        Tablo-7 incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu aynı öğrenciye birden fazla 

ziyaret yapmadığı konusunda (f=30) görüĢ bildirmiĢlerdir. ÖE7 ‗‘ Hayır yapmadım. İlk 

ziyaret  izlenimlerimden yola çıkarak aile ve çocuktaki değişimi gözlemlemek ve ayak üstü de 
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olsa iletişim sürdürmekle yetiniyorum‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. Yine ÖE2 ‗‘ Hayır 

yapmadım. Nedeni ; diğer öğrencileri ihmal etmemek ve zaman planlamasının yapılmaması‘‘ 

Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. 

         Öğretmenlerden bazıları aynı öğrenciye birden fazla ziyaret gerçekleĢtirdiğini bunun 

nedeni olarak ise öğrencide devam eden sorun ve problemler (f=2) olarak ifade etmiĢlerdir. 

Konuyla ilgili olarak ÖK12 ‗‘Zorunlu olmadıkça yapmadım. Yaptıklarım da sorunlu 

öğrencilerdi. Birebir konuşmak, evde yaşanan sıkıntıları ile nasıl baş edebileceğini 

kararlaştırmaktı sanırım.‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir.  

       VII. TEMA:  

        Öğrencilere yapılan ev ziyaretleri ile ilgili öğretmenlerin önerilerine iliĢkin bulgular  

Tablo-7‘ da verilmiĢtir. 

          Tablo-8 : Ev ziyaretlerine yönelik öğretmen önerileri. 

Ana Tema Alt Temalar   f 

Ev ziyaretlerine 

yönelik öğretmen 

önerileri.. 

Ev ziyaretlerinin sağladığı yarara  yönelik öneriler.     12 

Ev ziyaretlerinin planlamasına yönelik 11 

Ev ziyaretlerinin içeriğine yönelik 5 

Ev ziyaretine yapan kişilere yönelik. 4 

Ev ziyaretleri uygulamasına yönelik. 

Diğer                                 

4  

9 

   

 

        Tablo 8 incelendiğinde ev ziyaretlerine katılan ve bu konu hakkında fikir beyan eden 

katılımcıların bir çoğu (f=12) ―Ev ziyaretlerinin sağladığı yarara  yönelik öneriler‖  üzerinde 

görüĢ bildirmiĢtir. ÖE7 ‗Öğrencinin olumlu gelişim göstermesinin yanında, öğrencinin veli 

gözünde de daha bir önemsenme durumu oluşturuyor. Velinin okula karşı ilgisinin 

gelişiminde öğretmene olan saygısının gelişiminde, öğrencinin ve velinin nasıl bir yaşantıya 

sahip olduğunun öğretmen tarafından müşahede edilmesi aynı zamanda öğrenciden neler 

beklenebileceği açısından gerekli görüyorum.‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. Yine ÖK30            

―Öğrencinin okula olan ilgi ve başarısının artması ailenin, okula karşı tutumu, aile ve 

öğretmenin birbirini daha iyi tanıması, iletişimini artırması, ailenin çocuğun gelişimi 

hakkında bilgi paylaşımı edinmesi ve öğrencinin öz güven artışı, konusunda olumlu katkısı 

vardır‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. 

        Konuyla ilgili olarak katılımcılardan diğer bir kısmı ise ‗Ev ziyaretlerinin planlamasına 

yönelik‘ önerilerde bulunmuĢtur(f=11). ÖK5 ‗Ev ziyaretine okul idaresinden birileri ile 
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gidilmeli, önceden planlanıp velinin gönüllü olması sağlanmalı.‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. 

Yine ÖK31 ‗ Okulun aile eğitimi konusundaki seminerlere, etkinliklere katılamayan ve 

katılmakta isteksiz olan velilere ulaşmak adına ev ziyaretleri bir fırsat eğitimine 

dönüştürülebilir. Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ailelerin ihtiyaçlarına binaen kısa ve 

eğitici, dikkat çekici sunumlar hazırlanarak ziyaret esnasında bu eğitimlerde yapılabilir.‘ 

Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. 

 

SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

 

Eğitimin amacına ulaĢması için çağdaĢ yaklaĢımlar açısından yalnızca okulda yapılacak 

çalıĢmalar ile istenen sonuçların elde edilemeyeceği bilinmektedir. Okullar, yapısal açıdan 

açık sistemler olup çevresi ile etkileĢim içerisinde bulunması gereken kurumlardır. Çıktısı 

öğrenme olan eğitim kurumlarının en önemli unsuru öğrencilerdir. Öğrencilerin okul dıĢında 

hayatlarını devam ettirdikleri fiziksel, psikolojik ve sosyo-ekonomik durumlarının yerinde 

gözlemlenmesi amacıyla öğretmenler ev ziyaretleri yapmaktadır. Bu araĢtırmada, ilkokullarda 

görev yapan öğretmenlerin ev ziyaretine yönelik aĢağıdaki görüĢlerine ulaĢılmıĢtır.  

 

Öğretmen tarafından yapılan ev ziyaretlerinin faydalarına yönelik öğretmenlerin 

görüĢleri doğrultusunda en önemli faydasının ―Öğrencinin her yönüyle tanınması‖ sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Öğretmenler ev ziyareti yapılmasının faydalarına iliĢkin, öğrencilerin yaĢadıkları 

ortamı görmek, fiziksel koĢulları hakkında bilgi sahibi olmak, ev ve aile ortamını tanımak, 

yaĢadığı ortamı gözlemleyerek yaĢanan problemlerin altında yatan sebeplere dair fikir sahibi 

olmak, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki karĢılıklı güven duygusunun geliĢtirilmesi, 

öğrencinin evde ders çalıĢma ortamının olup olmadığının bilinmesi, aile içi iletiĢimin nasıl 

gerçekleĢtiği, ailenin maddi imkânlarının yeterli olup olmadığına iliĢkin tespitlere ulaĢtıkları 

görüĢlerini ifade etmiĢlerdir. Yapılan bazı araĢtırmalar da ev ziyaretlerinin olumlu etkilerine 

dair bulgulara ulaĢılmıĢtır. Abbak (2008) yaptığı çalıĢmada ailelerin öğretmenleri evlerinde 

görmekten memnun olduklarını sonucuna ulaĢılmıĢtır. Meyer ve Mann (2006), ev 

ziyaretlerinin öğretmenlerin gelecekte aile ve çocuk ile kuracakları etkileĢimleri olumlu yönde 

etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Yine yapılan benzer bir araĢtırmada, ev ziyaretinin öğretmen ve 

öğrenci arasındaki güven duygusunu geliĢtirdiği, veli ile öğretmenin iletiĢimini 

kuvvetlendirdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğrencinin okuldaki etkinliklere katılmasında aileden 
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kaynaklanan engellerin arada oluĢan güven duygusundan dolayı ortadan kalktığı belirtilmiĢtir 

(Gülcan ve Taner, 2011). 

 Öğretmenlerin ev ziyareti yaparken öğrencileri nasıl belirlediklerine iliĢkin en önemli 

unsur olarak ―öğrencilerin davranıĢ bozukluğu gösterdiği‖ üzerinde durduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Öğretmenler ev ziyareti yapacakları öğrencileri belirlerken davranıĢ bozukluğu 

gösteren, Ģiddet eğilimli, derslerin kazanımlarını algılama yönünden eksiklik gösteren, okula 

devamsızlık yapan, özel eğitim öğrencisi olup kaynaĢtırma eğitimi alan, öğrencinin baĢarısına 

yansıyacak düzeyde ailevi problem yaĢayan, arkadaĢları ile uyum problemleri olup arkadaĢ 

edinemeyen, dezavantajlı ve risk altında olduğu düĢünülen,  ailesi tarafından ihmal edilen, 

parçalanmıĢ aile durumu yaĢayan, ders baĢarısı düĢük, içine kapanık, çekingen,  sosyo-

ekonomik düzeyi düĢük olan öğrencilerin evlerine ziyaret yapılmasına öncelik tanındığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Sınıf ve öğrenci açısından sorun yaratan ve her türlü davranıĢsal 

problemin çözümünde zorlanan öğretmenlerin sorunu çözebilmek için aile - iĢbirliği yapma 

çabası içerisine girdiği görülmektedir. Aile ile iĢbirliği yapabilmek için de karĢılıklı güven 

duygusunu arttıran ev ziyareti yöntemini çözüm yolu olarak kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

2015 yılında yapılan benzer bir araĢtırmada,  öğretmenlerin hangi çocuğa ev ziyareti 

yapacağına karar verirken ihtiyaç duyan çocuklara öncelik verdikleri görülmüĢtür. DavranıĢ 

problemleri yaĢayan çocuklar sıranın baĢında yer alırken bunu uyum sürecinde zorlanan 

çocuklar, özel gereksinimi olan çocuklar ve içe dönük, kendini ifade etmede zorlanan 

çocukların takip ettiği belirlenmiĢtir (Erkan, Tarman, Ömrüuzun, KoĢan, Kuru ve Kaymak, 

2015). 

 Öğretmenlerin ev ziyaretinde bulundukları öğrencilerin ailelerinin kendilerine karĢı 

yaklaĢımlarına iliĢkin ―velilerin kendilerini olumlu karĢıladığı‖ fikrinde birleĢtikleri sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Velilerin öğretmenlere karĢı misafirperver, sıcak, içten, güler yüzlü, samimi, 

saygılı,  ziyaretten mutlu olduklarını belli etme ve gelen öğretmeni önemsediklerini 

hissettirme, yapılan ziyareti umursadıklarını göstermek için yiyecek ve içecek hazırlığı, 

davranıĢlarında neĢeli, kibar ve istekli Ģekilde karĢıladıklarını ifade etmiĢtir. Bu bulguların 

yapılan benzer bir araĢtırmanın sonucu ile örtüĢtüğü görülmektedir.  Bahçeli-Kahraman ve 

Taner-Derman (2012) tarafından yapılan araĢtırmada, öğretmenlerin, gerçekleĢtirdikleri ev 

ziyaretleri için ailelerden olumlu geribildirimler aldıklarını bildirmiĢlerdir. 

Öğretmenler tarafından uygulanan  ev ziyaretlerinin öğrencilerde meydana getirdiği 

değiĢimlere yönelik öğretmenlerin görüĢleri doğrultusunda en önemli değiĢim olarak 
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―öğrenciler kendini değerli hisseder ‖  sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğretmenler, öğrencilerin   

kendini değerli hissetmelerini; öğrencilerin unutamayacağı bir anı, kendine önem verildiğini 

hissetmesi, kendini özel ilgi gösterildiğini, öğretmenle farklı bir bağ kurduğunu, öğretmenin 

özel vaktinden kendisine zaman ayırdığını, öğretmenini kendi evinde misafir etmesi, 

öğretmenleriyle okul dıĢında sohbet etmeyi, Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. Öğretmenler,   ev 

ziyaretinin meydana getirdiği değiĢiklikleri ; öğretmeniyle arasındaki bağ güçlenir, dikkate 

alındığını ve önemsendiğini anlar, öğrenciye etkisi kısa sürelidir, derslere karĢı ilgisi artar, 

takip edildiğinin farkına varır Ģeklinde sıralamıĢtır. UlaĢılan bu sonuç ile  Bayındır, (2007) 

tarafından yapılan araĢtırmada elde edilen ―Evi ziyaret edilen öğrenci kendisine değer 

verildiğini hissetmiĢ bu da onun okula olan aidiyet duygusunu güçlendirmiĢtir.‖ sonucu ile 

benzerlik gösterdiği görülmektedir.  

 Öğrencilere düzenlenen ev ziyaretleri kapsamında aynı öğrenciye birden fazla ziyaret 

yapma gerekçesine yönelik öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun görüĢleri doğrultusunda   

―aynı öğrenciye birden fazla ziyaret yapılmadığı‖ sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğretmenler aynı 

öğrenciye birden fazla ziyaret yapmamasını; diğer öğrencileri ihmal etmemek, mevcutların 

kalabalık olması, daha önceki yaptığı ziyaretin yeterli olduğunu düĢünmesi, ev ziyareti yerine 

ayaküstü görüĢmeyi tercih etmesini, velilerin yaklaĢımlarını, ev ziyaretinden sonra çocukta bir 

değiĢim gözlemlenmemesi Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. Gülcan ve Taner, (2011) tarafından 

yapılan benzer bir araĢtırmada ulaĢılan sonuca göre ―Öğrenciye sınıf baĢarısı ve olumlu 

davranıĢlar kazandırmanın en temel kaynağı ve dayanağı, öğrenci, öğretmen ve veliler 

arasındaki olumlu iletiĢimdir. Bu amaçla yapılan ev ziyareti uygulaması, yıl içinde bir 

öğrenciye iki üç kez olarak planlanıp düzenlenmelidir.‖ Sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu açıdan 

bakıldığında yapılan araĢtırmanın bulguları ile benzerlik göstermediği görülmektedir. 

Öğretmenler, aynı öğrenciye birden fazla ziyarette bulunmasına iliĢkin; öğrencinin hastalığı, 

velilerin talebi, öğrencinin engel durumu, öğrencide gözlemlenen problem durumunun devam 

etmesi, öğrencinin özel günü, gerekli durumlarda, öğrencinin özgüven eksikliği  Ģeklinde 

sıralamıĢlardır. 

 Öğrencilerin ev ziyaretlerine iliĢkin öğretmen önerileri kısmında katılımcı görüĢleri 

doğrultusunda en fazla öneri ―Ev ziyaretlerinin sağladığı yarara  yönelik‖ olarak saptanmıĢtır. 

Öğretmenler, ev ziyaretlerinin sağladığı yarara yönelik; öğretmenlerin öğrencilerle etkinlik 

yapmaları için fırsat tanımalarını, farklı ortamlarda öğrencilerin gözlemlenmesinin yarar 

sağlayacağını, öğretmenlerin yapılan ziyaretleri sürekli hale getirmelerinin faydalı olacağını, 
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öğrencinin nasıl bir ortamda yaĢam sürdürmesinin görülmesinin önemini, çocuğun odasını 

görmek ve albümlerden fotoğraflara bakarak öğrenciyi daha derinlemesine tanınmasında 

etkili olacağı Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. Öğretmenler, ev ziyaretlerine iliĢkin önerilerini ; ev 

ziyaretinin planlamasına, ev ziyaretlerinin içeriğine, uygulamayı yapacak olan kiĢilere, ev 

ziyaretleri uygulamasına biçiminde sıralamıĢtır. 

                Yapılan araĢtırmada öğrencilerin ev ziyaretlerine iliĢkin öğretmen önerileri 

kısmında katılımcı görüĢleri doğrultusunda en fazla öneri ―Ev ziyaretlerinin sağladığı yarara  

yönelik‖ olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öğretmenler, ev ziyaretlerinin sağladığı yarara 

yönelik; öğretmenlerin öğrencilerle etkinlik yapmaları için fırsat tanımalarını, farklı 

ortamlarda öğrencilerin gözlemlenmesinin yarar sağlayacağını, öğretmenlerin yapılan 

ziyaretleri sürekli hale getirmelerinin faydalı olacağını, öğrencinin nasıl bir ortamda yaĢam 

sürdürmesinin görülmesinin önemini, çocuğun odasını görmek ve albümlerden fotoğraflara 

bakarak öğrenciyi daha derinlemesine tanınmasında etkili olacağı Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. 

 Öğretmenler, ev ziyaretlerine iliĢkin önerilerini ; ev ziyaretinin planlamasına, ev 

ziyaretlerinin içeriğine, uygulamayı yapacak olan kiĢilere, ev ziyaretleri uygulamasına 

biçiminde sıralamıĢtır. 

 ÇalıĢmanın geneline baktığımızda öğretmenlerin çoğunlukla ev ziyareti yapmanın 

faydalı olacağı üzerinde görüĢ bildirdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu görüĢler doğrultusunda ev 

ziyareti yapılan öğrenci ve ailesinin okula karĢı daha olumlu duygular geliĢtirdiği, öğretmene 

olan güven hissinin yükseldiği ve aile ile iĢbirliği olanaklarının arttığı yönünde ortak görüĢler 

ortaya çıkmıĢtır. Ev ziyaretinin faydalarının bu kadar fazla olduğu yönünde görüĢ 

bildirilmesine karĢın öğretmenlerin yıl içerisinde yapmıĢ olduğu ev ziyareti sayılarının çok az 

olduğu görülmektedir. Yapılan ev ziyaretlerinin daha etkili ve düzenli gerçekleĢtirilmesine 

yönelik aĢağıdaki önerilerde bulunulmuĢtur: 

  1. Öğretmenlerin öğrencilerinin okul dıĢındaki yaĢantısını yerinde gözlemlemesine 

yönelik yapılan çalıĢmaların mutlaka planlı, programlı ve tüm öğrencileri kapayacak Ģekilde 

yapılması gerekmektedir. Öğretmenin yalnızca problemli öğrenciler üzerine yoğunlaĢması 

diğer öğrencileri hakkında bilgi sahibi olmak için de ev ziyareti yapmasının önüne engel 

teĢkil etmemelidir. 

2. Öğretmenlerin ev ziyareti yapmasının gönüllülük esasına göre uygulanması, öğrenci 

ve aile için önemli olduğu öğretmenler tarafından vurgulanan ev ziyaretini uygulayan 

öğretmen sayısının düĢük kalmasına sebep olmaktadır. Ev ziyareti yapılmasına yönelik 
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durumun gönüllülük olmanın ötesine taĢınarak öğretmenlerin görevleri arasına eklenmesi 

daha uygun olacaktır.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda Okul Öncesi ve 

Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğine ―Öğretmenler, okul müdürü veya görevlendireceği 

müdür yardımcısı başkanlığında, rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve okul aile birliği 

temsilcisinden oluşan komisyon tarafından öğretim yılı başında belirlenecek öğrencileri 

evinde ziyaret eder. Bu ziyaretlerden uygun olanlara müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve 

okul aile birliği temsilcisi de katılır. Ayrıca öğretmen öğretim yılı içinde, belirlenen 

öğrenciler dışında kalan öğrencilerden kendi belirlediği öğrencilere de ev ziyareti yapar.‖ 

Ģeklinde madde eklenmesiyle ev ziyareti çalıĢması mevzuat ile detayları belirlenmiĢ bir hale 

getirilir.  

3. Öğretmenlerin ev ziyareti öncesinde hazırlık yapması yönüyle eksiklikler 

görülmüĢtür. Ev ziyareti yapılmadan önce mutlaka hazırlanan formlar üzerinden çalıĢmanın 

belgelendirilmesi gerekmektedir. Yapılan gözleme ait ayrıntıların içerisinde yer alacağı 

formların gözlem sırasında veya gözlem sonrasında doldurularak dosyalanması ziyareti daha 

etkili kılacaktır. Hazırlanacak formlarda öğrencinin okul ile ev arasındaki yolu nasıl gidip 

geldiği, ailenin sosyo-ekonomik durumu, öğrencinin evde ders çalıĢma ortamı, kardeĢ sayısı, 

ailevi durumlarının incelenmesi gibi bilgilerin toplanmasına iliĢkin bölümler olmalıdır.  
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ÖZET 

 
Alanyazınçalışmalarında, fakülte–okul işbirliği eksikliğini gidermek üzere, öğretim elemanları, 

öğretmenler ve öğretmen adaylarını bir araya getiren bir çevrimiçi ortamla desteklenmesini amaçlayan bir 

model önerisinde bulunmuşlardır.Bu araştırmada, öğretmen yetiştirme programlarında yer alan öğretmenlik 

uygulaması dersinin etkililiğini ve işlevini arttırmak için uygulanan Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamda 

öğretmenlik uygulama sürecinin öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi, matematik öğretim kaygısı ve 
matematik öğretmeye hazır olma hakkında inanışları bileşenleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Çalışma, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 15 öğretmen 

adayı ile yürütülmüştür. 12 haftalık öğretmenlik uygulama dersi kapsamında çevrimiçi ortamda danışmanlık 

(dönüt-düzeltme) verilmiştir. Öğretmen adaylarının okuldaki ders anlatma süreci video ile kayıt altına 

alınmasının ardından çevrimiçi ortamda paylaşılmıştır.  Her bir adayın sınıf içi ders anlatım performansları her 

hafta izlenmiş ve danışman öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer grup üyesi olan aday öğretmenler 

tarafından Google Classroom ortamında değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına uygulama öncesi ve sonrası 

olmak üzere pedagojik alan bilgisi, matematik öğretime yönelik kaygı ve matematik öğretmeye hazır olma 

hakkındainanışlarındaki değişimi belirlemek üzere 3 tane ölçek uygulanmıştır. Çevrimiçi ortamda dönüt-

düzeltme alan öğretmen adayların PAB ve inanışlarında anlamlı artış kaygılarında ise anlamlı bir düşüş 

gözlenmiştir. Bu durumda Web 2.0destekli çevrimiçi ortam üzerinden yürütülen öğretmenlik uygulaması dersinin 
öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Öğretmenlik Uygulaması, Matematik Eğitimi, Öğretmen Adayı 

 

EVALUATION OF THE IMPACT OF WEB 2.0 BASED ONLINE 

TEACHING PRACTICUMPROCESS 
 

ABSTRACT 

 There are some problems stemmed from the Faculty-School cooperation which includes the pre-service 

teachers, teacher educators and mentor teacher during the school-based practicum process. In this research, it 

is aimed to investigate the effects of Web 2.0 based online environment on pedagogical content knowledge 

(PCK), mathematics teaching anxiety and beliefs about preparedness to teach mathematics of pre-service 

teachers during the teacher education program. This study was conducted with 15 pre-service mathematics 

teachers.During the 12-week teaching practice course, pre-service teacher received online feedback on their 

teaching practice.Their lectures were shared online after the video was recorded.The classroom practice of each 

pre-service teachers were monitored once a week and evaluated in the Google Classroom environment by 

teacher educators, mentor teachers and other peers.Before and after web 2.0 based online teaching practicum, 
three scales were used.There was a significant increase in PCK and beliefs of pre-service teachers who received 

online based feedbackand a significant decrease in their teaching anxiety.It is seen that school based practicum 

course conducted on the web 2.0 based online environment has a positive effect on the professional 

competencies of the pre-service teachers. 
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GiriĢ 

―Ben öğretmenliği, öğretmenliğe baĢladıktan sonra öğrendim‖ ifadeleriöğretmen 

yetiĢtirme programlarında öğretilen kuramsal bilgiler ile uygulama arasında uyuĢmazlık 

olduğunun en çarpıcı göstergesidir. Bu uyuĢmazlığıgidermenin yolu, öğretilen kuramsal 

bilgilerin okullarda yapılan sınıf içi uygulamalar arasındabağlar kurmaktan geçmektedir 

(Bulunuz & Bulunuz, 2016). Fakülte-Okul iĢbirliği modeliyle, hizmet öncesi eğitimler 

sürecinde öğretmen adaylarının meslekî yeterliliklerini geliĢtirmeleri sağlanarak, kazanmıĢ 

oldukları teorik bilgileri gerçek sınıf ortamında uygulayabilme becerisi kazanmaları ve 

öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu tavır edinmeleri hedeflenmiĢtir (Akgün ve ark., 2015). 

Bu modelin iĢlevliğinin sağlanmasında paydaĢlar arasındaki iletiĢim ve bilgi paylaĢımı 

sürecinin iyi düzeyde sağlanması gerekmektedir.Ancak gerçekleĢtirilen uygulama eğitimleri 

sürecinde öğretmen adayları bir takım sorunlarla karĢılaĢabilmektedir. Öğretmenlik uygulama 

sürecinde öğretmen adayların yaptıkları uygulamalar ve ders planları ile ilgili dönüt 

alamadıkları, yeterince uygulama yapılmadığı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama 

öğretmeni ile yaĢanan iletiĢim problemleri gibi daha birçok sorunu ortaya konulmuĢtur 

(Aydın & Akgün, 2014; Çepni & Aydın, 2015; Demir & Çamlı, 2011; ġimĢek, Alkan.,& 

Erdem, 2013; TaĢdere, 2014; YeĢilyurt & Semerci, 2011). Eraslan (2009) yaptığı araĢtırmada 

ilköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüĢlerine 

baĢvurmuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmen adayları uygulama için yeterli fırsat 

bulamadıklarını ve yapılan uygulamalarla ilgili yeterli dönüt alamadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Yapılan araĢtırmalar neticesinde, alan deneyimleri sürecinde paydaĢlar arasındaki iĢbirliğinin 

sağlanmasıyla söz konusu sınırlılıkların düzenlenmesinde gerçekleĢtirilecek olan dönüt-

düzeltme sürecinin önem verilmesi gereken aĢama olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Öğretmen adaylarının alan deneyimlerine iliĢkin performansları üzerindeki dönüt-

düzeltme sürecinin mesleki geliĢimlerinde önemli rol oynamaktadır (Hurioğlu, 2016; 

Shantz&Ward, 2000).Fakülte–okul iĢbirliği eksikliğini gidermek üzere, öğretim elemanları, 

öğretmenler ve öğretmen adaylarını bir araya getiren bir çevrimiçi ortamla desteklenmesini 

amaçlayan model önermiĢlerdir (Arkün-Kocadere & AĢkar, 2013; Gökmen, 2015; Ozan & 

OdabaĢı, 2016; Yiğit, 2013). Web tabanlı olan Google Classroom, belirli sayıda kiĢinin bir 

arada videolarını izleyip birbirlerine dönüt verilmesi ve zamanla yetersizliği sorununu 

gidermesinden dolayı öğretmen eğitiminde teknolojinin kullanılmasına iyi bir örnek teĢkil 

edecektir.Bu gerekçeyle teknolojik imkanlardan faydalanılmasının uygulama derslerinden 

mevcut problemlerin giderilmesinde yardımcı olabilir (Akgün ve ark., 2015). Özellikle son 

yıllarda hızla geliĢen internet tabanlı teknolojiler arasında yer edinen Web 2.0‘ın fikir 

alıĢveriĢi ve bilgi paylaĢımını olanaklı kılması, paydaĢlar arasında iĢbirliğin sağlanması 

noktasında önemli katkı sağlayacaktır (Durusoy, 2011; O‘Reilly, 2007). Dolayısıyla, bu 

sürecin verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi noktasında öğrenci, öğretim elemanı ve uygulama 

öğretmeninin iĢbirliği içinde çalıĢarak süreç hakkında bilgilenmeleri büyük öneme sahiptir.Bu 

araĢtırma projesi sayesinde, Web 2.0 teknolojilerinin sunmuĢ olduğu çoklu ve etkileĢimli 

ortamlar üzerinden öğretmen adaylarının mesleki geliĢimlerine ve yeterliklerine katkı sağlama 

noktasında desteklenmesi hedeflenmektedir. Öğretmen adaylarının eğitim-öğretim sürecine 

hazır olup olmadıkları çeĢitli değiĢkenler etrafında incelenmektedir.Öğretmenlerin sahip 

oldukları inanıĢlar, kaygılar ve pedagojik alan bilgileri, etkili ve verimli bir öğretim için 

önemli göstergelerdir (Aksu & Kul, 2019).Bu bileĢenler geleceğin öğretmenlerinin mesleki 

performansları kadar öğrencilerinin baĢarılarını da etkilemektedir (Aydın & Çelik, 2016). Bu 



 
 

 1520 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

araĢtırmada, öğretmen yetiĢtirme programlarında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin 

etkililiğini ve iĢlevini arttırmak için uygulanan Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamda 

öğretmenlik uygulama (W2ÇÖU) sürecinin öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi, 

matematik öğretimine iliĢkin kaygı ve matematik öğretmeye hazır olma hakkında inanıĢlar 

üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak olarak amaçlanmıĢtır. 

Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere yanıt aranmıĢtır: 

1) Öğretmenlik uygulamalarında Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının 

öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi (PAB) üzerindeki etkisi nedir? 

2) Öğretmenlik uygulamalarında Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının 

öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik kaygıları üzerindeki etkisi nedir? 

3) Öğretmenlik uygulamalarında Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının 

öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik inanıĢlar üzerindeki etkisi nedir? 

Yöntem 

Çevrimiçi ortamda öğretmenlik uygulaması sürecinin etkililiğini değerlendirmek için 

nicel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Nicel yöntemlerden tek gruplu ön test-son test yarı 

deneysel desen kullanılmıĢtır. ÇalıĢma, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde 

öğrenim gören toplam 15 öğretmen adayı ile yürütülmüĢtür. 12 haftalık öğretmenlik 

uygulama dersi kapsamında çevrimiçi ortamda danıĢmanlık (dönüt-düzeltme) verilmiĢtir. 

Öğretmen adaylarının okuldaki ders anlatma süreci video ile kayıt altına alınmasının ardından 

çevrimiçi ortamda paylaĢılmıĢtır. Ayrıca öğretmen adayları ders planlarını, çalıĢma 

yapraklarını ve etkinliklerini çevrim-içi ortamda paylaĢmıĢtır.Her bir adayın sınıf içi ders 

anlatım performansları her hafta izlenmiĢ ve danıĢman öğretim elemanı, uygulama öğretmeni 

ve diğer grup üyesi olan aday öğretmenler tarafından Google Classroom ortamında 

değerlendirilmiĢtir.  

Veri toplama araçları ve analizi 

Öğretmen adaylarına uygulama öncesi ve sonrası olmak üzere pedagojik alan bilgisi, 

matematik öğretime yönelik kaygı ve matematik öğretmeye hazır olma hakkında 

inanıĢlarındaki değiĢimi belirlemek üzere 3 tane ölçek uygulanmıĢtır. AraĢtırmada, Sarı 

(2014) tarafından geliĢtirilen ―Matematik Öğretimine Yönelik Kaygı Ölçeği‖ , Schmidt ve 

ark. (2009) tarafından geliĢtirilen ve Dikkartın-Övez& Akyüz (2013) tarafından Türkçeye 

uyarlanan ―Öğretim ve Teknoloji Bilgisi Ölçeği‖, ve Aydın ve Çelik (2016) tarafından 

uyarlanan ―Matematik Öğretmeye Hazır Olma Hakkında ĠnanıĢlar Ölçeği ‖ kullanılmıĢtır. 

Verilerin analizinde ön-test ve son test verileri arasındaki anlamlı farklılık belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 

belirlenmiĢtir. Verilerin normal dağılıma sahip olmaması dolayısıyla ön-test ve son test 

verileri arasındaki farklılıklar Wilcoxon ĠĢaretli Sıralar Testi aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bulgular 

Tablo 1 

Web 2.0tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının öğretmen adaylarının pedagojik alan 

bilgisi (PAB) üzerindeki Wilcoxonişaretli sıralar testi sonuçları 

Ölçüm N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
Z p 

Ön-test ve son-test 
Negatif Sıra  0 .00 .00 3.42 .001 

Pozitif Sıra 15 8.00 120.00   
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EĢit 0     

Tablo 1 incelendiğinde, Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamda dönüt-düzeltme almanın 

öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisi (PAB) düzeyleriöğretmenlik uygulaması dersi 

öncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaĢtığı anlaĢılmaktadır, (z 

= 3.42, p< .001). Bu farkın yönü incelendiğinde; pozitif sıralar yani son-test puanlarının daha 

yüksek olduğundan ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlik 

uygulamalarında Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının öğretmen adaylarının 

pedagojik alan bilgisini artırıcı bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 2.  

Web 2.0 Tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının öğretmen adaylarının matematik 

öğretimine yönelik kaygıları üzerindeki Wilcoxonişaretli sıralar testi sonuçları 

Ölçüm N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
Z p 

Ön-test ve son-test 

Negatif Sıra  14 8.46 118.50 3.32 .001 

Pozitif Sıra 1 1.50 1.50   

EĢit 0     

Tablo 2 incelendiğinde, Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının öğretmen 

adaylarının matematik öğretimine yönelik kaygıları düzeyleriöğretmenlik uygulaması 

dersiöncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaĢtığı 

anlaĢılmaktadır, (z = 3.32, p< .001). Bu farkın yönü incelendiğinde; negatif sıralar yani son-

test puanlarının daha düĢük olduğundan ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre 

öğretmenlik uygulamalarında Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının öğretmen 

adaylarının matematik öğretimine yönelik kaygılarını azaltıcı bir etkiye sahip olduğu ifade 

edilebilir. 

Tablo 3 

Web 2.0 Tabanlı Çevrimiçi Ortamının Kullanılmasının Öğretmen Adaylarının Matematik 

Öğretimine Yönelik İnanışlar Üzerindeki Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Ölçüm N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
Z p 

Ön-test ve son-test 

Negatif Sıra  0 .00 .00 3.42 .001 

Pozitif Sıra 15 8.00 120.00   

EĢit 0     

Tablo 3 incelendiğinde, Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının öğretmen 

adaylarının matematik öğretimine yönelik inanıĢlar düzeyleriöğretmenlik uygulaması 

dersiöncesi ve sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaĢtığı 

anlaĢılmaktadır, (z = 3.42, p< .001). Bu farkın yönü incelendiğinde; pozitif sıralar yani son-

test puanlarının daha yüksek olduğundan ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre 

öğretmenlik uygulamalarında Web 2.0 tabanlı çevrimiçi ortamının kullanılmasının öğretmen 

adaylarının matematik öğretimine yönelik inanıĢlarını artırıcı bir etkiye sahip olduğu ifade 

edilebilir. 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  
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Çevrim-içi ortamda dönüt-düzeltme alan öğretmen adayların PAB ve matematik 

öğretime yönelik inanıĢlarında anlamlı artıĢ kaygılarında ise anlamlı bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. 

Bu durumda Web tabanlı çevrimiçi ortam üzerinden yürütülen öğretmenlik uygulaması 

dersinin öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine olumlu katkısı olduğu görülmektedir. 

Bu çalıĢma fakülte–okul iĢbirliği eksikliğini gidermek üzere, öğretmenlik 

uygulamalarının, öğretim elemanları, öğretmenler ve öğretmen adaylarını bir araya getiren 

sosyal medya tabanlı bir çevrimiçi ortamla desteklenmesinin önermektedir. Bu durumda Web 

2.0 tabanlı çevrimiçi ortam üzerinden yürütülen öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen 

adaylarının mesleki yeterliklerine olumlu katkısı olduğu görülmektedir.Çevrimiçi ortamda 

öğretmenlik uygulaması süreci uygulamaları hakkında nitel çalıĢma yapılabilir. 
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ÖZET 
Matematik bilimin temelini oluşturmaktadır,bilimde bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çok 

mühimdir. Bu sebeple öğrencilerin matematiği sevmemesi hem bireyin kendisini geliştirmesi hem de ülkenin 

kalkınması açısından büyük bir problem oluşturmaktadır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin, matematik ile 

ilgili bölümlerde okuyan lisans öğrencilerinin ortaokuldaki matematik başarıları hakkında fikir edinmesi ve 

onların tecrübeleri doğrultusunda ilerleyip matematiğe karşı olumlu tavır oluşturmaları amaçlanmıştır. 

Öncelikle Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ)‘nde matematik bölümü, matematik mühendisliği ve 

ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde lisans eğitimine devam eden 300 öğrencinin akademik benlik 

yönelimleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla anket uygulaması yapılmıştır.Anket uygulaması 

tamamlandıktan sonra veriler toplanmış olup veri incelemesine başlanmıştır.Anketlerin veri analizi yapılmış ve 

ayrıca ortaokul öğrencilerinin görsel olarak daha fazla ilgilerini çekeceği düşünüldüğünden 10 lisans 
öğrencisinden bu anket sorularını video şeklinde cevaplamaları istenmiştir.Elde edilen veri analizleri ve 

videolar tek bir slaytta birleştirilmiştir.Sonrasında 3 farklı ortaokula gidilerek bu sunum 130 ortaokul öğrencisi 

ile paylaşılmıştır. 

Sunum sonrasında ortaokul öğrencilerinin tutumlarında bir değişiklik olup olmadığını saptamak 

amacıyla anket uygulanmıştır. Anket uygulamasıyla sunuma dair düşünceleri ve üzerinde oluşturduğu etkileri 

üzerine geri bildirim alınmış olmuştur. Sunum paylaşıldıktan sonra öğrenciler İzledikleri videodaki matematik 

bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin de bazılarının ortaokuldayken matematiği sevmediklerini 

gördüklerinde buna şaşırdıklarını söyleyip, hiç matematiklerinin kötü olabileceğini düşünmediklerini 

söylemişlerdir.Çoğu matematiğin sonradan sevilemeyeceğini düşündüğünü belirtmiş ve demek ki matematik 

sonradan sevilebilirmiş deyip şaşkınlıklarını belirtmiştir.Sonrasında anket uygulaması yapılmış ve öğrencilerin 

anketlere ―ileride belki bende matematiği sevebilir ve yapabilirim‖ , ―sunumdan sonra umutlandım‖, 

―sunumdan sonra matematiği daha çok sevdim‖  gibi cevaplar yazdıkları görülmüştür.Olumlu dönütlerin 
yanısıra matematiğin hala gereksiz ve zor geldiğini belirten öğrenciler de vardır. 

Alınan dönütler sonrasında ortaokul öğrencileriyle büyüklerinin deneyimlerini paylaşmak birçoğunu 

olumlu etkilemiştir.Matematiğe dair oluşturdukları tabuları yıkmak için onların yolundan geçmiş büyüklerini 

görmeleri etkili olmuştur.Çoğu umutlanmış ve daha çok gayret edip izledikleri abi ablaları gibi matematiği 

yapabileceklerine dair inançları artmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Matematik,motivasyon,ortaokul 

 

 

DETERMINATION OF ACADEMIC SELF-ORIENTATION OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS IN MATHEMATICS DEPARTMENTS 

AND TRANSFER TO SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
 

ABSTRACT 

Mathematics is the basis of Science and is very important for the development and development of a 

country in science. For this reason, the students ' dislike of mathematics is a big problem both for the individual 

to develop himself and for the development of the country.In this research, it is aimed that secondary school 

students, undergraduate students studying in mathematics related departments, gain an idea about the 
achievements of mathematics in secondary school and develop a positive attitude towards mathematics in line 

with their experiences. 
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              First of all, a survey was conducted at Yıldız Technical University(ytu) to provide information about the 
academic self-orientation of 300 students who continue their undergraduate education in the Department of 

Mathematics, Mathematics Engineering and elementary mathematics teaching.After the survey application has 

been completed, the data has been collected and the data has been examined.Data analysis of the questionnaires 

was conducted and 10 undergraduates were asked to answer these questionnaire questions in the form of a 

video, as it was also thought that secondary school students would be more visually interested.The resulting data 

analyses and videos are combined into a single slide.After that, 3 different secondary schools were attended and 

this presentation was shared with 130 secondary school students. 

              After the presentation, a survey was conducted to determine if there was a change in the attitudes of 

Secondary School students.With the survey application, feedback has been received on his thoughts about the 

presentation and the effects it has had on it. After the presentation was shared, the students said that they were 

surprised to see that some of the undergraduate students in the mathematics department in the video they 
watched did not like mathematics while they were in middle school, and that they did not think that their 

mathematics could be bad at all.He stated that he thought that most mathematics could not be loved later, and 

that this means that mathematics could be loved later, and expressed his astonishment.After the survey 

application was made and the students 'surveys" in the future, maybe I can love math and do", " I was hopeful 

after the presentation‖, they were seen writing answers such as‖ I liked math more after the presentation."In 

addition to positive feedback, there are students who state that mathematics is still unnecessary and difficult. 

              Following the feedback received, sharing the experiences of their elders with secondary school students 

has had a positive impact on many of them.It was effective for them to see their elders who had gone out of their 

way to break down the taboos they had created about mathematics.Most of them are hopeful and have more faith 

that they will be able to do the math like their older sisters. 

Keywords: Math, motivation, Junior High School 

 

                                                           

                                                               

GiriĢ 
Matematik dersi öğretilmesi ve öğrenilmesi zor bir derstir. Öğrenciler tarafından zor, can 

sıkıcı olarak, öğretmenler tarafından ise öğretimi zor, öğrenci ilgisi düĢük bir ders olarak nitelendirilir 
(Öcalan, 2004). 

Öğrencilerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sayma, toplama, çıkarma, problem çözme gibi 

durumlarda ihtiyaçlarını karĢılaması amacıyla okul programlarında yer alan önemli bir ders, 
matematiktir. Matematik dersindeki kazanımlara ulaĢmak matematik ile ilgili fizik, kimya gibi 

derslerde fayda sağlayabileceği gibi farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarına öğrenci kabulü türünden 

kararlarda da önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle matematik baĢarısı öğrencinin okul yaĢantısı 

boyunca önem taĢımaktadır(Yıldız ve Fer,2013). 
Matematiğe yönelik tutumları, öğrencilerin matematik dersindeki davranıĢlarına yön 

vermekte, derse katılımlarını ve motivasyonlarını etkilemektedir (Bayturan, 2004). Bununla birlikte, 

öğrenciler matematiği tam olarak anlayamamakta ve bu nedenle de matematik baĢarısı konusunda 
kaygı yaĢamaktadırlar. Bununla birlikte, öğrenciler matematiği tam olarak anlayamamakta ve bu 

nedenle de matematik baĢarısı konusunda kaygı yaĢamaktadırlar. Bu durum da, öğrencilerin derse 

karĢı olumsuz tutum geliĢtirmelerine ve sergilemelerine neden olmaktadır (Baloğlu, 2001; Yıldızlar, 
2001). 

Bireyi yaĢama hazırlama süreci olarak eğitim, insanın doğumu ile baĢlar ve hayat boyu devam 

eder. Bu hayat boyu devam eden eğitim sürecinin en önemli derslerinden birisi de matematiktir. 

Matematiğin hemen her alanda kullanılan bir bilim olması, öğrencilerin öğrenim hayatının her 
kademesinde karĢılaĢtıkları bir derstir. Matematik, insan yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında, 

yönlendirilmesinde, sistemli ve mantıklı bir düĢünce alıĢkanlığının kazandırılmasında amaç ve insanın 

tüm etkinliklerinde kullanılan bir araçtır (Bulut, 1988). 

 

Yöntem 
AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden durum çalıĢması deseni 

uygulanmıĢtır.AraĢtırmamızın ilk aĢamasında Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde matematik 

bölümü,matematik mühendisliği bölümü,ilköğretim matematik öğretmenliği bölümlerinde okumakta 
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olan 300 lisans öğrencisi örneklememizi oluĢturmaktadır.Bu öğrencilere ortaokuldaki matematik 
tecrübeleri hakkında bilgi almak amacıyla anket uygulanmıĢtır.Ankette aĢağıda verilen sorular 

sorulmuĢtur. 

 Ortaokul dönemindeyken matematik baĢarınız nasıldı? 

 Ortaokul dönemindeyken matematik dersleri size zevkli gelir miydi,ilgi ile bekler      

miydiniz? 

 Ortaokuldayken matematikle ilgili ders dıĢı etkinlik yapıyor muydunuz?Yaptıysanız bunlar 

neydi? 

 Matematik derslerine nasıl çalıĢırdınız? 

 Ortaokuldayken bu bölümü seçeceğinizi düĢünüyor muydunuz? 

 ġu anda matematik ile ilgili bir bölümde okuyor olmaktan mutlu musunuz? 

 Ortaokul öğrencilerine matematik dersi ile ilgili verebileceğiniz tavsiyeler neler? 

 YaĢamınız boyunca ,lisans/yükseklisans eğitim sürecinizde matematiğe dair kiĢisel   

çabalarınız oldu mu?(Etkinliğe katılmak,özel ders vermek,matematik 

faaliyetleri,yarıĢmalar…) 

 Ortaokuldayken matematik dersinde baĢarılı/baĢarısız olmamdaki en büyük etken/faktör 

bence Ģudur;…………………………………………………………… 

Bu soruların bulunduğu anketler analize tabi tutulmuĢtur.Analiz sonucunda ortaya çıkan 

veriler raporlaĢtırılmıĢ ve tablolaĢtırılmıĢtır.Ayrıca bu 300 öğrenci arasından gönüllü olan 10 öğrenci 

ile video çekimleri yapılmıĢtır.Videoların içeriği, anket sorularından istedikleri soruların cevaplarını 
ve ayrıca ortaokul öğrencilerine iletmek istedikleri mesajları kapsamaktadır.Elde edilen veriler ve 

videolar bir sunuda birleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmamızın ikinci aĢaması sunumun ortaokul öğrencileri ile paylaĢılmasıdır.Kolay 
ulaĢılabilir bir örneklem olduğu için ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı sayılabilecek bir bölge 

olduğundan Esenler‘deki ġiir Mektebi Ortaokulu,Dr. Ġlhami Faydagör Ortaokulu ve Ayvalıdere 

Ortaokulu tercih edilmiĢtir.Okulların müdür yardımcıları ve müdürlerle görüĢülerek gerekli izinler 
alınmıĢ; 2019 yılının 6 Mayıs ve 13 Mayıs tarihleri arasında sunumlar yapılmıĢtır.Sunum yapıldıktan 

sonra öğrencilerin matematiğe karĢı tutumlarında bir değiĢiklik olup olmadığını saptamak amacıyla 

anket uygulaması yapılmıĢtır. Ankette aĢağıda verilen sorular sorulmuĢtur. 

 Matematiğe karĢı olan ilginizi nasıl ifade edersiniz? 

 Matematik dersinizdeki baĢarınızı nasıl buluyorsunuz,arttırmak için sizce neler yapabilirsiniz? 

 Sunudan sonra matematiğe ve matematik  bölümünde okuyanlara bakıĢ açınız değiĢti mi, 

değiĢti ise nasıl değiĢti , ne düĢünüyorsunuz?                                     
Bu soruların bulunduğu anketler analize tabi tutulmuĢtur.Analiz sonucunda ortaya çıkan 

veriler raporlaĢtırılmıĢtır. Bulgulardan elde edilen yanıtlar tablolaĢtırılmıĢtır.Tablolarda yer alan 

frekans değerleri o soruya yanıt veren öğrenci sayısı kadardır.Örneğin ―Ortaokul döneminizdeyken 
matematik baĢarınız nasıldı‖ sorusuna verilen yanıtlar çok iyi,iyi,,orta,kötü gibi kategorize 

edilmiĢtir.Ayrıca öğrencilerin çoğunluğunun ―çok  iyi‖ ve en az ―gittikçe iyileĢen‖ yanıtını verdiği 

görülmektedir.‖Çok iyi‖ ve ―iyi‖ yanıtını veren öğrenci sayısının bu kadar fazla olması matematik 
bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin çoğunun ortaokulda matematik baĢarılarının yüksek 

olduğunu göstermektedir‖ Ģeklinde her soru için analiz yapılmıĢtır. 

Bu araĢtırma iki aĢamada yapıldığından iki çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. 

 
Birinci çalıĢma grubu ve ortamı:Bu çalıĢma grubu oluĢturulurken,öğrencilerin YTÜ‘de matematik 

bölümü,matematik mühendisliği ve ilköğretim matematik bölümünde okuyan lisans öğrencisi olma 

koĢulu aranmıĢtır. 
ÇalıĢma grubuna katılan öğrencilere anket uygulaması yapılmıĢtır.ÇalıĢmamız ortaokul 

öğrencilerinin matematiğe bakıĢ açılarıyla ilgili olduğundan bu bölümlerde okuyan öğrencilere anket 

uygulanmıĢtır.Okul olarak YTÜ‘nün seçilmesinin nedeni ise baĢarı düzeyi olarak yüksek olmasının 

yanısıra ulaĢım ve iletiĢime geçilmesi açısından uygun olmasıdır.Yukarıda belirtilen 3 bölüm 
öğrencileriyle sınıf ortamında toplamda 300 kiĢi ile anket yapılmıĢtır. 
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Ġkinci çalıĢma grubu ve ortamı:Bu çalıĢma grubu oluĢturulurken; 
1-Öğrencilerin ortaokul öğrencisi olması 

2-Her düzeyde öğrenciye hitap edilecek uygulama sınıfları olması koĢulları aranmıĢtır. 

 
ÇalıĢma grubuna katılan öğrenciler 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bahar Döneminde Ġstanbul 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı üç farklı okulun üç sınıfında gerçekleĢmiĢtir.Bu okullar ġiir 

Mektebi Ortaokulu,Dr. Ġlhami Faydagör Ortaokulu ve Ayvalıdere Ortaokullarıdır.Anket 
uygulamasından önce  bu üç ortaokula gidilerek okul müdürlerine bu çalıĢmadan bahsedilmiĢ ve 

gerekli izinler alınmıĢtır.Uygulama öncesinde de dersin olduğu öğretmenler ile anlaĢarak uygulamaya 

baĢlanmıĢtır.Öncelikle öğrencilerin soruları yanıtlarken ve matematiğe karĢı düĢüncelerinden 

bahsederken daha rahat ve çekinmeden yanıt verecekleri düĢünüldüğü için öğretmenlerimizden 
uygulama esnasında sınıfta bulunmamaları rica edilmiĢtir.Öğrencilerle kısa bir tanıĢmadan sonra 

hazırlanan slayt gösterisi sunulmuĢtur.Bu slayt 10 lisans öğrencisinin videolarından ve uygulanan 

anket verilerinden oluĢmaktadır.Sunum yapılırken öğrencileri de aktif tutularak sık sık sorular 
yöneltilmiĢ ve veri sonuçlarını tahmin etmeleri istenmiĢtir.Özellikle sunumdaki videoların ilgilerini 

çektiği ve merak uyandırdığı gözlemlenmiĢtir.Sunum yapıldıktan sonra matematiğe karĢı bakıĢ 

açılarının değiĢip değiĢmediğini anlamak için anket uygulaması yapılmıĢtır.Anketlerin baĢka kimseyle 

paylaĢılmayacağı söylenip daha rahat bir Ģekilde kendilerini ifade etmeleri sağlanmıĢtır.Hem sınıfta 
alınan tepkilerden hem de sonrasında veri analizine tabi tutulan anketlerden öğrencilerin çoğunun 

umutlandığı ve matematiğe karĢı daha olumlu tavır beslemeye baĢladıkları görülmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

Bulgular 

Lisans öğrencilerine uygulanan anket sonucunda yöneltilen 10 açık uçlu soruya verilen 
cevapların bir kısmının frekans ve yüzde değerleri aĢağıdaki gibidir. 
 

Tablo 1."Ortaokul döneminizdeyken matematik baĢarınız nasıldı?"sorusuna verilen yanıtların   % ve f  

(frekans) değerleri 

                                                                                                         f                                         % 
ÇOK ĠYĠ                                                                                         119                               39,67 

ĠYĠ                                                                                                  116                               38,67 

ORTALAMANIN ÜZERĠNDE                                                       9                                  3 

GĠTTĠKÇE ĠYĠLEġEN                                                                    3                                  1 
ORTA                                                                                              34                               11,33 

KÖTÜ                                                                                              14                                4,67 

ÇOK KÖTÜ                                                                                 5                   1,67 
TOPLAM                                                                                                  300                                        100,0 

Tablo 1‘e göre araĢtırmaya katılan 300 kiĢiden en yüksek oranda cevap veren  119  kiĢi "çok iyi "cevabını 

vermiĢtir.En düĢük oranda verilen cevap ise 3 kiĢi ile "gittikçe iyileĢen "cevabı olmuĢtur. 

Tablo 2. "Ortaokul dönemindeyken matematik dersleri size zevkli gelir miydi ,ilgi ile bekler miydiniz?" 

sorusuna  verilen yanıtların  % ve f  (frekans) analizleri                                                                                                                                                    
                                                                                            f                                             % 

EVET                                                                                          226                                 75,33 
ORTA                                                                                           12                                     4 

HAYIR                                                                                           39                                    13 

DEĞĠġKEN                                                                               7                                  2,33 
ZEVKLĠYDĠ FAKAT ĠLGĠ ĠLE BEKLEMEZDĠM              14                                  4,66 

ĠLGĠ ĠLE BEKLERDĠM FAKAT ZEVKLĠ DEĞĠLDĠ               2                                  0,66 
TOPLAM                                                                                      300                                    100,0 
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Tablo 2‘ye göre araĢtırmaya katılan 300 kiĢiden en yüksek oranda cevap veren 226 kiĢi "çok iyi "cevabını 
vermiĢtir.En düĢük oranda verilen cevap ise 2 kiĢi ile "ilgi ile beklerdim fakat zevkli değildi"cevabı olmuĢtur. 

Tablo 5."Ortaokuldayken bu bölümü seçeceğinizi düĢünüyor muydunuz?" sorusuna verilen yanıtların  % 

ve f  (frekans) analizleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              f                                                         % 

EVET                                                                                 63                                                       21 

HAYIR                                                                                207                                                  69 
ÖĞRETMENLĠK DÜġÜNMÜYORDUM                   6                                                   2 

KISMEN                                                                     15                                                   5 

SAYISAL BĠR BÖLÜM DÜġÜNÜYORDUM                   9                                                   3 
 TOPLAM                                                                                     300                    100,0                              

Tablo 5‘e göre araĢtırmaya katılan 300 kiĢiden en yüksek oranda cevap veren 207 kiĢi "hayır" cevabını vermiĢtir. 

En düĢük oranda verilen cevap ise 6 kiĢi ile "öğretmenlik düĢünmüyordum "cevabıdır. 

Tablo 6."ġu anda matematik ile ilgili bir bölümde okumaktan mutlu musunuz?" sorusuna verilen 

yanıtların  % ve f  (frekans) analizleri 

                                                                                              f                                                         % 

EVET                                                                               237                                                  78 
KISMEN                                                                             48                                                  16 

HAYIR                                                                                13                                                  4,33 

EMĠN DEĞĠLĠM                                                        2                                                  0,66 
TOPLAM                                                                                     300                        100,0 

Tablo 6‘ya  göre araĢtırmaya katılan 300 kiĢiden en yüksek oranda cevap veren 237 kiĢi "evet "cevabını 

vermiĢtir. En düĢük oranda verilen cevap ise 2 kiĢi ile "emin değilim" cevabıdır. 

Ortaokul öğrencilerine uygulanan anket sonucunda yöneltilen 4 açık uçlu soruya   verilen 

cevaplardan bazılarının  frekans ve yüzde değerleri aĢağıdaki gibidir.  

 
Tablo 1. "Matematiğe karĢı olan ilginizi nasıl ifade edersiniz?" sorusuna  verilen yanıtların  % ve f  

(frekans) analizleri                                                                                                                          

                                                                                                        f              %          
HĠÇ SEVMĠYORUM                                                                             14             10,77    

SEVMĠYORUM                                                                             20             15,38  

ORTA                                                                                                       40                      30,77 
SEVĠYORUM                                                                                          34              26,15        

ÇOK SEVĠYORUM                                                                              22              16,92        
TOPLAM                                                                                                   130               100,00                 

 

Tablo 1‘e göre araĢtırmaya katılan 130 kiĢiden en yüksek oranda cevap veren 40 kiĢi "orta "cevabını 

vermiĢtir.En düĢük oranda verilen cevap ise 14  kiĢi ile "hiç sevmiyorum  "cevabı olmuĢtur. 

 
Tablo 2. "Matematik dersindeki baĢarınızı nasıl buluyorsunuz, arttırmak için sizce neler yapabilirsiniz?" 

sorusuna  verilen yanıtların  % ve f  (frekans) analizleri                                                                                                                          
                                                                                                                                     f                 % 
ÇOK KÖTÜ                                                                                                               3                     2,30 
KÖTÜ                                                                                                                        22                   16,92 

ORTA                                                                                                                        33                    25,38 

ĠYĠ                                                                                                                              28                   21,54 
ÇOK ĠYĠ                                                                                                                     4                      3,08                                                                                                                                          

MATEMATĠK BAġARISINI BELĠRTMEYEN                                                      38                    29,23 

GEOMETRĠ HARĠÇ ĠYĠ                                                                                            2                     1,54    
TOPLAM                                                                                                                                130                   100,00 

Tablo 2‘ ye göre; öğrencilerin çoğu baĢarısını orta olarak nitelendirmektedir. 

BaĢarınızı arttırmak için neler yapabilirsiniz sorusuna ise; çoğu öğrenci çalıĢması gerektiğini söylemiĢtir.Ayrıca 

―sevmeye çalıĢmalıyım‖, ―pes etmemeliyim‖ , ―anlamadığım kısımlarda öğretmenime sormalıyım‖ cevapları sık 
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verilmiĢtir. ―Bilmiyorum‖, ―hangi metodu kullanarak çalıĢacağımı bulmalıyım‖ tarzında verilen cevaplarda 
bulunmaktadır.Bu da bize öğrencilerin yönlendirilmeye ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 3. " Sunudan sonra matematiğe ve matematik  bölümünde okuyanlara bakıĢ açınız değiĢti mi, 

değiĢti ise nasıl değiĢti , ne düĢünüyorsunuz?  " sorusuna  verilen yanıtların  % ve f  (frekans) analizleri                                                                                                                          

                                                                                                                           f                 % 

DEĞĠġMEDĠ                                                                                                                53                 40,77  

BĠRAZ DEĞĠġTĠ                                                                                                         11                   8,46 
DEĞĠġTĠ                                                                                                                      58                  44,61   

CEVAPSIZ                                                                                                                    8                    6,15    
TOPLAM                                                                                                                            130                       100,00                                                     

Tablo 3‘e göre  %44,61 lik bir kısım sunu sonrası  matematiğe karĢı tavrının değiĢtiğini , çalıĢırsa yapabileceği 
düĢüncesiyle umutlandığını ve büyüklerini örnek alacaklarını belirtmiĢtir.%11 lik kısım ise biraz değiĢti yanıtını 

vererek matematiğe karĢı kararsız bir tutum sergilediğini belirtmiĢtir.%40,77 lik kısım ise değiĢmedi yanıtını 

vermiĢtir.DeğiĢmedi yanıtını verenlerin bir kısmı matematiği zaten hep sevdiğini bir kısmı ise hala sevmediğini 

belirtmiĢtir. 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler 
Ülkemizde birçok öğrenci ilköğretim yıllarından baĢlayarak matematiğin çok zor olduğu ve 

bunu asla öğrenemeyeceği düĢüncesiyle matematik dersine karĢı olumsuz bir tutum geliĢtirmekte ve 

aynı zamanda matematik öğrenme konusunda kendi özgüvenini yitirme durumuna 

gelmektedir.Matematiğe karĢı geliĢtirilen bu olumsuz tutum Ģüphesiz büyük ölçüde matematiği 
öğrenememe kaygısından kaynaklanmaktadır(TaĢdemir,2015). 

Temel öğretim alanlarından olan matematik disiplini,çoğu öğrenci tarafından kavranması 

,algılanması ve öğrenilmesi oldukça zor bir ders olarak gündeme gelmektedir.Bu durumun ,tüm eğitim 

kademelerindeki öğrencilerin matematik dersine yönelik olumsuz tutum  geliĢtirmelerine ve söz 
konusu tutuma bağlı olarak matematik baĢarılarının düĢmesine neden olduğu söylenebilir(Adal ve 

Yavuz,2017).Ġlköğretim sırasında  matematiğe yönelik olumsuz tutum oluĢmaktadır.Matematiğe 

yönelik tutum 5. Sınıfta en yüksek,ilköğretimin ikinci kısmında değiĢken,ortaöğretim yıllarında ise 
kararlılık kazanmaktadır(Duru,Akgün &Özdemir,2005) 

Yukarıdaki literatürlerde belirtilene benzer sonuçlarla karĢılaĢılmıĢ ve ortaokullara gidip 

öğrenciler ile görüĢüldüğünde öğrencilerin genelinin matematiği zor,gereksiz  bir ders olarak 
gördükleri ve pek sevmedikleri görülmüĢtür. 

Sunum paylaĢıldıktan sonra meraklandıkları görülmüĢ ve bazı öğrenciler fikirlerini belirtmek 

istemiĢtir.Ġzledikleri videodaki matematik bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin de bazılarının 

ortaokuldayken matematiği sevmediklerini gördüklerinde buna ĢaĢırdıklarını söyleyip, hiç 
matematiklerinin kötü olabileceğini düĢünmediklerini söylemiĢlerdir.Çoğu matematiğin sonradan 

sevilemeyeceğini düĢündüğünü belirtmiĢ ve demek ki matematik sonradan sevilebilirmiĢ deyip 

ĢaĢkınlıklarını belirtmiĢtir.Sonrasında anket uygulaması yapılmıĢ ve öğrencilerin anketlere ―ileride 
belki bende matematiği sevebilir ve yapabilirim‖ , ―sunumdan sonra umutlandım‖, ―sunumdan sonra 

matematiği daha çok sevdim‖  gibi cevaplar yazdıkları görülmüĢtür.Olumlu dönütlerin yanısıra 

matematiğin hala gereksiz ve zor geldiğini belirten öğrenciler de vardır. 
Alınan dönütler sonrasında ortaokul öğrencileriyle büyüklerinin deneyimlerini paylaĢmak 

birçoğunu olumlu etkilemiĢtir.Matematiğe dair oluĢturdukları tabuları yıkmak için onların yolundan 

geçmiĢ büyüklerini görmeleri etkili olmuĢtur.Çoğu umutlanmıĢ ve daha çok gayret edip izledikleri abi 

ablaları gibi matematiği yapabileceklerine dair inançları artmıĢtır. 
Yapılan çıkarımlar sonucu öğrencilere matematiğin doğru bir Ģekilde anlatılması gerektiğini 

düĢünülmektedir.Görüldüğü üzere çoğu öğrencinin kafasında matematiğe dair önyargılar 

bulunmaktadır.Öğrencilere Ģu an sevmeseler ve yapamasalar bile ileride matematiği sevebilecekleri 
söylenmelidir.Matematiğin günlük hayatla iliĢkisinden bahsedilmeli ve matematiğin ezbere dayalı bir 

ders olmadığı anlatılmalıdır.Buradan anlaĢılmaktadır ki öğrencilere yaklaĢım çok önemlidir.Onlara iyi 

örnekler gösterip ,motive edici konuĢmalar yapmak gerekmektedir. ―Yapamazsın‖, ―nasıl anlamazsın‖ 

tarzı söylemler yerine ―yapabilirsin‖, ―gayret edersen anlayabilirsin‖ gibi söylemlerde bulunulmalıdır. 
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Abstract 
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In publication the theoretical aspects of functioning of mechanisms and institutes of 

financial maintenance of investment process in market economy are considered. The central 

place is removed to the analysis of interaction of bank sector and market of valuable papers. 

Harmonious and competitive development of bank sector both markets of valuable papers and 

their institutes – key factor of formation of the balanced financial system focused on 

realization of policy of economic growth. 

Nowadays the global trend is to reduce the share of commercial banks in financial 

assets and increase the share of securities institutions and institutional investors, reduce their 

role in the redistribution of monetary resources and simultaneously increase the share of 

funds redistributed through the securities market based on a system of contractual and 

collective savings using its tools. Accordingly, in recent years in developed countries, 

financing costs by issuing securities make preference compared with a bank loan.In an 

increasingly competitive environment, banks are forced to reconsider their place in the 

financial system, restructure, strengthen the investment direction of their activities on a 

fundamentally new basis. 

Despite the growing role of the securities market, the two mechanisms for financially 

ensuring economic growth — through the securities market and through a bank loan — 

should not be opposed. In our opinion, is the establishment of a kind of "division of labor" 

between them. The securities market should become the main source of investment in order to 

renew fixed capital and expand production.Bank credit can and should serve as an auxiliary 

mechanism for stabilizing cash flows. It is obvious that a rational relationship, the balance 

between these two competing mechanisms will not be established immediately - this is a long-

term multifactorial process.One thing is certain: for the organization of an uninterrupted 

investment process, financial support for economic growth, the fact of sufficient financing is 

important, and not what segment of the financial market it took place.In this case, the 

financial services, the results of their provision are more important than the specific form of 

their provision.It is also important that firms that are in different conditions, at various stages 
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of business development, can achieve the optimal structure (scheme) of financing their 

activities, for which there must be a set of various financial instruments that realize this 

opportunity. For this, economic policy should be aimed at the harmonious, mutually 

competitive development of all segments of the financial market. 

In any economy, on the one hand, there is an inevitable surplus of money, the grow of 

savings (investment resources supply), and on the other hand, there is a need to attract 

additional investment (investment demand). In this regard, there is a need for a redistributive 

mechanism capable of transforming savings into investments. This redistributive mechanism 

should be appropriate to the basic principles of the economic system. 

It is well known that in the planned economy, the main burden of such redistribution 

was borne by the state budget. The state budget financed most of the long-term economic 

needs, as well as non- production costs. Current expenditures were serviced by a bank loan, 

which, in a highly centralized economy, actually turned into a semblance of budget financing 

with all the ensuing consequences. Credit investments were formed by a single-tier banking 

system that did not bear ultimate commercial responsibility for its actions and was dependent 

on the government. Loans were granted on a centralized credit plan, within the allocated 

limits. Attempts to release loans from the turnover of insolvent borrowers – state-owned 

enterprises, as a rule, were unsuccessful, as they put the state plan at risk. 

Insurance companies, social security funds, etc. were significantly influenced or 

totally owned the state. The surplus funds accumulated by them were used to cover budget 

expenditures, i.e. they actually did not perform the tasks that should be performed by such 

institutions in the developed market economy (so-called institutional investors). Their 

investment activity and independence were reduced to nothing. In such circumstances, 

financial instruments circulation was limited to the dissemination of government bonds 

(savings bonds) among the population. 

The market economy is dominated by another mechanism of redistribution of funds, 

transformation of savings into investments – through the financial market, securities market 

and/or bank lending. The mechanism has a fundamentally different nature, but the reasons for 

the mechanism are virtually the same as in a planned economy – it is necessary for 

accumulation of temporarily surplus funds, savings and their effective redistribution and use 

in the economic system. The main factors that necessitate a recreation of the mechanism in 

the transition to a market economy are as follows: formation of a two-tier banking system; 

diversification of ownership forms and development of equity financing on this basis; and 

emergence of freedom to attract investment through the issuance of debt obligations that 

replace budget financing and provide an alternative to traditional direct bank lending. 

Banking sector and securities market are the two most important components of any 

country‘s financial system, two mechanisms of an investment process. Economically, the 

objectives of commercial banks and securities market largely coincide, although the specific 

methods (tools) to achieve them are different. As a result, the formation of a full-fledged 

financial market creates market mechanism, instead of a directive one, of free (although 

regulated) capital flows into the most efficient economy sectors. Among the new goods – real 

estate, land, rights of use, intellectual property, etc., securities and other financial instruments 

emerge as investment goods. 

Further development and constant complication of economic activity in all its forms 

and manifestations, and especially investment activity, which in modern conditions is 

established as a special business area, involves a formation of investment markets, 

performance of various investment institutions, etc. Objectively, a market economy has 

different (as compared to a centrally planned economy) criteria for selecting investment 
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projects and evaluating their effectiveness. The investment process occurs in a mobile, rapidly 

changing environment, with factors of uncertainty and risk. At the macro, meso and 

microeconomic levels, it became necessary to develop investment programs that define 

procedures for granting loans and credits and protecting investors‘ rights and interests, 

algorithms for creating institutional structures for information and technical assistance to 

investments, etc. 

In a market economy, the investment process is a mechanism for connecting those 

who offer money (who have temporarily surplus funds) and those who demand it (who need 

it). Both these parties are usually found in financial institutions (banks, savings-and-loan 

associations) or in the financial market [1]. In general, the investment process is presented as 

follows (see Fig.). 

 
 

    

1. General scheme of the investment process 

 

It should be noted that a full-fledged competition of financial instruments is possible 

only at a certain level of economic development of the state and a corresponding effective 

financial system. In addition, the basis of economic development is a production area, which 

is developed based on the principles of competition and, consequently, determines its further 

development in the related areas. At the same time, the most important factor to increase the 

production competitiveness is a set of conditions that create prerequisites for the development 

of production. In particular, it is a question of the possibility for an enterprise to choose the 

best option to attract investment resources and/or placement of temporarily surplus funds 

from a set of comparable, alternative options. In this regard, the problem of choice is to define 

a financial instrument that would allow to solve the following interrelated tasks in the most 

efficient way: 

Financial institutions 

banks 

savings-and-loan associations 

savings banks 

credit unions 

insurance companies 

pension funds 

Capital  
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- Firstly, investment attraction through bank lending and/or securities issuance; 

- Secondly, placement of temporarily surplus funds (savings) in the banking sector 

and/or financial instruments of the securities market. 

In this case, the author shares the opinion that one of the ways to improve the values 

of indicators characterizing any economic, including investment, processes is to develop an 

approach to the development of the country's economy and financial system based on the 

principle of fair competition. Such an approach implies the creation of an appropriate 

economic-organizing and legal mechanism aimed at creating and maintaining a competitive 

environment, including in the area of financial services, and based on reliable legal support of 

property, guarantees, pledges and trust management. Hence there is a need to create such 

models of the banking system and securities market based on clearly defined intrasegmental 

(intrasectoral, i.e. among commercial banks, among participants of the securities market) and 

intersegmental (intersectoral, i.e. among commercial banks and participants of the securities 

market) competition [3]. 

Currently, there are two most common financial market models in the world that differ 

in the nature of regulation, the structure of sources and methods of attracting capital by 

corporations, and related behavior of investors and issuers (companies): 

- Anglo-American model (USA, UK); 

- Continental model (Germany, Japan) [4]. 

Banking sector and securities market not only complement each other, but also 

compete with each other, i.e. contradictory depend on each other. Often, their dynamics are in 

the opposite directions: for example, active credit expansion will inevitably reduce the need 

for securities- issue financing and vice versa. 

From the theoretical standpoint, it seems necessary to identify the factors that make a 

securities market mechanism more preferable in comparison with a direct bank loan. 

Firstly, the securities market is a more efficient way of attracting investments in 

comparison with traditional bank lending. In the first case, the issuing enterprise directly 

offers to purchase its securities to interested owners of savings (investors). As a result, the 

cost of attracted resources may be lower, at least by the amount determined by the existing 

difference in the rates of attraction and placement of funds by commercial banks. 

Secondly, the capabilities of banks and the needs of issuers often do not coincide, 

given the urgency and volume of funds raised. Banks must ensure that their assets and 

liabilities are commensurate in terms of timing and amount, i.e. they must lend within their 

actual resources. Attempting to provide long-term (therefore more profitable for the bank) 

loans in the absence of appropriate time-bound funds of depositors may lead to a liquidity 

crisis, which will affect not only the welfare of the bank and its customers, but also other 

economic entities linked by a system of mutual obligations. 

Thirdly, there is often a lack of control over bank operations by its creditors: funds 

deposited by investors are depersonalized and consolidated in bank capital, so there is no way 

to control their intended use and efficiency. In the case of securities, investor has a right to 

receive information on specific directions of investment (they must correspond to what was 

stated in a securities prospectus), i.e. there is a possibility for control and more active 

protection of investor‘s interests. 

Fourthly, securities market is characterized by greater representativeness, determined 

by the fact that a significant number of sellers and buyers participate in its operations 

simultaneously. As a result, securities market turns out to be closer to the model of perfect 

competition market, by excluding monopolistic tendencies that can occur in a banking sector. 



 
 

 1535 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

A striking example of monopolism in the banking system is the exceptional position of the 

Savings Central Bank of the Republic of Azerbaijan the private deposit market.  

Fifthly, securities market performance is the basis for expanding the activities of 

numerous non-banking financial institutions that make long-term investments in various 

securities (in particular, investment funds, non-state pension funds, insurance companies, 

etc.). Their operation in industrialized countries allows to solve strategic economic and social 

tasks. 

It is noteworthy that commercial banks, as participants of the securities market, on the 

one hand, are interested in the priority development of bank lending, and on the other hand, 

actively participating in the operations with securities, they form this market, in fact, by 

developing their competitor. The interest of commercial banks in the securities market is 

primarily caused by the fact that securities are a commodity that generates income for their 

owner and/or intermediary that carries out transactions on his behalf, as well as provides for 

the attraction of investment resources. 

Security is a specific form of capital existence, different from its commodity, 

productive and monetary forms, it can be transferred instead of the capital itself, can be 

marketed as a commodity and bring income. The essence of security is that an owner of the 

capital does not have the capital itself, but has all the rights to the capital, established in the 

form of security. The latter makes it possible to separate the ownership of capital from the 

capital itself and, accordingly, to include the capital in the market process in a timely manner 

in the forms required by the economy. Actually, on this basis, securities can be considered as 

a specific investment commodity, which distinguishes them from the total mass of goods. In 

this sense, just as money performs the function of value measure, so the securities represent 

alternative ways of capital investment in various economy sectors and industries. 

Today, the global trend is a reduction in the share of commercial banks in financial 

assets and an increase in the share of securities institutions and institutional investors, a 

decrease in their role in the redistribution of monetary resources and a simultaneous increase 

in the share of funds redistributed through the securities market, based on the system of 

contractual and collective savings using the tools of this market. Accordingly, in recent years, 

the developed countries focus primarily on cost financing by issuing securities as opposed to 

bank lending. In an increasingly competitive environment, banks have to reconsider their 

place in the financial system, restructure, and strengthen their investment activities on a 

fundamentally new basis. 

Despite the growing role of securities market, the two financial mechanisms for 

economic growth – securities market and bank lending – should not be countered. In our 

opinion, it seems optimal to establish a kind of ―division of labor‖ between them. Securities 

market should become the main source of investment in order to renew fixed capital and 

expand production. Bank lending can and should serve as an auxiliary mechanism to stabilize 

cash flows. It is obvious that a rational balance between these two competing mechanisms 

will not be established at once, as it is a long-term multifactor process. One thing is certain: 

for a continuous investment process and financial support of economic growth, it is important 

that there is sufficient financing as such, but not at the expense of which segment of the 

financial market it took place. In this case, financial services themselves and their results are 

more important than their specific form. It is also important that companies under different 

conditions, at different stages of business development, can achieve an optimal structure 

(scheme) of financing their activities, for which there should be a set of various financial tools 

that implement this opportunity. For this purpose, economic policy should be aimed at 

harmonious, mutually competitive development of all segments of the financial market. 
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The fundamental point that significantly influences the formation of national models 

of the securities market and the banking sector is the participation (or non-participation) of 

commercial banks in operations in the securities market. In this case, the author agrees with 

Y.M. Mirkin's opinion: ―Taking into account the potential advantages of combining 

traditional commercial banking with securities business, it seems desirable to allow 

commercial banks to enter this business, giving them the freedom to choose a corporate 

structure‖[5]. That may be of interest not only to banks, but also to issuers, investors and 

regulators. 

Preparation and placement of new issues of securities and maintenance of their 

liquidity is undoubtedly a complex and promising area of the issuer's development that 

requires the involvement of professional participants in the securities market, not only for ad 

hoc consultations, but also as securities managers (consultants) on a regular basis. In this case, 

cooperation with commercial banks provides great opportunities. 

Implementation of corporate issuers' securities trading projects is one of the priority 

areas of commercial banks' activities. As a rule, banks with sufficient experience in the 

financial market are able to offer their customers not only traditional but also complex high-

tech banking products in order to meet the emerging needs in financial services. In the 

modern context, the problem of the development of investment banking is particularly 

relevant. In this regard, one of kinds of this activity is becoming widespread – the 

development of schemes for joint-stock and bond financing of corporate issuers in order to 

attract financial resources for bank‘s prospective customers, on the one hand, and the 

formation of new directions and objects for investment of bank's funds, on the other hand. 

This activity naturally breaks down into the following particular activities: 

- Financial advice to customers who wish to raise funds by issuing equity or debt 

securities; 

- Underwriting syndication, i.e. creation and management of underwriter syndicates; 

- Customer's securities promotion in both internal and external financial markets; 

- Customer's securities servicing in the secondary market. 

In general, the role of commercial bank in attracting investment capital in the 

securities market is determined by the fact that in Azerbaijan, the professional implementation 

of a project to issue and place bonded loan is possible only with the participation of 

specialized investment institutions (primarily banks) with personnel qualified to perform this 

work. Until recently, commercial banks have not been particularly active in the corporate 

securities market due to objective and subjective reasons. Objective reasons include the fact 

that in recent years there have been other financial market sectors much more profitable and 

attractive for banks. Banks were not eager to enter the corporate securities market, which was 

characterized by insufficient liquidity and profitability. Now the situation is gradually 

changing. There are more and more objective prerequisites for the active participation of 

banks in corporate securities operations and long-term investment of the funds mobilized. 

The main tasks of a commercial bank acting as an investment advisor in the securities 

market may be as follows: 

- Participation in the bank customers‘ investment programs (repurchase of a package 

of additional shares or a bonded loan, in full or in part, within credit risks established for a 

particular issuer, provided that the level of profitability is optimum); 

- Obtaining additional income as a result of current risk-free securities operations (fees 

for the preparation of securities issues, operations on behalf of investment customers, etc.); 

- Closest cooperation with customers, attraction of new perspective bank customers 

through high-tech banking products. 
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Concentrated key findings on the role and place of alternative mechanisms and 

institutions that ensure the flow of investment process can be summarized the following basic 

provisions. 

Commercial banks and securities markets with their inherent set of institutions are two 

key components of the financial system, two mechanisms that ensure alternative options 

(methods) of placement and/or attraction of investment resources. Today, processes in the real 

economy and the financial system are interconnected by a system of direct and reverse links. 

Therefore, it is necessary to consider the economy as an integral organism, where, in the 

interaction of different parts of the economy, the role of a primary and leading sector 

periodically passes from one sector to another. 

With the progressive development of the securities market, stock exchange 

transactions, among which issuing transactions rightly hold a special place, have become 

widespread. Issuing transactions are the ones that ensure formation of both own and borrowed 

capital, by allowing to attract necessary financial resources. Issue of corporate securities is 

one of the most effective tools to solve many financial and managerial problems faced by the 

issuer, namely: resource mobilization for issuer‘s investment projects; formation and/or 

increase of equity capital; optimization of capital structure (primarily, a ratio of internal and 

borrowed funds) and ownership, or overcoming negative trends in a change of this structure; 

repayment of accounts payable by providing a block of securities to creditors; debt 

restructuring. This list is far from exhaustive. New financial products and complication of 

economic activities, including securities operations, objectively make the range of tools 

issued more extensive and expand their use to achieve certain goals of specific economic 

actors and securities market participants. 

Preparation and placement of new issues of securities, organization and maintenance 

of their circulation in the secondary market is an extremely difficult but promising area of the 

issuer's development, which requires involvement of qualified specialists. Today, the most 

successful companies join the struggle for investment, but success is not guaranteed for them. 

It is there that it appears to be evident that professional participants of the securities market 

have the important role to play. The issuing company faces another serious problem: how to 

choose a worthy investment advisor? In our opinion, the most realistic option is a cooperation 

with commercial banks that reinforce their investment activities (financial consulting, 

underwriting, assistance in the securities placement of and servicing in the secondary market). 
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In modern conditions, the need to form the financial and accounting infrastructure of 

the stock market is associated with the creation of conditions for the complete 

dematerialization of the securities circulation in documentary form without mandatory 

centralized storage.In many countries, efforts have been made (a legislative framework has 

been worked out) to immobilize registered securities and accounting institutions have been 

established that record the securities ownership.Accounting infrastructure is an integral part 

of the stock market and performs a tremendous amount of work on registering property rights 

to securities and conducting corporate actions of issuers (general meetings of shareholders, 

buybacks, etc.) 

The article is devoted to the role of the financial and accounting infrastructure of the 

securities market in the financial market, current trends in the development and improvement 

of the accounting system of the national stock market, contributing to an increase in liquidity 

and attractiveness of the country's stock market.The authors of the article note that the 

successful interaction of the institutions of the accounting system of the securities market has 

a positive impact on the entire financial system.Due to their high-quality work and 

interaction, financial literacy of the population is increased, it is possible to largely prevent 

securities fraud and to ensure compliance with legislation by issuers and shareholders.It is 
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easier for a market regulator to organize a check of several professional market participants 

responsible for recording rights to securities than to control each society. 

Thus, the role of accounting institutions is that they are the only institutions of the 

infrastructure of the stock market, which at the legislative level have the right to regulate the 

following areas: - accounting and confirmation of ownership rights to securities; - corporate 

actions of issuers (general meetings of shareholders, repurchase). 

In the current state of the national market, the level of development of accounting 

institutions acquires a high importance due to the significant market demand to be directly 

involved in the integration processes taking place on the world horizon.In this context, the 

result of integration events is important for ensuring liquidity in the domestic market, 

increasing efficiency and maintaining attractiveness for investors. 

 

Securities market (stock market) infrastructure is a set of institutions and technologies 

used for conclusion and execution of financial (securities) transactions [1]. Thus, the stock 

market infrastructure creates an organizational, technological and legal environment for 

conducting securities transactions and accounting for their results. In order to certify 

shareholders‘ ownership rights to securities, the stock market has special institutions – 

professional market participants who carry out accounting of those rights and guarantee them 

at the legislative level. Thus, the accounting infrastructure of the stock market is a 

combination of the following accounting institutions: 

- organizations engaged in depository activities – depositories; 

- organizations engaged in maintaining a register of securities owners – registrars. 

The task of the accounting system in the securities market is to act as a ―witness‖ that 

confirms existence and nature of legal relations civil-law transaction subjects enter into 

regarding securities. This task is reflected in the two main functions of the accounting system 

of the securities market: 

1) confirmation of creditors' rights enshrined in securities; 

2) confirmation of property rights (and other real rights) to securities as property. 

These functions are expressed in the fact that the accounting system of the stock 

market provides services to customers (creditors, debtors, owners and others), indicating 

existence and nature of securities-related legal relations [2]. 
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The need for the accounting infrastructure of the stock market is related to the 

conditions for complete dematerialization of certificated securities without the mandatory 

centralized storage [9]. Efforts have been made (the legal framework has been elaborated) to 

immobilize registered securities and accounting institutions have been established to record 

ownership rights to securities. Accounting infrastructure is an integral part of the stock market 

and performs a huge work on registering property rights to securities and conducting 

corporate actions of issuers (general meetings of shareholders, buybacks, etc.). 

Securities market and its infrastructure cannot be separated from each other. 

Following results of trade operations in securities transactions, there is a need to ensure timely 

re-registration of ownership rights to a new owner, and this is possible only with a register 

holder or involving a depositary. Stock market and its infrastructure complement each other 

and jointly solve their tasks. 

Regulatory and technological bases of registrars and depositories in Azerbaijan are in 

the process of large-scale development and re-registration. The modern market is focused on 

creating technologies to make investments in securities and their management simpler, more 

affordable and effective. The market infrastructure can no longer be considered in isolation 

from IT-technologies, on which the relationships of all market participants are based. The 

global penetration of IT-technologies is, of course, the defining vector of the development of 

securities market infrastructure for the future. 

Maintaining a shareholder register is necessary to accrue dividends accrual, hold 

general meetings and exercise other corporate rights of securities holders. All of that can be 

organized only by a professional participant of the financial market who has a special license. 

The market demand for the emergence and development of these institutions is connected 

with the demand for organization that account rights to securities, update of information and 

timely change asset owner's data. 

According to the Strategic Roadmap For Development Of Financial Services In The 

Republic Of Azerbaijan for the period up to 2025, the following directions of development 

are relevant [8]: 

• Increase the financial system sustainability against internal and external shocks;  

• Increase the quality of risk management processes and improve the regulatory 

framework;  

• Strengthen the financial system infrastructure;  
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• Enhance the financial system development potential. 

There was defined strategic targets for development of financial markets:  

 - Create favorable environment for emitters and financial intermediaries; 

 - Increase access of investors to financial markets. 

 - Increase active participation in inter-bank exchange market 

As part of solving the task of ensuring the efficiency of the financial market 

infrastructure, the main directions of development of accounting institutions are the 

following: 

1) reducing the risks associated with accounting of rights to securities; 

2) shortening the terms of operations on securities accounts (personal accounts). 

The development of these directions will contribute to ensuring the reliability and 

protection of the property rights of securities holders, as well as increasing the liquidity and 

attractiveness of the Azerbaijan stock market. 

The existence of two institutions that keep accounts of the shareholders‘ ownership 

rights to securities is connected with the priority directions in servicing the issuers and their 

shareholders. Depositories are characterized by their focus on working with securities holders 

admitted to stock exchange trading. Regardless of the issuer, the owner may open a securities 

account with the depository. By virtue of legislation, registrars are obliged to keep registers of 

holders of securities of issuers. The main emphasis is placed on work with the issuer and the 

conduct of its corporate actions. Re-registration of ownership rights to securities of significant 

issuers most often takes place without taking into account the registrar, only through the 

depository, according to the results of organized trading. 

Currently, the professional community of financial market infrastructure and self-

regulatory organizations propose to transfer to registrars the rights to register issues of equity 

securities, maintain registers of participants of limited liability companies, as well as hold 

meetings of housing cooperatives and certify their decisions.  

In this regard, to be noted the importance of improving the system of registration of 

property rights to securities by ensuring their safe storage and protection, prompt access and 

re-registration of property rights with minimal risk for securities holders. Solving these 

problems can have a significant impact on the attractiveness of the national stock market for 

all categories of investors, both national and foreign. 
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Legislative changes in the securities market in recent years have been so significant 

and radical that most market participants have not yet fully adapted to them and have not yet 

had time to take advantage of opportunities. Only after development of practical experience it 

will be possible to discuss any new legislative improvements. The market should have time to 

adapt, detail and standardize the process. 

The main task of financial market participants is to satisfy customers‘ needs and 

provide maximum services in a simplified version. The institutions of the stock market 

accounting system are designed to offer a range of consulting services that facilitate the work 

of corporate secretaries and companies‘ lawyers. 

Depositories and registrars must comply with the standards and requirements of the 

legislation of the Republic of Azerbaijan aimed at improving the reliability of the securities 

market participants' activities. 

At present, the financial market regulator is the Central Bank and of the Republic of 

Azerbaijan, however many decrees and orders issued by the Financial Markets Supervisory 

Authority – the regulator of the financial market of Azerbaijan. The Central Bank of 

Azerbaijan develops regulatory documents for activities of registrars and gradually cancels 

outdated acts of the Financial Markets Supervisory Authority [10,11].  

Improving interaction of accounting system institutions with investors is on the way of 

development of two main principles – to get all services on exercising securities holder‘s 

rights at a single location, as well as through the Internet. This, of course, is related to the 

improvement of electronic services the work of both large and small market participants is 

aimed at. The need for such activities should be recognized by issuers themselves: it is 

shareholders who are the owners of a joint stock company. The task of the management of the 

latter is to ensure that the shareholder can exercise all his rights. 

The creation of the central depository was an important step in building a modern 

accounting system of the Azerbaijan financial market. The system has become much more 

efficient, but it should not be considered that everything has already been done. It is still far 

from perfect. 

Successful interaction among institutions of the securities market accounting system 

has a positive impact on the entire financial system as a whole. Thanks to their high-quality 

work and interaction, financial literacy of the population is being increased, it is possible to 

largely prevent securities fraud and to ensure compliance of activities of issuers and 
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shareholders with the legislation. It is easier for the market regulator to arrange an inspection 

of several professional market participants responsible for the registration of rights to 

securities than to control each company. 

Thus, the role of register system institutions is that they are the only stock market 

infrastructure institutions that have the right to regulate the following areas at the legislative 

level: 

- Registration and confirmation of ownership rights to securities; 

- Corporate actions of issuers (general meetings of shareholders, buyback). 

In the current status of the Azerbaijan market, the level of development of accounting 

institutions becomes highly significant due to the high market demand to be directly involved 

in the integration processes that take place on the global horizon. In this context, the result of 

integration events is important for the domestic market in terms of maintaining its liquidity, 

increasing efficiency and maintaining attractiveness for investors. 

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А. Герасимов, 

И. Глотова, Е. Томилина, О. Углицких, Ю. Кли-шина, Е. Громов. М., 2015. С. 

228. 

2. Доклад о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной 

деятельности на современном рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : утв. 

Банком России No 01-04/804, ФКЦБ РФ No ДВ-4117, Минфином РФ No 05-01-01 от 1 

июля 1997 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Albuquerque E., ―Scientific Infrastructure and Catching-Up Process‖: Notes about 

a Relationship Illustrated by Science and Technology Statistics / RBE, №4, 2001, с. 545-566$ 

4. Anderson S.C., Born J.A., ―Exchange-Traded Funds, and Hedge Funds‖: Ori-gins, 

Functions, and Literature – Springer, 2009. – 128 p;  

5. Aoki, N. and P. Roberts,  ―Transport as a Factor in the Investment Climate‖, 

Transport Notes, No. TRB-34, World Bank Group, Washington DC: 2006$ 

6. Arcand J. L., BerkesE., Panizza U, ―Too Much Finance?‖ IMFWorking Paper 

WP/12/161, June 2012;     

7. Beck Thorsten, Demirguec-Kunt Asli, Levine Ross, Vlaksimovic Vojislav, 

―Financial Structure and Economic Development‖: Firm, Industry, and Country Evidence. 

June 14, 2000;  



 
 

 1545 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

8. Strategic Roadmap For Development Of Financial Services In The Republic Of 

Azerbaijan (for the period up to 2025) 

9. Principles for Financial Market Infrastructures [Электронный ресурс] : CPSS-

IOSCO : April, 2012. P. 72–78. URL: http://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf (дата 

обращения: 06.06.2017). 

10.www.cbar.az 

11. www.fimsa.az  

 

 

 

 

  



 
 

 1546 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Bildiri No: BT486 

NEFRET SUÇLARININ PSĠKOSOSYAL DĠNAMĠKLERĠ 

Hakan KARAMAN 

Ġstanbul Üniversitesi-CerrahpaĢa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler 

Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

hakankaraman89@hotmail.com 

 
ÖZET 

Geçmişten günümüze kadar devam eden nefret suçları bireysel ve toplumsal travmalara sebep olmaktadır. 

Yasalarla belirlenen herhangi bir suçun önyargı ve nefret saiki ile işlenmesi nefret suçunu meydana 

getirmektedir. 

Failler çoğunlukla zihinsel bir ötekileştirmeye sahiptirler. Nefret suçu failleri 3 grupta toplanabilir: 

Maceraperestler, tepkiseller ve görev edinmişler. Fail profilleri değişik olsa bile işlenen suçlar benzerlik 

göstermektedir. Genelde bir etiketleme, ayrımcı söylemler, fiziksel-cinsel-duygusal şiddet uygulama, vandalizm, 

yaralama-öldürme ve maalesef soykırım şeklinde suçlar işlenmektedir. Soykırım boyutuna gelmeden önce süreç 

bir takım aşamalar geçirir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Önyargılı bir tutum, nefret söylemi, ayrımcı 

uygulamalar - suç davranışları ve soykırımdır. 

Mağdurlar toplumların hemen her kesiminden kişi ya da gruplar olabilir. Bunlar etnik veya azınlık statüleri, 
cinsel yönelimleri, cinsiyet, din, engellilik veya ekonomik durum gibi özelliklerinden dolayı ayrımcılıklara maruz 

kalmaktadırlar. Özellikle azınlık durumundan olanlar ve görece güçsüz olanlar daha fazla nefret suçuna maruz 

kalmaktadır. 

Nefretin ve travmaların kuşaklar arasında aktarımı uzun vadeli sorunlara da yol açmaktadır. En bilinen ve belki 

zirve örnekleri 2. dünya savaşında nazilerin yaptığı sistematik soykırımlar ile henüz 1990‘larda Sırplar 

tarafından katledilen Bosna Hersek halkıdır. Cinsel yönelimi farklı olanlara, giyim tarzı beğenilmeyenlere, 

inancı hoşa gitmeyenlere yönelik işlenen suçların haberleri ise hemen her gün karşımıza çıkmaktadır. 

Din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gibi karakteristikler çoğu kez yasalarla korunur durumda olsa dahi maalesef 

sorunlar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı geçmişten günümüze güncelliğini koruyan nefret suçlarının 

psikososyal yapısını ortaya koymak ve bu alanla ilgili önleme stratejileri geliştirmektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Nefret suçu: nefret söylemi; önyargı 

 

PSYCHOSOCIAL DYNAMICS OF HATE CRIMES 
 

 

 
ABSTRACT 

Hate crimes from past to present cause individual and social traumas. The committing of any crime determined 

by law with prejudice and hate motives constitutes a hate crime. 

Perpetrators often have a mental othering. Hate crime perpetrators can be divided into 3 groups: adventurers, 

reactions and mission. Even if the offender profiles are different, the crimes committed are similar. In general, 

crimes such as labeling, discriminatory discourse, physical sexual-emotional violence, vandalism, wounding-

killing and unfortunately genocide are committed. The process goes through several stages before it reaches the 

genocide dimension. These include: prejudiced attitude, hate speech, discriminatory practices - criminal 

behavior and genocide. 

Victims can be people or groups from almost all walks of life. They are discriminated against because of their 

ethnic or minority status, sexual orientation, gender, religion, disability or economic status. Particularly the 
minority and the relatively weak are exposed to more hate crimes. 

The transfer of hatred and traumas between generations also leads to long-term problems. The most well-known 

and perhaps peak examples are the systematic genocides of the Nazis in World War II and the people of Bosnia 

and Herzegovina who were killed by Serbs in the 1990s. The news of crimes committed against those who have 

different sexual orientations, dislike of clothing style and those who do not like their beliefs appear almost every 

day. 
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Unfortunately, problems persist even though characteristics such as religion, race, gender and sexual 
orientation are often protected by law. The aim of this study is to reveal the psychosocial structure of hate 

crimes that have been kept up to date and to develop prevention strategies in this field. 

 

Keywords: Hate crime: hate speech; prejudice 

 

NEFRET SUÇLARININ PSĠOKOSOSYAL DĠNAMĠKLERĠ 

Nefret suçları günlük yaĢamda sık görülen ancak az farkında olunan bir konudur. 

Yapılan insan hakkı ihlalleri genelde iĢlenen suç ile ilgili değerlendirilmekte, altta yatan 

önyargı ve nefret saiki göz önüne alınmamaktadır. Basına yansıyan haberlere bakılınca 

azınlıklara yapılan saldırılardan tutunuz çarĢaf ya da Ģort giydiği için hakarete uğrayan 

kadınlara kadar uzanabilen yelpazedeki suçlar önyargı temellidir. Ön yargılar içinde 

yetiĢtiğimiz toplumlardan bizlere aktarılan miraslar gibidir. Her ne kadar eğitim, sosyalleĢme 

ve yeni deneyimler yaĢama ile bu ön yargılar azalsa veya yumuĢasa bile maalesef nefret ve 

önyargı saikli suçlar hep karĢımıza çıkmaktadır. ÇalıĢmamızın amacı nefret suçlarının altında 

yatan dinamikleri ortaya koymaktır. Bu bağlamda birinci bölümde nefret söylemi ve nefret 

suçu tanımı yapılacak, ikinci bölümde psikososyal anlamda oluĢum süreci anlatılacak, üçüncü 

bölümde fail ve mağdur profili tanınıtılıp son bölümde önleme stratejileri ve konunun 

önemine değinilecektir. 

Nefret Söylemi ve Nefret Suçu 

Günlük yaĢamda sıklıkla birbirinin yerine kullanılan ya da karıĢtırılan nefret söylemi ve nefret 

suçları esasında farklı tanımlanmalıdır. Temel farklardan birinin nefret söyleminin direkt 

olarak suç olmamasıdır. Nefret söylemi Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından ―Her 

türlü hoĢgörüsüzlükten kaynaklanan ve önyargılardan beslenen nefreti yayan, teĢvik eden, 

savunan ya da haklı çıkaran ifade biçimleridir.‖  Ģeklinde tanımlanabilir. Nefret söyleminin 

doğrudan doğruya Ģiddete çağıran bir içeriğe sahip olması gerekmez. Bu söylemle, hedef kiĢi 

veya gruba reddedildikleri, toplumun diğer kesimiyle eĢit Ģekilde yaĢamayacakları mesajı 

verilmek istenir (Türay,2016). Nefret suçlarında, önyargı saiki olmasa dahi, iĢlenen fiil suç 

teĢkil etmekte iken, nefret söyleminin suç olarak düzenlendiği hallerde, önyargı saikinden 

bağımsız olarak fiili cezalandırmak mümkün değildir. Herhangi bir söylemde bulunmak değil, 

nefret söyleminde bulunmak suçtur. Nefret söyleminden önyargı saikini çıkarırsak, ortada 

cezalandıracak bir fiil, yani failin saikinden bağımsız, temel bir suç kalmayacaktır (Bulunmaz, 

2015). Altyapısında bir ayrımcılık bulunan ‗‘nefret söylemi‘‘ zamanla ‗‘nefret suçu‘‘na 

dönüĢebilir.  

Nefret suçu ise, bir kiĢinin veya grubun bir baĢka kiĢi veya gruba yönelik olarak, 

onlara ait olan dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim v.b. karakteristik özellikleri nedeniyle 

önyargıdan dolayı iĢlediği her türlü suç nefret suçu olarak kabul edilmektedir. Diğer bir 

ifadeyle yasalarla belirlenen herhangi bir suçun önyargı ve nefret saiki ile iĢlenmesi nefret 

suçunu meydana getirmektedir (Yayak, 2015 ve Mercan, 2015). Nefret suçunun meydana 

gelmesi için iki bileĢen gereklidir: Bunlardan ilki; gerçekleĢtirilen fiilin ceza mevzuatında 

düzenlenmiĢ temel bir suç kapsamına girmesidir. Ġkincisi; mağdurun gerçek ya da hissedilen 

temel ve değiĢtirilemez nitelikteki özellikleri sebebiyle hedef seçiliyor olması, yani önyargı 

saiki ile hareket ediliyor olmasıdır (Mercan, 2015). 

Hırsızlık, yağma, hakaret, yaralama, öldürme ve cinsel saldırı gibi suçların, yukarıda 

sayılan özellikleri taĢıyan kiĢilere karĢı önyargı ile iĢlenmesi nefret suçunu oluĢturur. KiĢinin 

nefret suçunu iĢlemesinin nedeni, öteki olarak gördüğü gruba dahil kiĢiye maddi veya manevi 

zarar vererek, o kiĢi üzerinden onun grubuna gözdağı vermektir (DemirbaĢ, 2017). 

Sebeplerine bakıldığında net olarak bir cevap vermek zordur çünkü yaĢanan olaylarda 

saldırganların motivasyon kaynakları, mağdurların karakteristikleri ve altta yatan ideolojiler 
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farklılık gösterebiliyor. Örneğin Afro-Amerikalılar, Vietnamlı Amerikalılar veya gay 

Amerikalılarda niteliksel olarak farklılık gösterir ve grup farklılıklarını yansıtır (Craig, 2002). 

Örneğin göçmenlerin maruz kaldıkları nefret suçları bakımından genel olarak sebepleri; 

azınlık üyelerinin derin kırgınlığı, sivil haklarının yeterince korunmaması,  ekonomik  

sebepler olarak sıralanabilir. (Yayak,2015) 

Nefret Suçu OluĢum Süreci 

Nefret suçlarının oluĢum seyri genelde düĢünsel anlamda bir önyargı temelinden beslenip 

zamanla dilde hakim hale gelmesi ve oradan duygu ve davranıĢlarda yerini bulması Ģeklinde 

olmaktadır. Bu noktada psikososyal açıdan ailenin çocuğu kültürleme tarzı ile çocuk 

yetiĢtirme stilinin nasıl olduğu büyük önem arzeder. 

Ayrımcılığın nefret suçları için uygun bir zemin hazırladığı söylenebilir. Bu bağlamda 

ayrımcılığı tanımlamakta fayda vardır. ―Ayrımcılık‖ terimi, ayırma, dıĢlama, kısıtlama veya 

ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, 

mülkiyet, doğum, siyasi veya diğer görüĢlere dayalı olarak gerçekleĢtirilen ve bütün hak ve 

hürriyetlerin herkes tarafından tanınmasının ve kullanılmasının engellenmesi veya 

tanınmasının ve kullanılmasının sınırlandırılması olarak anlaĢılabilir (Ataman, 2012). Nefret  

suçuna giden süreci 3 basamakta incelemek mümkündür (Mercan, 2015-Ataman, 2012). 

1 Önyargı (Nefret, Zihinsel Ayrımcılık, Damgalama) 

2 Nefret Söylemi (Ġdeolojik Mesaj, Ayrımcı Uygulamalar) 

3 Nefret Suçu (Vandalizm, Saldırılar, Soykırım) 

Basamakları ele almadan önce bir örnekle açıklamakta fayda vardır. ―Örneğin, bir 

gayrimüslime baĢını çevirmek bir ayrımcılık türüdür ama suç kategorisine girmez. Fakat onun 

vakfının malını elinden almak veya onu öldürmek nefret suçudur. Yani önyargı-korku-eğitim 

üçlüsünün doğurduğu ayrımcılık birinci aĢamadır, nefret söylemi ikinci aĢamadır, nefret suçu 

da nihai aĢama.‖ (Ataman ve Cengiz, 2009:93). 

BaĢlangıçta nefret söylemleri, önyargılı tutum ve davranıĢlar, damgalama ve kalıpyargılar 

vardır. Burada yer alan eylemler suç oluĢturmamaktadır. Nefret suçu piramidinde, tabanın bir 

üzerine çıkıldığında ayrımcı uygulamalar vardır. Ayrımcı uygulamalar sonucu kaçınılmaz 

olarak Ģiddet ve her türden saldırı ile beraber maalesef soykırımlar takip etmektedir. Ceza 

kanunlarındaki suç tanımları ve cezai yaptırım gerektiren eylemler, bu kısımda karĢımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca, savaĢ suçları da son noktada ele alınır. Sonuç olarak nefret söyleminin 

ayrımcılığa, ayrımcılığın da nefret suçuna dönüĢtüğü hatta soykırıma kadar gittiği 

görülmektedir (Karataban, 2018). 

Bireysel ya da kitlesel olarak insanın nefret suçuna giden yolu, konunun giriĢinde 

belirttiğimiz gibi, aileden ve yaĢanılan çevreden alınan önyargılı düĢünceler ile baĢlayıp 

oradan dile oradan da davranıĢa ilerlemekte ve böylece insan nefret suçu iĢler hale 

gelebilmektedir. 

Nefret Suçu Failleri ve Mağdurları 

Nefret suçu failleri genelde kendi mevcudiyetinin tehdit altında olduğunu hissettiği 

için önyargılarını suç davranıĢı olarak açığa vururlar. Northeastern Üniversitesi‘nden Jack 

McDevitt ve Jack Levin, nefret suçu faillerini üç kategoride değerlendirmektedir:  

 Maceraperestler: Bunlar bireysel ve ya dezorganize küçük gruplardır. Genelde failin 

kiĢisel mutluluğu, faydası ve tatmini ön plandadır. Ġdeolojik temeli olan ve sistematik bir grup 

değildir. Genelde kendilerinden küçük yada önemsiz gördükleri kiĢi ve gruplara saldırırlar. 

Önyargı temelleri çok yoğun olmadığı için  bu suçları tekrarlamaları önlenebilir.  

 Tepkiseller: Bunlar ekonomik, siyasal, toplumsal, yaĢam tarzı vb ayrıcalıkların karĢı tehdit 

hisseder veya sorun yaĢarsa harekete geçen ve korunmak için tepkisel davrananlardır. Direk 



 
 

 1549 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

organize bir nefret suçu grubu oluĢturmazlar ama zaman zaman organize gruplarla iĢbirliği 

yapabilirler. Tehdit ortadan kalktığında suç iĢlemeyi bırakabilirler. 

 Misyon edinenler: Sıklıkla psikolojik sorunları olan ve toplumdan kendini soyutlayan, 

Ģeytan olarak gördükleri insanları toplumdan silmeye çalıĢan faillerdir. Nefret suçu belirli bir 

sosyal gruba yönelik, sistematik bir biçimde iĢlenmekteyse, bu eylemleri yapanlara nefret 

grubu adı verilir. Bu tür grupların eylemlerinin sürekliliği nefret grubu olarak 

nitelendirilmeleri için zorunludur. Özellikle ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde islamofobi, 

ırkçılık ve göçmen karĢıtlığı temelinde sistematik saldırılar gerçekleĢtiren nefret grupları 

mevcuttur. 1997 yılındaki istatistiklere göre ABD‘de ırkçı eylemler gerçekleĢtiren 474 adet 

nefret grubu bulunmaktadır. Nefret grupları son yıllarda internet üzerinden çeĢitli web siteleri, 

sosyal medya, müzik, oyunlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlara 

eriĢebilmektedir. Ancak dünya çapında nefret suçlarının çoğu organize nefret grupları 

tarafından değil, katı ideolojik fikirlere sahip olmayan sıradan bireylerce iĢlenmektedir. 

Nefret suçu faillerinin psikososyal anlamda ciddi sorunları olduğunu gösteren çalıĢmalar da 

vardır. 58 nefret suçu failinin psikososyal durumlarının incelendiği bir araĢtırmada, Dunbar 

(1999; akt., Craig, 2002), faillerin madde kullanımı, suç geçmiĢi, psikiyatrik rahatsızlık ve 

Ģiddet davranıĢları gösterdikleri ortaya çıkmıĢtır. Nefret ideolojisiyle hareket eden faillerin ise 

daha organize ve daha saldırgan oldukları ve genelde etnik-ırksal nefret temelleri bulunduğu 

belirtilmiĢtir. 

Sosyolojik bakıĢ açılı diyebileceğimiz araĢtırmalarda ise genelde 14-24 yaĢ arası, erkek, 

sabıkasız, bağımsız ya da dezorganize küçük grup üyeleri, yoksul ama kronik iĢsiz değil… 

(ĠHAD, 2010). 

Nefret suçlarında mağdur konusunda tipik bir profilden söz etmek mümkün değildir. KiĢi söz 

konusu toplumsal gruba mensup olmasa dahi fail tarafından öyle algılanmıĢ olabilir ya da 

mağdur bu gruba sadece yardımda bulunuyor olabilir. Fail ile mağdur arasında kiĢisel bir 

husumet olması hatta birbirlerini tanımaları dahi gerekmemektedir. Bireysel ve kitlesel ön 

yargı durumuna göre herkes potansiyel bir mağdur adayıdır denilebilir (IĢıktaç, 2013). 

Biraz basını takip edenler dahi çok rahat görecektir ki mağdur kiĢi ve gruplar çok 

çeĢitli olabilmektedir: Müslümanlar (islamofobi), Yahudiler(antisemitizm), yabancılar 

(zenofobi), kadınlar, eĢcinseller, azınlıklar, çingeneler, yaĢlılar, gençler, engelliler… 

Önleme Stratejileri ve Önemi 

Nefret suçları hem bireysel hemde toplumsal anlamda büyük yıkımlara sebep olmaktadır. 

Bazı araĢtırmalarda terörizmle arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır. Terörizm ve nefret suçları bir 

takım benzerliklerinden dolayı bazı yazarlarca ―yakın kuzenler‖ olarak belirtilirken baĢkaca 

yazarlar bu benzerlikleri yeterli bulmayarak terörizm ve nefret suçlarının sadece ―uzak 

akrabalar‖ olabileceğini dile getirmiĢlerdir. Her iki suç tipinin de benzer ve farklı yönleri 

olduğu inkar edilemez bir gerçektir. GeçmiĢte yaĢanan nefret suçlarının gelecekteki terör 

saldırılarını tetiklemediği; ancak geçmiĢte yaĢanan terör saldırılarının sonrasında nefret 

suçlarında önemli bir artıĢ görüldüğü yani terör saldırılarının nefret suçlarının tetikleyicisi 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bunun en önemli kanıtları olarak 11 Eylül ve 7 Temmuz terör 

saldırılarından sonra Araplara ve Müslümanlara karĢı gerçekleĢtirilen nefret suçlarında 

yaĢanan dramatik artıĢ gösterilmektedir (Ersoy, 2018). 

Belirttiğimiz gibi nefret suçları bireysel anlamda da ciddi travmalara sebep olmaktadır. 

Maruz kalınan öfke, yaĢanan kırgınlık ve travma sadece o bireyle sınırlı kalmayıp dahil 

olduğu grubu ve dahası aktarım yoluyla gelecek nesilleri etkilemektedir. Öztürk (2018)‘ün, 

travma-dissosiyasyon ve kuĢaklararası geçiĢ konusunda yaptığı çalıĢma sonucu çarpıcı bir 

gerçek ortaya çıkmıĢtır. Buna göre dissosiyatif bozukluk yaĢayan hastaların tamamının 

geçmiĢinde travma vardır ve dissosiyatif bozukluk vakalarının aileleri kendi çocuklarına 
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empatiden uzak ve Ģiddet içerikli çocuk yetiĢtirme tarzları kullanarak kendi travmalarını, 

kuĢaklararası bir geçiĢle yüksek oranda kendi çocuklarına yaĢatmıĢlar ve aynı zamanda da 

çocuklarını dıĢarıdan gelen diğer travmalara karĢı koruyamamıĢlardır.  

Her toplumda, her kültürde ve her tarihsel dönemde çocuk yetiĢtirme tarzları belli 

ortaklıkları olsa da birbirinden farklılıklar gösterir. KuĢaklar arası süreçte bu çocuk 

yetiĢtirilme tarzlarının kötüye kullanımı diğer bir ifadeyle empatiden uzak Ģiddet içerikli 

çocuk yetiĢtirme tarzlarının uygulanması, çocukların travmatize ve dissosiye olmalarına 

neden olmaktadır. Bireylerin çocukluk dönemleri içerisinde kronik bir Ģekilde gerçekleĢen 

travmatik yaĢantıları onları dissosiye etmekte ve gelecekte bir kısır döngü Ģeklinde büyük 

oranda travmanın kuĢaklararası aktarımına neden olmaktadır (Öztürk, 2018). Ġbn-i Haldun 

‗‘coğrafya kaderdir‘‘ demiĢtir, doğrudur, ancak belki daha önemlisi ―aile kaderdir‖. Bu 

bağlamda çocuk yetiĢtirme stilleri konusunda kağıt üzerinde olmayan etkili eğitim 

uygulamaları yapılması Ģarttır. Zirâ önyargılarla dolu bir ebeveyn çocuğunun da zamanla öyle 

olmasına ve uçlara kaymasına sebep olacaktır. 

Önleme deyince genelde akıllara cezaların ağırlaĢtırılması gelmektedir. Ancak 

kanaatimizce psiko-sosyal anlamdaki olumlu geliĢmeler daha çok katkı sağlayacaktır. Bu 

bağlamda; medyada ayrımcı ve önyargılı sert dilin son bulması, herhangi bir toplumda 

insanların temel hak ve hürriyetleri noktasında sıkıntıya düĢürülmemesi, bölgeler ve gruplar 

arasında sosyalleĢme sağlanması (devlet ya da stk eliyle), özellikle politikacılara ayrımcı dil 

ve yöntemlerden uzak durmaları konusunda yasal sorumluluk yüklenmesi elzemdir.  

Nefret suçlarının yaygınlığı ve yapabileceği tahribatın boyutu göz önüne alınınca ceza 

kanununda birkaç madde ile ele alınması yerine ayrı bir nefret suçu yasası olarak yer alması 

hem vatandaĢın hak ve sorumluluklarını bilmesini sağlar hem de yargı organlarının bu 

sorunlarla karĢılaĢmaları durumunda daha somut ve net kararlar vermelerini sağlayacaktır.  
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ÖZET 

İnsanın ekonomik ve rasyonel hareket ettiğini savunan klasik iktisat teorisi ile orantılı olarak davranışı sosyo-

psikoloji alanında inceleyen Akılcı Davranışlar Teorisi (The Theory of Reasoned Action-TRA) insanların bilgiye 

ulaşmak için rasyonel kararlar verdiğini savunmaktadır. İnsanların bir mal veya hizmeti satın alma sürecinin 

yüksek fayda ve düşük maliyet çerçevesinde oluşması rasyonel davranışın bir sonucudur. Satın alma sürecinde 

insanların rasyonel kararlar vermesi çevresel ve kişisel özellikler tarafından etkilenmektedir. 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kredi kartını kullandıkları bankanın özelliklerinin, öğrencilerin kredi 
kartı kullanımında gösterdikleri rasyonel davranışları arasındaki ilişki belirlenmiştir. Bu kapsamda bir devlet 

üniversitesinde bulunan öğrencilerin katılımı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışması 

sonucunda kredi kartı kullandığı belirlenen 266 öğrencinin verileri analize dâhil edilmiştir. Kredi kartı 

kullanmayan öğrencilerin verileri analiz dışı tutulmuştur. 

Yapılan analizler sonucunda bankaların hizmet kaliteleri, imajları ve kredi kartı kullanım riskleri ile 

öğrencilerin rasyonel davranışları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin 

demografik özelliklerinin kredi kartı kullanımlarında gösterdikleri rasyonel davranışlar arasında istatiksel 

olarak bir ilişki bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Akılcı Davranışlar Teorisi, Kredi Kartı Kullanımı, Rasyonel Davranışlar, Banka, Üniversite 

Öğrencileri 

ABSTRACT 

The Theory of Reasoned Action (TRA), which examines behavior in socio-psychology in line with the classical 
economic theory that advocates human economic and rational action, argues that people make rational 

decisions to access knowledge. The process of purchasing a good or service is a result of rational behavior. 

People's rational decisions in the purchasing process are influenced by their environmental and personal 

characteristics. 

In this study, the relationship between the characteristics of the bank used by the university students and the 

rational behaviors of the students in credit card use were determined. In this context, a survey was conducted 

with the participation of students at a state university. As a result of the survey, data of 266 students using credit 

cards were included in the analysis. The data of students who do not use credit cards were excluded from the 

analysis. 

As a result of the analyzes, a statistically significant relationship was found between the service quality, image 

and credit card usage risks of the banks and the rational behaviors of the students. There was no statistically 
significant relationship between the demographic characteristics and the rational behaviors of the students 

Keywords: The Theory of Reasoned Action, Credit Card Use, Rational Behaviors, Bank, University Students 

 

GĠRĠġ 

Finansal piyasanın büyümesi ile birlikte geliĢtirilen ve nakit taĢıma zorunluluğunu ortadan 

kaldırarak bireylerin yeterli miktarda paraya sahip olmamalarında dahi harcama yapmalarına 

olanak sağlayan kredi kartları üniversite öğrencileri içinde önemli bir finansal araçtır. 1988-
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1990 yılları arasında üniversiteden mezun olan öğrenciler ile birlikte kredi kartı sayısı üçte bir 

oranında artıĢ göstermiĢtir. Günümüzde üniversite öğrencilerinin %70 ile %80‘i en az bir 

kredi kartına sahiptirler (Hayhoe ve diğerleri, 2000, s.113).   

Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları bu kredi kartlarını kullanırken birçok olumlu ve 

olumsuz sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu çalıĢmada, bankaların sahip oldukları özellikler (banka 

kalitesi, banka imajı, banka yenilikleri, banka personeli, banka Ģubeleri) ile bireylerin 

rasyonel davranıĢları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢmada bir devlet üniversitesinde 

bulunan öğrencilere anket tekniği uygulanarak veriler toplanmıĢtır ve toplamda 266 veri 

analizlere tabi tutulmuĢtur.  

Yapılan istatistiki analizler sonucunda banka özellikleri (hizmet bileĢenler) ile kredi kartının 

rasyonel kullanımı arasında istatistiksel ve anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Banka hizmet 

bileĢenlerinden olan hizmet kalitesi ve imaj ile kredi kartının rasyonel kullanımını arasında bir 

iliĢki saptanmıĢtır. Ayrıca kredi kartı riskleri ile rasyonel davranıĢlar arasında da istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır.  

 

LĠTERATÜR TARAMASI 

Banka veya özel finansal kuruluĢlar tarafından önceden belirlenen limitlerde bireylere mal-

hizmet satın alımında kullanılmak üzere verilen ve bireye özel olan kartlara kredi kartı 

denmektedir (Durukan, Elibol ve Özhavzalı, 2005, s.144). Türkçe karĢılığı ―bir kimseye 

emniyet ve itimat etmek‖ olan Latince ―credere‖ kelimesinden türeyen kredi kartı 19. 

yüzyılda ABD‘de belirli bir bölge sınırı olmadan farklı iĢ alanlarında bulunan iĢletmelerde 

para yerine kullanılabilen ödeme aracıdır (Kaya, 2009, s.5).  

Kredi kartları bireylere sabit gelirlerinin yanında ek kredi sağlama imkânı, alıĢveriĢ 

tutarlarının taksitlendirme ve nakit taĢıma riskini azaltma, nakit çekebilme, kredilendirme, e-

ticaret yapabilme, borç ödeme, ek kart kullanımı, yurtdıĢında kullanabilme, kampanyalardan 

yararlanma, saygınlık, çalınmaya karĢı sigorta, gibi olumlu imkânlar sağlamaktadır (BaĢaran, 

Budak, Yılmaz, 2012, s.68; Kaya, 2009, s.118-124). 

Fakat bireylerin kredi kartlarını bilinçsiz bir Ģekilde kullanmasından kaynaklı olarak 

yaĢadıkları ödeme zorluğu ve bankaların bu ödeme zorluğu sebebiyle bireyler hakkında 

hukuki iĢlem baĢlatması. Kredi kartı kullanımını onaylayan iĢletmelerin bankalara ödediği 

komisyonu yaptığı zamlar, yüksek faiz oranları,  kredi kartlarının olumsuz etkilerini 

oluĢturmaktadır (BaĢaran, Budak, Yılmaz, 2012, s.68; Yılmaz, 1999, s.33).  

Kredi kartının sahip olduğu bu olumlu etkilerin uygun Ģekilde korunması ve olumsuz etkilerin 

meydana gelmemesi için bireylerin kredi kartı kullanımında rasyonel davranmaları önem arz 

etmektedir. 

Ġnsanın ekonomik ve rasyonel hareket ettiğini savunan klasik iktisat teorisi ile orantılı olarak 

davranıĢı sosyo-psikoloji alanında inceleyen Akılcı DavranıĢlar Teorisi, insanların bilgiye 

ulaĢmak için rasyonel kararlar verdiğini savunmaktadır (BaĢaran, Budak, Yılmaz, 2012, s.68). 

Aynı zamanda Akılcı DavranıĢlar Teorisi, tam irade kontrolü altındaki davranıĢları açıklamak 

için geliĢtirilmiĢtir (Millstein, 1996, s.398).  Ġnsanların bir mal veya hizmeti satın alma 

sürecinin yüksek fayda ve düĢük maliyet çerçevesinde oluĢması rasyonel davranıĢın bir 

sonucudur (BaĢaran, Budak, Yılmaz, 2012, s.68). 

Kredi kartı kullanımında rasyonel davranıĢlar bireylerin kredi kartı kullanımı ve maliyetleri 

hakkında bilgi sahibi olması ile mümkündür. Bireylerin ödemelerini zamanında yapması, alım 

gücünden fazla harcama yapmaması gibi davranıĢları rasyonel davranıĢlara örnektir. 

Bireylerin fiyatları önemsememeleri, modaya düĢkünlükleri gibi faktörler kredi kartı 

kullanımında rasyonel davranıĢların olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır (Ünal, 

Düğer, Söylemez, 2015, s.36).   
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Bankalar kredi kartı satıĢlarında öğrencilerin pazara kazandırılması için reklamlarında 

öğrencileri güdüleyici faktörlere sık sık baĢvurmaktadır (Yurtseven, 2014, s.92). Fakat 

öğrencilerin bu Ģekilde pazara çekilmesinin olumsuz etkileri oldukça yüksektir. Çünkü 

öğrencilerin genelde istikrarsız bir finansal duruma sahip olmaları, öğrencilerin 

harcamalarında daha fazla risk almaları onları savunmasız bir grup haline getirmektedir 

(Lachance, 2012, s.539). ABD‘de üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir çalıĢmada 5,8 

milyon öğrencinin yılda ortalama 30 milyar dolar harcama yaptığını ve bu harcamaların 23 

milyar dolarının temel ihtiyaçlara (ev kirası, faturalar, kırtasiye giderleri vb.) 7 milyar 

dolarının ise gereksiz harcamalara ayrıldığını göstermiĢtir (Warwick ve Mansfield, 2000, 

s.618).  Özel bir bankanın yaptığı araĢtırmalar ise Türkiye‘de bulunan üniversite 

öğrencilerinin eğitim yaĢamlarında ortalama 8.592 TL kredi kartı, bireysel kredi ve öğrenci 

kredisi borcu olduğunu göstermiĢtir (Hürriyet, 2019).  

ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

Bu çalıĢma kredi kartı kullanımında banka özellikleri ve rasyonel davranıĢlar arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek amacıyla oluĢturulan bir alan çalıĢmasıdır. ÇalıĢmada kullanılması 

amaçlanan veriler anket tekniği uygulanarak elde edilmiĢtir. ÇalıĢma bir devlet 

üniversitesinde bulunan öğrenciler ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

BULGULAR 

Bulgular kısmında, katılımcıların vermiĢ olduğu cevaplar doğrultusunda, katılımcılara ait 

demografik özellikler ve konu ile ilgili istatistiki verilere yer verilmiĢtir. 

Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

ÇalıĢma kapsamında anket sorularına cevap veren öğrencilere ait demografik özellikler Ģu 

Ģekildedir; 

 Tablo 1 incelendiğinde katılımcı öğrencilerin 95’si (%35,7) 22-23 yaşında olduğu, 36’sının 
(%13,5) ise 18-19 yaşında olduğu görülmektedir. 

 Katılımcı öğrencilerin 159’unun (% 59,8) erkek, 106’sının (%39,8) ise kadın öğrenci olduğu 
görülmektedir. 

 Katılımcıların 147’sinn (%55,3) Fen Bilimlerinde, 113’ünün (%42,5) Sosyal bilimler alanında 
eğitim aldığı görülmektedir. 

 Katılımcı öğrencilerin 154’ünün (%57,9) Kamu bankaları ile 112’sini (%42,1) ise Özel bankalar 
ile çalıştığı görülmektedir. 

 Katılımcı öğrencilerin 93’ünün (%35,0) 1-3 yıldır, 74’ünün  (%27,8) ise 3-5 yıl aralığında kredi 
kartı kullandığı görülmektedir. 

 Katılımcı öğrencilerin 68’inin (% 25,6) aylık 1001-2000 TL, 67’sinin (%25,2) ise aylık 2001- 
3000 TL gelirinin olduğu görülmektedir.  
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Tablo 1: Katılımcılara Ait Frekans Değerleri 

Demografik Bilgiler N  Frekans (F) Yüzde 

(%) 

 

YaĢınız 

 

257 

18-19 yaĢ 36 13,5 

20-21 yaĢ 83 31,2 

22-23 yaĢ 95 35,7 

24 yaĢ ve üzeri 43 16,2 

Cinsiyet 266 Kadın 106 39,8 

Erkek 159 59,8 

Banka  266 Özel 112 42,1 

Kamu 154 57,9 

Bölüm 260 Sosyal Bilimler  113 42,5 

Fen Bilimleri 147 55,3 

 

Kullanım Süresi 

 

 

265 

0-6 Ay 32 12,0 

7-12 ay 39 14,7 

1-3 yıl 93 35,0 

3-5 yıl 74 27,8 

5 yıl ve üzeri 27 10,2 

 

Gelir 

 

 

266 

600 TL ve altı 35 13,2 

601 – 1000 TL 47 17,7 

1001 – 2000 TL 68 25,6 

2001 – 3000 TL 67 25,2 

3001 Tl ve Üzeri 49 18,4 

 

Tablo 2: Katılımcıların Ġnternet Bankacılığı Kullanımı Ġle Ġlgili Frekans Değerleri 

 Yüzde 

Ġnternet Bankacılığı Kullanımı Evet 74,4 

Hayır 25,6 

Ġnternet Bankacılığı Memnuniyeti Hiç Memnun Değilim 1,5 

Memnun Değilim 5,6 

Kararsızım 10,2 

Memnunum 67,3 

Çok Memnunum 15,4 

 Katılımcı öğrencilerin %74’ünün bankaların internet bankacılığı özelliğini kullandıkları ve 
kullanıcıların %67,3’ünün internet bankacılığından memnun olduğu görülmektedir. 
Tablo 3: Katılımcıların ATM Kullanımı İle İlgili Frekans Değerleri 

 Yüzde 

ATM‘den Yararlanma Evet 91,0 

Hayır 9,0 

 

ATM Memnuniyeti 

Hiç Memnun Değilim 1,5 

Memnun Değilim 5,3 

Kararsızım 6,8 

Memnunum 74,0 

Çok Memnunum 12,4 



 
 

 1556 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

 Katılımcı öğrencilerin %91’inin bankaların ATM hizmetinden yararlandığı ve ATM hizmetinden 
yararlanan kullanıcıların %47’ünün memnun olduğu görülmektedir. 
 

 

Tablo 4: Katılımcıların Telefon Bankacılığı Kullanımı İle İlgili Frekans Değerleri  

 Yüzde 

Telefon Bankacılığından 

Yararlanma 

Evet 67,7 

Hayır 32,3 

 

Telefon Bankacılığı Memnuniyeti 

Hiç Memnun Değilim 3,8 

Memnun Değilim 7,1 

Kararsızım 11,3 

Memnunum 68,8 

Çok Memnunum 9,0 

 Katılımcı öğrencilerin %67,7’sinin telefon bankacılığı hizmetini kullandığı ve kullanıcıların 
%68,8’inin telefon bankacılığından memnun olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 5: Katılımcıların Şube Kullanımı İle İlgili Frekans Değerleri 

 Yüzde 

ġubeden Yararlanma Evet 74,1 

Hayır 25,9 

 

ġube Memnuniyeti 

Hiç Memnun Değilim 1,9 

Memnun Değilim 6,8 

Kararsızım 12,4 

Memnunum 72,1 

Çok Memnunum 6,8 

 Katılımcı öğrencilerin %74,1’inin banka şubelerinden yararlandığı ve banka şubelerinden 
yararlanan katılımcıların %72,1’inin şubelerden memnun olduğu görülmektedir. 

 

Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

 

Kullanılan veri setinin faktör analizi için uygunluğunun saptanması için yapılan test 

sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,830 Bartlett‘s test of sphericity ―p‖değeri 

(p<0,05)  ise 0,000* olarak belirlenmiĢtir.  

 

 Elde edilen ilk faktör olan “Hizmet Kalitesi” faktörü 9 ifade ile temsil edilmektedir. Elde edilen 
ifadeler toplam varyansın %21,813’ünü açıklamaktadır. 

 Elde edilen ikinci faktör olan “İmaj” faktörü 4 ifade ile temsil edilmektedir. Toplam varyansın 
ise %29,854’ünü açıklamaktadır. 

 Elde edilen üçüncü faktör olan “Yenilik” faktörü 7 ifade ile temsil edilmektedir. Toplam 
varyansın %36,958’ini açıklamaktadır. 

 Elde edilen dördüncü faktör olan “Personel” faktörü 9 ifade ile temsil edilmektedir. Toplam 
varyansın %42,634’ünü açıklamaktadır. 

 Elde edilen beşinci faktör olan “Şube” faktörü 7 ifade ile temsil edilmektedir. Toplam 
varyansın %46,994’ünü açıklamaktadır. 
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 Elde edilen altıncı faktör olan “Risk” faktörü 6 ifade ile temsil edilmektedir. Toplam varyansın 
%51,234’ünü açıklamaktadır. 

 Elde edilen yedinci ve son faktör olan “Rasyonellik” faktörü 7 ifade ile temsil edilmektedir. 
Toplam varyansın %54,988’ini açıklamaktadır. 
 

Tablo 6: Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör  Ġfade Sayısı  Açıklanan  Varyans % 

Hizmet Kalitesi 9 21,813 

Ġmaj 4 29,854 

Yenilik 7 36,958 

Personel 9 42,634 

ġube 7 46,994 

Risk 6 51,234 

Rasyonellik 6 54,988 

 KMO                                                 

SĠg. 

,830 

,000 

 

Tablo 7: Faktörlere Ait Cronbach Alpha Değerleri 

Faktörler Cronbach Alpha Ġfade Sayısı 

Hizmet Kalitesi ,816 9 

Ġmaj ,816 4 

Yenilik ,803 7 

Personel ,798 9 

ġube ,846 7 

Risk ,793 6 

Rasyonellik ,871 6 

0 ile 1 arasında bir değer alan Cronbach Alpha katsayısı, ölçekte yer alan her bir ifadenin 

aralarındaki iliĢkiye bakarak bütünü ifade etme düzeyine bakar. Bu sonuçlar ise ölçeğin tutarlı 

ve hatasız olarak ölçülebilir olmasına yardımcı olur. Kalaycı (2017: 405) bir ölçeğin aldığı 

Cronbach Alpha değerinin ne anlama geldiğini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır;  

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçeğin güvenirliği düĢük,  

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilir ve 

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.   

Yapılan güvenirlilik analizi sonucunda Personel (0,798) ve Risk (0,793) faktörlerinin oldukça 

güvenilir olduğu saptanmıĢtır. Hizmet Kalitesi (0,813), Ġmaj (0,816), Yenilik (0,803), ġube 

(0,846) ve Rasyonellik (0,871) faktörlerinin ise yüksek derecede güvenilir olduğu 

belirlenmiĢtir.  

 

DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

Korelasyon Analizleri 

ÇalıĢma kapsamında analize dâhil edilen değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla 

korelasyon analizi yapılmıĢtır (Tablo 8).  Daha sonra aralarında istatiksel olarak iliĢki 

saptanan banka özelliklerinin alt boyutları ile rasyonellik arasında korelasyon analizi 

tekrarlanmıĢtır (Tablo 9).  

Tablo 8: DeğiĢkenlere Ait Kolerasyon Analizi 
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Ortalama Standart 

Sapma 
Rasyonellik 

Banka 
Özellikleri 

Risk 

Rasyonellik  3,45 ,974 1   

Banka Özellikleri 3,48 ,546 ,164** 1  

Risk 2,74 ,873 ,147* ,071 1 

**p<0,01   

*p<0,05 

Tablo 8 incelendiğinde elde edilen veriler Ģunları göstermektedir; 

 Kredi kartı kullanımında risk ile rasyonel davranışlar arasında istatistiksel ve pozitif yönlü bir 
ilişki vardır (r=0,147 p<0,05). 

 Banka özellikleri ile rasyonel davranışlar arasında istatistiksel ve pozitif yönlü bir ilişki vardır 
(r=0,164 p<0,01). 
 

Tablo 9: Kredi Kartı Kullanımında Rasyonel DavranıĢlar ve Risk ile Banka 

Özelliklerine Ait Korelasyon Analizi 
 X S.S. Hizmet 

Kalitesi  

Ġmaj Yenilik Personel ġube Risk Rasyonellik 

Hizmet Kalitesi 3,4119 ,65770 1       

Ġmaj 3,8618 ,80618 ,683** 1      

Yenilik 3,2959 ,67565 ,336** ,362** 1     

Personel 3,6153 ,78526 ,521** ,545** ,344** 1    

ġube 3,4001 ,79508 ,422** ,428** ,253** ,440** 1   

Risk 2,7419 ,87295 ,009 -,092 ,106 ,028 ,169** 1  

Rasyonellik 3,4460 ,97367 ,180** ,130* ,074 ,113 ,107 ,147* 1 

p** > 0,01 
p* > 0,05 

 

Tablo 9 incelendiğinde elde edilen veriler Ģunları göstermektedir; 

 Kredi kartı kullanımında rasyonel davranışlar ile hizmet kalitesi arasında istatiksel ve pozitif 
yönlü bir ilişki vardır (r=0,180 p<0,05). 

 Kredi kartı kullanımında rasyonel davranışlar ile imaj arasında istatiksel ve pozitif yönlü bir 
ilişki vardır (r=0,130 p<0,01). 

 Kredi kartı kullanımında rasyonel davranışlar ile diğer banka özellikleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

 Kredi kartı kullanım riskleri ile şube arasında istatiksel ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (r=0,169 
p<0,01). 

 Kredi kartı kullanım riskleri ile rasyonellik arasında istatiksel ve pozitif yönlü bir ilişki vardır 
(r=0,147 p<0,05). 
 

Regresyon Analizleri 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkinin Ģiddeti ile iliĢki yönünü belirlemek amacıyla basit doğrusal 

regresyon analizi yapılmıĢtır. 
 

R2 F B p 

Model 0,017 4,548   

Sabit 2,839 ,000 
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İmaj ,157 ,034* 

        Bağımlı DeğiĢken: Rasyonel DavranıĢlar 
Bankaların Ġmajlarında meydana gelen 1 puanlık artıĢın öğrencilerin kredi kartı 

kullanımındaki rasyonel davranıĢları üzerinde (B) 0,157 puanlık bir yükseliĢe yol açtığı 

görülmektedir. Elde edilen T değerinin her düzeyde anlamlılık göstermesi (Sig. = 0,034* < 

0,05) Kredi kartı kullanımında rasyonel davranıĢlar değiĢkeninin istatistiksel olarak anlamlı 

bir katsayıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kredi kartı kullanımında rasyonel 

davranıĢlar, banka imajlarının %17‘sini açıklamaktadır.  
 

R2 F B p 

Model 0,033 8,876   

Sabit 2,535 ,000 

Hizmet Kalitesi ,267 ,003* 

        Bağımlı DeğiĢken: Rasyonel DavranıĢlar 
Bankaların Hizmet kalitelerinde meydana gelen 1 puanlık artıĢın öğrencilerin kredi kartı 

kullanımındaki rasyonel davranıĢları üzerinde (B) 0,267 puanlık bir yükseliĢe yol açtığı 

görülmektedir. Elde edilen T değerinin her düzeyde anlamlılık göstermesi (Sig. = 0,003* < 

0,05) Kredi kartı kullanımında rasyonel davranıĢlar değiĢkeninin istatistiksel olarak anlamlı 

bir katsayıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kredi kartı kullanımında rasyonel 

davranıĢlar, Banka Hizmet kalitelerinin %33‘ünü açıklamaktadır.  

 
 

R2 F B p 

Model 0,022 5,871   

Sabit 2,995 ,000 

Risk ,165 ,016* 

        Bağımlı DeğiĢken: Rasyonel DavranıĢlar 
Öğrencilerin kredi kartı kullanımlarındaki risklerde meydana gelen 1 puanlık artıĢın 

öğrencilerin kredi kartı kullanımındaki rasyonel davranıĢları üzerinde (B) 0,165 puanlık bir 

yükseliĢe yol açtığı görülmektedir. Elde edilen T değerinin her düzeyde anlamlılık göstermesi 

(Sig. = 0,016* < 0,05) Kredi kartı kullanımında rasyonel davranıĢlar değiĢkeninin istatistiksel 

olarak anlamlı bir katsayıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kredi kartı kullanımında 

rasyonel davranıĢlar, kredi kartı kullanımlarındaki risklerin %22‘sini açıklamaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Özellikle eğitim yaĢamında öğrenciler karĢılaĢtıkları maddi sorunları aĢmak için kredi kartı 

kullanımına sıklıkla baĢvurmaktadırlar. Ayrıca kredi kartlarının sunmuĢ olduğu imkânlar, 

öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlar dıĢında harcama yapmalarına da olanak sağlamaktadır. Fakat 

kredi kartı kullanımının rasyonel davranıĢlara uygun olmaması ve gelir gider dengesinin 

kurulamaması öğrenciler için büyük bir sorun teĢkil etmektedir.  ÇalıĢma kapsamında 

öğrencilerin rasyonel davranıĢları etkileyen banka özellikleri (hizmet bileĢenleri) 

incelenmiĢtir. Ayrıca kredi kartı kullanım riskleri ile rasyonel davranıĢlar arasındaki iliĢkide 

analize tabi tutulmuĢtur. 

Yapılan korelasyon analizi bulgularına göre, öğrencilerin kredi kartı kullanımı ile rasyonel 

davranıĢ arasında anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Banka özelliklerinin alt boyutları 

bazında yapılan korelasyon analizi bulgularına göre ise, hizmet kalitesi, imaj ve risk 

boyutlarının rasyonel davranıĢla aralarında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. 

Ancak, yenilik, personel ve Ģube boyutlarının rasyonel davranıĢla aralarında anlamlı bir iliĢki 
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tespit edilmemiĢtir. Dolayısıyla, öğrencilerin kredi kartı kullanımlarında gösterdikleri 

rasyonel davranıĢla bankanın yenilik faaliyetleri, personel özellikleri ve Ģube nitelikleri 

arasında bir iliĢki bulunmazken rasyonel davranıĢla bankanın verdiği hizmetin kalitesi, 

müĢteri tarafından algılanan imaj ve kredi kartı kullanım riski arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğu söylenebilmektedir. Bu değiĢkenler arasındaki iliĢkinin etkileĢim boyutunun ölçülmesi 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre ise, hizmet kalitesi, imaj ve risk 

değiĢkenlerinin rasyonel davranıĢ üzerinde anlamlı ve olumlu yönde bir etkisinin olduğu 

saptanmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle, öğrencilerin kredi kartı kullanımında gösterdikleri rasyonel 

davranıĢ bankanın imajı, verdiği hizmetin kalitesi ve kart kullanım riskinden etkilenmektedir. 

―Kredi kartını rasyonel kullanmak‖ kavram olarak kredi kartına iliĢkin borç, limit, nakit 

kullanma maliyeti, kredi kartı borç faizi ve tedbirli kullanım bilgilerine hakim olmayı 

içermektedir. Dolayısıyla, kredi kartı kullanımında bu bilgilere sahip olunması durumunu 

bankanın hizmet kalitesi, imajı ya da kart kullanım riski etkilemektedir. 

Özellikle bankaların sunmuĢ olduğu hizmetlerin kalitesinin öğrencilerin rasyonel 

davranıĢlarında daha fazla etkili olduğu belirlenmiĢtir. Verilen hizmetlerin kalite derecesi 

arttıkça kullanıcıların eriĢim kolaylığı ve kaliteye duyulan güvenden dolayı rasyonel 

davranıĢlar için gereken fırsatlar ve yeterli bilgi elde edebilme olanağı artacaktır. Ayrıca 

bankanın sahip olduğu olumlu imajın da rasyonel davranıĢlarda etkili olduğu saptanmıĢtır.  

AraĢtırmanın kredi kartı kullanımında rasyonel davranıĢın banka özelliklerinden nasıl 

etkilendiğini incelemesi açısından ve literatürde birebir bu iliĢkiyi inceleyen bir araĢtırmaya 

rastlanmaması açısından teorik olarak katkı sunacağı düĢünülmektedir. Ayrıca, banka 

yöneticilerine kredi kartı kullanımında müĢteri bağlılığının sağlanması, müĢteri sadakatinin 

artırılması ve kartını rasyonel (akılcı) kullanabilen bir müĢteri portföyüne ulaĢılması 

noktasında hizmet kalitesinin, banka imajının ve müĢterinin algıladığı kart kullanım riskinin 

önemini vurgulaması açısından uygulamada da katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu 

nedenle, banka yöneticilerinin müĢteriye sunduğu hizmet kalitelerini daha da artırmaları ve 

müĢterilerce algılanan banka imajlarını kuvvetlendirmeleri büyük önem taĢımaktadır. 

ÇalıĢmanın sadece bir üniversitedeki öğrenciler üzerinde uygulanmıĢ olması araĢtırmanın 

kısıtını oluĢturmaktadır. Ġleride yapılacak çalıĢmalarda uygulama alanının geniĢletilmesi ve 

araĢtırmanın farklı kesimler (meslek grupları) üzerinde de yapılarak daha genel sonuçlara 

ulaĢılması önerilmektedir. Ayrıca, kredi kartını rasyonel kullanma davranıĢı konusunda aracı 

değiĢkenlerin etkisinin incelenmesinin faydalı olacağı düĢünülmektedir.  
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ÖZET 

 
Kaynaştırma uygulamalarının temel amacı özel gereksinimli öğrencilerin en az sınırlayıcı eğitim ortamı 

olan genel eğitim sınıflarına tam katılımıdır.  Bunun sağlanabilmesi ve başarılı kaynaştırma uygulamaları için 

etkili birçok faktörden söz edilebilir. Bu faktörlerden birisi de özel gereksinimli öğrencilere destek eğitim 

hizmetlerinin sağlanmasıdır. Etkili destek eğitim hizmetlerinin kaynaştırma uygulamalarının başarılı biçimde 

uygulanmasında katkısı büyüktür. Bu araştırmanın amacı destek eğitim hizmetlerinin başarısında etkili 
faktörlerin nasıl yürütüldüğünü belirlemektir. Bu amaçla araştırma nitel yöntemle desenlenmiştir. Araştırmaya 

bir genel eğitim okulunda aynı zamanda destek eğitim odası hizmeti sunan beş branş öğretmeni katılmıştır. 

Araştırmanın verileri katılımcılar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen 

veriler tümevarım analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Buna göre araştırmanın katılımcılarının çoğu destek eğitim 

odası hizmetinin yararını vurgulamıştır. Öte yandan katılımcı öğretmenler okulda etkili ekip çalışmasının 

olmadığını belirtmişlerdir. Destek eğitim odası hizmetinin okuldaki genel planlamasında öğretmenlerin 

gönüllülüğünün ve özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma eğitimi kapsamında olması gibi ögelerin göz 

önünde bulundurulduğu belirlenmiştir. Ek olarak özel gereksinimli öğrenciler yapılan bireyselleştirilmiş eğitim 

planlarının etkili olarak yapılmadığı belirlenmiştir. Bunların yanı sıra öğretmenlerin kendi aralarındaki planlı 

ve yapılandırılmış işbirliğinin olmadığı, öğretmenler ile velilerin arasında ise herhangi bir işbirliğinin olmadığı 

anlaşılmıştır. Benzer olarak kurumlararası işbirliğinin de yürütülmediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin destek 
eğitim odasına ilişkin ortam düzenlemeleri yapmadıkları bulgularda ortaya konulmıştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Destek eğitim hizmetleri, destek eğitim odası, kaynaştırma, özel gereksinimli öğrenciler. 

 

FACTORS INFLUENCING THE FUNCTIONING OF SUPPORT 

EDUCATION SERVICES 

ABSTRACT 

The main purpose of inclusive practices is the full participation of students with special needs in general 

education classes, which are the least restrictive educational environment. Many factors can be mentioned for 

achieving this and for effective inclusive practices. One of these factors is the provision of support education 

services for students with special needs. Effective support education services have a great impact on the 

successful implementation of inclusive practices. The aim of this study is to determine how the factors that affect 

the success of support education services are carried out. For this purpose, the research was designed with 

qualitative method. Five branch teachers participated in the study in a general education school which also 

provide resource room service. The data of the study was obtained through semi-structured interviews with the 

participants. The data obtained were analyzed by inductive analysis method. Accordingly, most of the research 

participants emphasized the benefit of support training room service. On the other hand, the participant teachers 

stated that there is no effective teamwork in the school. In the general planning of the support education room 
service, it was determined that teachers' volunteering and students with special needs were included in inclusive 

education. In addition, it was determined that individualized education plans for students with special needs 

were not made effectively. In addition to these, it was understood that there was no planned and structured 

cooperation between teachers and there was no cooperation between teachers and parents. Similarly, inter-

institutional cooperation was not carried out. It was revealed in the findings that teachers did not make 

environment arrangements regarding the resoruce room. 

mailto:gulcihan.yazcayir@usak.edu.tr


 
 

 1563 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Keywords: Support education services, resource room, inclusion, students with special needs. 

GiriĢ 

KaynaĢtırma uygulamalarının temel amacı özel gereksinimli öğrencilerin en az 

sınırlayıcı eğitim ortamı olan genel eğitim sınıflarına tam katılımıdır (Frederickson & Cline, 

2009; Dukes & Smith, 2006; Mitchell, 2008).  Bu düĢünceyle yola çıkılan kaynaĢtırma 

uygulamaları, özel gereksinimli öğrencilerin normal geliĢim gösteren akranlarıyla birlikte 

gerekli bireysel planlamalar yapılarak ve destek eğitim hizmetleri de sağlanarak eğitimlerini 

sürdürmeleri anlamına gelmektedir (Friend & Bursuck, 2012; Mitchell, 2008; Turnbull, 

Turnbull, Wehmeyer & Shogren, 2013). Tanımdan da ifade edildiği üzere özel gereksinimli 

öğrencilerin genel eğitim sınıflarına tam katılımı ve baĢarılı kaynaĢtırma uygulamaları için 

etkili birçok faktörden söz edilebilir (Turnbull, Turnbull, Wehmeyer & Shogren, 2013). Bu 

faktörlerden birisi de özel gereksinimli öğrencilere destek eğitim hizmetlerinin sağlanmasıdır. 

Etkili destek eğitim hizmetlerinin kaynaĢtırma uygulamalarının baĢarılı biçimde 

uygulanmasında katkısı büyüktür (Friend & Bursuck, 2012; Mitchell, 2008; Turnbull, 

Turnbull, Wehmeyer & Shogren, 2013).  

Genel olarak bakıldığında özel eğitim destek eğitim hizmetleri, öğretmenlere ve özel 

gereksinimli öğrencilere sınıf içi destek ile sınıf dıĢı desteği olarak biçimlenmiĢtir (Salend, 

2008). Ülkemizdeki kaynaĢtırma uygulamalarında yürütülen destek eğitim hizmetlerine 

bakıldığında ise Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‘nde (2006) destek eğitim hizmetlerinin 

sınıf içi yardım ya da destek eğitim odalarında verilebileceği belirtilirken 2015 yılında bu 

değiĢikliğe uğramıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından  yayınlanan 2015/15 nolu 

Genelge ile okullarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için destek eğitim odalarının 

açılması zorunlu hale gelmiĢtir. Tanımından da anlaĢılayacağı üzere kaynaĢtırma 

uygulamalarında amaç her ne kadar özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıflarına 

tam katılımı olsa da bazılarının yoğun desteğe ihtiyacı olabilmektedir. Bu nedenle özel 

gereksinimli öğrenciler okul zamanlarının bir bölümününde genel eğitim sınıfı dıĢındaki 

destek eğitim odalarında bulunabilmektedirler (Friend & Bursuck, 2012). KaynaĢtırma 

eğitimi uygulamalarına dahil olan özel gereksinimli öğrencilerin destek eğitim odası 

hizmetinden yararlanmasıyla akranları ile birarada öğrenimlerine devam ederken aynı 

zamanda genel eğitim sınıfındaki baĢarısı desteklenmesi amaçlanmaktadır (Benner, Bell & 

Broemmel, 2011; Hammill, 1972). 

Akay, Uzuner & Girgin (2014) tarafından yürütülen eylem araĢtırmasında kaynaĢtırma 

uygulamalarına dahil olan dördüncü sınıfa giden iĢitme kayıplı üç öğrenciyi dil ve akademik 

beceriler yönünden geliĢtirici çeĢitli etkinlikler düzenlenmiĢtir. Bu araĢtırmanın sonucunda 

destek eğitim odasında yürütülen çalıĢmalar sonucunda öğrencilerin akademik, sosyal ve 

iletiĢimsel becerilerinde geliĢme gösterdiği belirlenmiĢtir. Benzer olarak Gürgür, KıĢ & 

Akçamete (2012) tarafından yapılan çalıĢmada 8 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢmeler yoluyla destek eğitim hizmetlerinin özel gereksinimli öğrencilerin akademik 

baĢarılarının artması ve sosyal becerilerinin geliĢmesinde  önemli katkıları olduğu yönünde 

bulgulara ulaĢılmıĢtır. Öte yandan Bedur, Bilgiç & TaĢlıdere (2015) tarafından özel yetenekli 

öğrencilere uygulanan destek eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan nitel 

araĢtırmada yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu yoluyla 251 öğretmenden veri toplanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda ise söz konusu öğrencilere uygulanan destek eğitim odasında 

öğretimsel düzenlemeler yapılması, uygun bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planları hazırlanması ve 

farklı ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanılması gibi konularda halen bazı eksikliklerin 

olduğunu belirlemiĢlerdir. Benzer olarak Talas, Kaya, Yıldırım, Yazıcı, Nural, Çelebi, 

Keskin, Söylemez & Nugay (2016) tarafından karma yöntemle yapılan araĢtırmanın 
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sonucunda destek eğitim odalarının fiziksel koĢulları ve görev yapan öğretmen yeterliliği 

bakımından yetersizliklerinin olduğu belirlenmiĢtir. 

Chiappone (1984) tarafından yürütülen araĢtırma sonucunda, genel eğitim 

öğretmenlerinin destek eğitim odası hizmetlerinin etkililiğine yönelik olumlu tutumları 

belirlenmiĢtir. Deshpande (2013) ise kuramsal çalıĢmasında destek eğitim odaları ihtiyacına 

ıĢık tutmakta ve hem insan hemde fiziksel bağlamda destek eğitim odalarında  ihtiyaç duyulan 

bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planları, iĢbirliği, geçmiĢ ve süregelen öğrenci kayıtlarının 

oluĢturulması gibi unsurların gerekliliğine dikkat çekmiĢtir.  

Bu bağlamda bir çok araĢtırma bulgusunda varolduğu üzere kaynaĢtırma eğitimi 

uygulamalarının baĢarısında destek eğitim eğitim hizmetlerinin katkısı büyüktür (Akay, 

Uzuner & Girgin, 2014; Bedur, Bilgiç & TaĢlıdere, 2015; Chiappone,1984; Deshpande, 2013;  

Gürgür, KıĢ & Akçamete, 2012). Ancak fiziksel koĢullar, öğretmen yeterliliği, destek 

hizmetlere yönelik olumlu tutum, öğretimsel düzenlemeler, bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planları 

ve iĢbirliği gibi çeĢitli unsurların destek eğitim hizmetlerinin baĢarısı için gerekli unsurlardır 

(Bedur, Bilgiç & TaĢlıdere, 2015; Chiappone,1984; Deshpande, 2013;  Talas vd., 2016). Bu 

araĢtırmada elde edilecek bulgularda destek eğitim hizmetlerinin iĢleyiĢ sürecine dair olumlu 

iĢleyiĢ örneklerinin sunulmasının ve sürece dair yetersizliklerin belirlenmesi yoluyla 

sunulacak önerilerin alanyazına ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Bu araĢtırmanın amacı destek eğitim hizmetlerinin baĢarısında etkili faktörlerin 

ortaokul düzeyinde bir okulda nasıl yürütüldüğünü belirlemektir. Bu amaçla ―Destek eğitim 

hizmetlerinin baĢarısında etkili faktörler nasıl iĢlemektedir?‖ sorusuna cevap aranmıĢtır: 

Yöntem 

Bu araĢtırma belirlenen bir konuda derinlemesine inceleme olanağı sunan nitel yöntemle 

desenlenmiĢtir (Yıldırım & ġimĢek, 2011).  

AraĢtırma verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler yoluyla toplanmıĢtır. GörüĢmeler 

gerekli izinler alınarak ses kaydına alınmıĢtır (Berg & Lune, 2015; Yıldırım & ġimĢek, 2011). 

AraĢtırmanın katılımcılarını belirlerken problemle ilgili niteliklere sahip kiĢiler olması göz 

önünde bulundurularak ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır (Büyüköztürk, Çakmak, 

Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2012). Bu bağlamda katılımcılar, ortaokul düzeyinde destek 

eğitim sunan beĢ branĢ öğretmenidir. Katılımcıların isimleri gizli tutularak kod adlar 

verilmiĢtir. Katılımcı öğretmenlere ailt demografik bilgiler Tablo 1‘de gösterilmektedir. 

Tablo 1 

Katılımcı Öğretmenlere Ait Demografik Bilgiler 

KiĢiler Cinsiyet Mesleki 

Kıdem 

(Yıl) 

Öğrenim Düzeyi Destek Eğitim 

Odası Hizmeti 

Yürütme Süresi 

 

AyĢe  Kadın 13 Lisans 2.yıl  

Elif Kadın  10  Lisans 1. yıl  

Yasemin Kadın  9 Lisans 2.yıl  

Zeynep Kadın 11 Yüksek Lisans 1.yıl  

Ahmet Erkek 21 Lisans 2.yıl  
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Yukarıdaki tablo 1‘de görüldüğü üzere beĢ branĢ öğretmeninden dört kiĢi kadın bir kiĢi 

erkektir. Kıdem yıllarına bakıldığında ise en fazla 21 yıl ile erkek öğretmen ardından 13, 10, 

11 ve en az 9 yıl gelmektedir. Öte yandan dört öğretmen lisans bir öğretmen yüksek lisans 

mezunu olduğunu beyan etmiĢtir. Destek eğitim hizmeti yürütme sürelerine bakıldığında ise 

üç kiĢinin iki yıl, iki kiĢinin ise bir yıl olduğu tabloda görülmektedir. 

AraĢtırma verilerinin yazılı dökümü yapılmıĢ ve araĢtırmacılar tarafından tümevarım 

analiz yöntemiyle analiz edilmiĢtir. Verilerin kolay analiz edilebilmesi bakımından 

özetlemeler ve kodlamalar yapılmıĢtır. Böylece elde edilen kodlara bağlı olarak tema ve alt 

temalar belirlenmiĢtir (Berg & Lune, 2015; Yıldırım & ġimsek, 2011). 

AraĢtırmanın verilerinin analizinde araĢtırmacılar birbirlerinden bağımsız bir Ģekilde 

çalıĢarak kodlamalar yapmıĢlardır. Miles & Huberman‘ın (1994) önerdiği güvenilirlik 

hesaplaması için uyuĢum yüzdesi formülü Güvenirlik = görüĢ birliği / (görüĢ birliği + görüĢ 

ayrılığı) x 100 kullanılarak hesaplanmıĢtır. Buna bağlı olarak araĢtırmanın güvenirliği Miles 

& Huberman‘ın (1994) Nitel çalıĢmalarda, uzman ve araĢtırmacı değerlendirmeleri arasındaki 

uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmıĢ 

olmaktadır. Bu araĢtırmaya özgü olarak gerçekleĢtirilen güvenirlik çalıĢmasında kodlar 

üzerinden yapılan uyuĢum yüzdesi % 98 oranında çıkmıĢtır. Öte yandan katılımcıların 

görüĢlerinden doğrudan alıntılar yoluyla detaylı betimlemelere yer verilmiĢtir (Creswell, 

2007). 

Bulgular 

ArĢatırmanın bu bölümünde de destek eğitim hizmetlerinin baĢarısında etkili 

faktörlerin ortaokul düzeyinde bir okulda nasıl yürütüldüğüne iliĢkin belirlenen tema ile alt 

temalara ve bunların açıklamalarına yer verilmiĢtir. AĢağıda ġekil 1‘de belirlenen tema ve alt 

temaların adları gösterilmektedir. 

 

 
ġekil 1.  AraĢtırmada belirlenen tema ve alt temalar 

 Yukarıda ġekil 1‘de görüldüğü üzere destek eğitim hizmetlerinin iĢleyiĢinde etkili 

faktörler temasına bağlı beĢ alt tema belirlenmiĢtir. Bu alt temalar sırasıyla, destek eğitim 

hizmetlerinin yararı, ekip, planlama, ortam düzenlemeleri ve iĢbirliği olarak adlandırılmıĢtır. 

Tema ve alt temalara dair detaylı açıklamalara aĢağıdaki baĢlıklar altında yer verilecektir.  
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Destek Eğitim Hizmetlerinin Yararı Alt Teması 

Bu alt temaya bağlı olarak elde edilen bulgularda katılımcı branĢ öğretmenlerinin 

tümünün okullarda açılan destek eğitim odalarının özel gereksinimli öğrencilere hem 

akademik hem de duygusal yararlarını önemle vurguladıkları belirlenmiĢtir. Bu konudaki 

görüĢünü Ahmet Öğretmen ―Destek Eğitim kesinlikle gerekli‖ ifadesiyle kısa ve net olarak 

belirtti. Öte yandan daha detaylı olarak AyĢe Öğretmenin görüĢü ―...duygusal yararının 

haricinde zihinsel olarak da faydası var. ... burada bir şekilde öğretme çabası olduğu için 

hem duygusal yanı hemde zihinsel yanı da tatmin edilmiş oluyor.‖ Ģeklindedir. 

Ekip Alt Teması 

Katılımcı branĢ öğretmenlerin tamamı okuldaki kaynaĢtırma uygulamalarını ve destek 

eğitim hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan bir ekibin var olduğuna dair görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Ancak ekibin etkili br iĢleyiĢi içinde olmadığı ve ilerleme kaydedilemediğine 

dair görüĢ Ģöyle ifade edilmiĢtir: 

―Var. Derslerin işleyişi evet sağlanıyor ama daha iyileştirmek adına bir şey 

yapmıyoruz. Bizde bu ekibin içindeyiz derslerin öğretmeni olarak. Yani  işleyişi 

tamam, işleyişi sağlıyoruz ama bir tık ileriye götürmüyoruz.‖ (Yasemin Öğretmen)  

Planlama Alt Teması 

Katılımcı branĢ öğretmenlerinin ifadelerinden destek eğitim derslerinin okuldaki genel 

planlaması sırasında görev alacak öğretmenlerin ve destek eğitim hizmeti sunulacak 

öğretmenlerin belirlenmesinde öğrenci kaynaĢtırma eğitimi raporlarının ve öğretmenlerin 

isteğinin göz önünde bulundurulduğunu Zeynep Öğretmen ―... önce rehberlik, rehberlik 

merkezinden raporu geliyor. Onlar bize soruyorlar hocam destek eğitim vermek ister misiniz? 

Kaç ders verebilirsiniz gibi. O şekilde sonra bunun onayı alınıyor milli eğitimden.‖ Ģeklinde 

ifade etmiĢtir.  

  Bunun yanı sıra katılımcı öğretmenler destek eğitim öğretim sürecini öğrencinin 

akademik düzeyine bağlı olarak bunun gerçekleĢtirildiği ―...bizim onlara hazırladığımız 

BEP‘Lere göre o çocuğun ne alabileceği ne öğrenebilceğine bakıyoruz ... Ona göre hangi 

konuda, şuan ne alması gerekiyor... İşte ona göre.‖ (Elif Öğretmen) Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Buna ek olarak bir öğretmen hazır planları da uyarladığını ―... Hazır bana gelen programları 

uyarlamayı ya da kendime uyarlamaya çalışıyorum. Ama daha çok kendi programımı 

yürütüyorum‖ (AyĢe Öğretmen) Ģeklinde ifade etmiĢtir.  

ĠĢbirliği Alt Teması 

Katılımcı branĢ öğretmenleri ile yapılan görüĢme verilerinin analizi sonucunda gerek 

destek eğitim hizmetlerinde görevli öğretmenler gerekse genel eğitim öğretmenleri arasında 

özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi konusunda planlı, yapılandırılmıĢ ve sistematik bir 

iĢbirliğinin olmadığı ―Sınıf öğretmeni ile herhangi bir işbirliği kurmamıza gerek kalmadı 

şimdiye kadar.‖ (Yasemin Öğretmen) sözlerinden anlaĢılmıĢtır. Öte yandan öğretmenler özel 

gereksinimli öğrenci aileleri ile iĢbirliği halinde olmadıklarını ancak bu konuda öz eleĢtiri 

yaparak aileler ile iĢbirliği halinde olunması gerektiğini Yasemin Öğretmen Ģöyle ifade 

etmiĢtir: 

―Beraber olmamız gerekiyor ama aile ile işbirliği içerisinde değiliz kesinlikle. Aslında 

benim aile ile işbirliği içinde olmam gerekirken 7 tane öğrencim vardı benim ikinci 
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dönem. Bunlardan sadece bir tanesinin velisi ile görüşme imkanı buldum ben. Sadece 

bir tanesinin velisi gelip görüşmek istedi. Ki o velinin de mesela bilinçlendirilmesi 

gerekiyor. İşte bilinçlendirip işbirliği halinde olunması gerekiyor.‖ (Yasemin 

Öğretmen) 

Bunların yanı sıra katılımcı öğretmenlerin tümü diğer destek eğitim kurumları ile 

herhangi bir iĢbirliği içinde olmadıklarını belirtmiĢlerdir. Bu konudaki görüĢünü bir öğretmen 

―...bazı çocukların haftanın iki günü mü üç günü mü bilmiyorum oraya gittiğini biliyorum. 

Ama içeriğini çok bilmiyorum.‖ (Elif Öğretmen) sözleriyle ifade etmiĢtir. 

Ortam Düzenlemeleri Alt Teması     

Destek eğitim yürüten katılımcı öğretmenlerin tümü destek eğitim odasının fiziksel 

olarak uygun bulmadıklarını ancak kendilerinin de herhangi bir düzenleme yapmadıklarını  

―Yapmadım hiç.‖ (Elif Öğretmen) Ģeklinde ifade etmiĢlerdir.   

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler 

Destek eğitim hizmetlerinin iĢleyiĢinde etkili faktörlerin nasıl iĢlediğini incelemek 

amacıyla yürütülen bu araĢtırmada destek eğitim odasının özel gereksinimli öğrencilere hem 

akademik hem de duygusal yararları olduğu ortaya konulmuĢtur. Benzer bulgulara Gürgür, 

KıĢ & Akçamete (2012)‘nin araĢtırmasında da rastlanmıĢtır. Destek eğitim odasının yararına 

inanan öğretmenlerin geliĢtirdikleri olumlu tutumun destek eğitim hizmetlerinin baĢarısında 

etkili olduğuna dair bu araĢtırmanın sonucunu destekleyecek araĢtırma bulguları mevcuttur 

(Chiappone, 1984; Coates, 1989). 

Destek eğitim hizmetlerinin baĢarısında etkili bir diğer öge olan ekip çalıĢmasının 

etkili olarak yürütülemediği belirlenmiĢtir. Bu bulguya karĢılık Griffi (2014) tarafından 

yürütülen araĢtırmada da okulda öğretmenler arasındaki ekibin resmi olarak belirlenen tarih 

ve saatlerde ya da gayrı resmi olarak koridorlarda karĢılaĢtıklarında bilgi alıĢveriĢinde 

bulunduklarına dair bulgular mevcuttur. Öte yandan  Griffi (2014)‘nin araĢtırmasında ise 

ekibin önemli bir parçası olan ailelerin ekibin dıĢında kaldığı belirlenmiĢtir. Halbuki ekipteki 

her bireyin önemli bir rolü vardır. Ekip üyelerinin planlama, öğretme ve değerlendirme 

aĢamalarının tümünde güven ve saygı çerçevesinde oluĢturulacakları iĢbirliğinin ekibin 

iĢleyiĢinde oldukça önemlidir (Detmer, Knackendoffel, &Thurston, 2013). 

Destek eğitim odası hizmetinin okuldaki genel planlamasında öğretmenlerin 

gönüllülüğünün ve özel gereksinimli öğrencilerin kaynaĢtırma eğitimi kapsamında olması gibi 

ögelerin göz önünde bulundurulduğu belirlenmiĢtir. Ek olarak özel gereksinimli öğrenciler 

için yapılan bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planlarının etkili olarak yapılmadığı belirlenmiĢtir. 

Benzer olarak öğretmenlerin bireyselleĢtirilmiĢ eğitim planlarını yapmakta yeterli bilgiye 

sahip olmadıkları Bedur, Bilgiç & TaĢlıdere (2015) tarafından yürütülen araĢtırmanın 

bulguları arasındadır. BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programları, özel gereksinimli bireyin 

geliĢimi, destek eğitim hizmetlerini ve ona uygun eğitim ortamlarından en üst düzeyde 

yararlanmasını öngören yazılı dokümandır (Vuran, 2004). Bu dökümanın öğrenci özellikleri 

ve ihtiyaçlarına uygun biçimde hazırlanmaması kaynaĢtırma ve destek eğitim hizmetlerinde 

baĢarısızlığa yol açabilecektir.  

Öte yandan öğretmenlerin kendi aralarındaki planlı ve yapılandırılmıĢ iĢbirliğinin 

olmadığı, öğretmenler ile velilerin arasında ise herhangi bir iĢbirliğinin olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Benzer olarak kurumlararası iĢbirliğinin de yürütülmediği belirlenmiĢtir. Bu araĢtırmanın 

sonucu ile Mulholland & O'Connor (2016)‘ın araĢtırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

Buna göre öğretmenlerin iĢbirliğinin değerinin farkında olmalarına rağmen zaman sınırlılığı, 
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uygun planlamanın yapılamaması gibi nedenleri gerekçe göstererek genel eğitim öğretmenleri 

ile destek eğitim öğretmenlerinin iĢbirliği yapma konusunda yetersiz olduklarını belirtilmiĢtir 

(Mulholland & O'Connor, 2016). Öte yandan genel eğitim ve özel eğitimde istenen baĢarıya 

ulaĢmada etkili en önemli faktör öğretmen-aile arasındaki iĢbirliğidir (Friend & Bursuck, 

2012; Mitchell, 2008; Turnbull, Turnbull, Wehmeyer & Shogren, 2013). Ancak Griffi 

(2014)‘nin araĢtırmasında da bu araĢtırma bulgularına benzer öğretmenler ile aileler arasınde 

iĢbirliğinin yetersiz ve etkili biçimde yürütülmediğine dair bulgulara rastlanmıĢtır. Aileler ile 

özel gereksinimli öğrenciler ile çalıĢan öğretmen ve uzmanların kurduğu iĢbirliğinin 

öğrencilerin geliĢimine sağladığı katkılardan söz eden birçok araĢtırma bulunmaktadır 

(Jeynes, 2007; Öztürk, 2017). Benzer olarak özel gereksinimli öğencilere destek eğitim 

sağlayan kurumların ve buralarda görev yapan öğretmenlerin/uzmanların arasında  kurulacak 

iĢbirliği öğrencilerin geliĢiminin izlenmesi ve desteklenmesi bakımından son derece önemlidir 

(Brings, 2004). 

Bunların yanı sıra araĢtırma sonucunda öğretmenlerin destek eğitim odasına iliĢkin ortam 

düzenlemeleri yapmadıkları belirlenmiĢtir. Ne yazık ki bu araĢtırmanın sonucuna benzer bir 

bulguya Bedur, Bilgiç & TaĢlıdere (2015)‘nin araĢtırmasında da rastlanmıĢtır. Oysa ki eğitim 

ortamındaki öğrencilerin öğrenmelerini ve geliĢimini hedefleyen öğretmenler bulundukları 

dersliğin fiziksel ortamını, program hedeflerine bağlı olarak gerekli materyalleri ve 

yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılayacak biçimde düzenlemesi gerekmektedir 

(Kargın, 2017). 

Bu araĢtırmanın sonucunda genel olarak, destek eğitim hizmetlerinin baĢarısında son 

derece etkili bazı faktörlerin bu okulda sağlıklı olarak yürütülmediği belirlenmiĢtir. 

KaynaĢtırma uygulamalarının önemli bir unsuru olan destek eğitim hizmetleri yoluyla özel 

gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıflarındaki akademik baĢarısı ve uyumu 

desteklenmektedir. Ancak söz konusu hizmetin iĢleyiĢinde etkili faktörlere bağlı olarak ortaya 

çıkacak aksaklıkların gerek kaynaĢtırma uygulamalarının baĢarısında gerekse özel 

gereksinimli öğrenciler için istenen hedeflere ulaĢmada istenmeyen sonuçalara yol açacaktır. 

Bu nedenle destek eğitim hizmetlerinin baĢarısında etkili faktörlerin önemi ve iĢleyiĢi 

hakkında öğretmenlerin ve aynı zamanda diğer eğitim paydaĢlarının bilgilendirilmesi ve bu 

konudaçok sayıda eylem araĢtırmalarının yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Kaynaştırma uygulamalarının temelinde özel gereksinimli öğrencilerin de normal gelişim gösteren 

akranları ile aynı eğitim ortamında öğrenim görmeleri bulunmaktadır. Özel gereksinimli öğrenciler normal 
gelişim gösteren akranları ile aynı eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürerek aynı zamanda akranları ve diğer 

paydaşlar ile sosyal etkileşim kurma olanağına sahip olmaktadırlar. İletişim ile başlayan sürecin devamında 

işbirliğinin sağlanması yoluyla sosyal etkileşim gelişmektedir. Böylece özel gereksinimli öğrenciler ile akranları 

arasında arkadaşlık ilişkilerinin gelişimi sosyal kabullerinin  sağlanmasına katkı sağlamaktadır.  Bu 

araştırmanın  amacı kaynaştırma uygulamalarında sınıf içi sosyal etkileşimin nasıl olduğunu belirlemektir. Bu 

amaçla araştırma nitel yöntemle desenlenmiştir.  Araştırmanın katılımcılarını kartopu örnekleme tekniği ile 

belirlenmiş on beş normal gelişim gösteren öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler tümevarım analiz 

yöntemiyle çözümlenmiştir. Buna göre yapılan analizler sonucunda özel gereksinimli öğrenciler ile normal 

gelişim gösteren akranlarının sınıf içerisinde olumlu iletişim içinde oldukları belirlenmiştir. Bu konuda normal 

gelişim gösteren öğrencilere gerek öğretmenlerinin gerekse ebeveynlerinin rehberlik ettiği anlaşılmıştır. 

Bunların yanı sıra katılımcıların çoğunun ifadelerinden öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere 

kendilerinden farklı davranıldığını ifade ettikleri anlaşılmıştır. Ancak çoğu katılımcı bu farklılığın olumlu yönde 
olduğuna dair görüş bildirmişlerdir. Elde edilen bu sonuçlara bakıldığında kaynaştırma uygulamalarında sınıf 

içi sosyal etkileşimin istenilen biçimde ve olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, sosyal etkileşim, işbirliği. 

 

SOCIAL CLASSROOM INTERACTION IN INCLUSIVE SETTINGS 

 
 

ABSTRACT 

 

On the basis of inclusive settings, students with special needs have the same education environment as 

their normally developing peers. Students with special needs have the opportunity to socialize with their peers 

and other stakeholders by continuing their education in the same educational environment as their normally 

developing peers. In the continuation of the process that started with communication, social interaction develops 

through cooperation. Thus, the development of friendship relations between students with special needs and 

their peers contributes to the achievement of social acceptance. The aim of this research is to determine the 

social interaction in the classroom in inclusive settings. For this purpose, the research was designed with 

qualitative method. The participants of the study consisted of fifteen normal development students determined by 
snowball sampling technique. The data obtained were analyzed by induction analysis method. As a result of the 

analyzes, it was determined that peers with normal development had positive communication in the classroom 

with the students with special needs. It was understood that both the teachers and their parents were guiding the 

students who showed normal development in this regard. In addition, it was understood from the statements of 

most of the participants that the teachers stated that the students with special needs were treated differently from 

them. However, most of the participants stated that this difference was positive. When these results are analyzed, 

it is determined that social interaction in class is desired and positive in inclusion practices. 

Keywords: Inclusive, social interaction, cooperation. 
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GiriĢ 

KaynaĢtırma uygulamalarının temelinde özel gereksinimli öğrencilerin de normal 

geliĢim gösteren akranları ile aynı eğitim ortamında öğrenim görmeleri bulunmaktadır. 

GeçmiĢ yıllarda özel gereksinimli bireylerin ayrıĢtırılması yönündeki düĢünce ve uygulamalar 

günümüzde yerini insan haklarından doğan eĢit katılım hakkı ile toplumun bir parçası olma 

yönünde gerekli düĢünce ve uygulamalara bırakmıĢtır (Ainscow, 2005; Heward, 2013; 

Lindsay, 2007). Bu bağlamda, özel gereksinimli bireylerin kaynaĢtırma uygulamaları yoluyla 

sadece akademik yönden ihtiyaçlarının karĢılanması değil  aynı zamanda eğitim 

yaĢantılarında akranlarıyla birlikte sosyal ve duygusal gereksinimlerinin karĢılanması 

amaçlanmıĢtır (Mastropieri & Scruggs, 2007; Sucuoğlu, 2014; Sucuoğlu & Özokuçu, 2005). 

Bu amaca ulaĢmak için akademik ve sosyal beceri öğretimleri birbirinden bağımsız olarak 

değil eğitim-öğretim programlarında birlikte planlanmalı ve sürdürülmelidir (Çolak, Vuran, & 

Uzuner, 2013). 

Özel gerkesinimli bireyler, sosyal beceri yetersizliği, iletiĢim becerilerindeki sınırlılık 

ve normal geliĢim gösteren çocuklar ile yeteri kadar bir arada olamama gibi nedenlere bağlı 

olarak akranları ile sınırlı etkileĢim kurmaktadırlar (Avcıoğlu, 2005). Bir grubun içerisinde 

yer almak bireye iletiĢim, iĢbirliği ve sosyal beceri kazanma fırsatı sağlar. Buna bağlı olarak 

sınıf ortamlarında bir arada olan öğrenciler, akranları ile aynı eğitim ortamında öğrenimlerini 

sürdürerek aynı zamanda tüm paydaĢlar ile sosyal etkileĢim kurma olanağına sahip 

olmaktadırlar (Briggs, 2004; Gouran, 2003; MacKay, Knott & Dunlop, 2007; Odom, 2000). 

Böylece özel gereksinimli öğrenciler ile akranları arasında arkadaĢlık iliĢkilerinin geliĢmekte 

ve sosyal kabullerine katkı sağlamaktadır (Evins, 2015; Guralnick, 1999; Tonnsen & Hahn, 

2015; YaĢaran, 2009).   

Sosyal etkileĢim davranıĢlarının kazandırılması ve sosyal beceri geliĢiminin 

desteklenmesi için çeĢitli etkinlikler ve programlar yürütülmektedir (Çolak, Vuran, & Uzuner, 

2013; Özaydın, Ġftar, & Kaner, 2008; Meier, DiPerna, & Oster, 2006; Miller, Lane, & Wehby, 

2005;Williams & Reisberg, 2003). Bunlardan biri olan Özaydın, Ġftar, & Kaner (2008) 

tarafından yürütülen araĢtırmada, normal geliĢim gösteren çocuklar tarafından uygulanan 

ArkadaĢlık Becerilerini GeliĢtirme Programı (ABGP)‘nın, özel gereksinimli akranların sosyal 

etkileĢim davranıĢlarını artırma üzerindeki etkisinin belirlemesi hedeflenmiĢtir. AraĢtırmaya 

eğitici akran olarak katılan normal geliĢim gösteren çocukların arkadaĢlık becerilerini oldukça 

yüksek düzeyde güvenilir olarak uyguladıkları; hedef çocuk olarak katılan özel gereksinimli 

çocukların ise akranları ile sosyal etkileĢim davranıĢlarında olumlu yönde belirgin artıĢ 

görülmüĢtür. Ek olarak hedef çocuklar öğrendikleri sosyal etkileĢim davranıĢlarını uygulama 

süreci sona erdikten sonra da korumuĢlar ve sınıftaki diğer iki akrana genelleyebildikleri 

belirlenmiĢtir.  Öte yandan Antia & Kreimeyer (1996) tarafından iki müdahale programı 

yürütülerek yapılan çalıĢmada iĢitme kayıplı öğrenciler ile onların, iĢitme kayıplı ve iĢiten 

akranları arasındaki sosyal etkileĢim ve kabullenme üzerindeki etkileri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Öğretmen aracılı sosyal beceri müdahalesi sırasında, öğretmenler akran etkileĢimini teĢvik 

etmek için çocukların düzenli olarak birlikte çalıĢtıkları etkinlikler tasarlamıĢ ve bu etkinlikler 

sırasında çocukları sosyal beceri kullanmaya yöneltmiĢ ve yönlendirmiĢlerdir. Sosyal beceri 

müdahale programı ile, iĢitme kayıplı öğrencilerin her iki katılımcı akran grubu ile 

etkileĢiminin arttığı belirlenmiĢtir. Buna benzer birçok çalıĢmada özel gereksinimli 

öğrencilerilerin akranları ile aynı ortamda bulunmaları ve yürütülen çeĢitli etkinliklerin özel 

gereksinimli öğrencilerin sosyal etkileĢim ve beceri geliĢimlerine olumlu katkılar sağladığı 

belirlenmiĢtir (Antia & Kreimeyer, 1996; Çolak, Vuran, & Uzuner, 2013; Özaydın, Ġftar, & 

https://arizona.pure.elsevier.com/en/persons/shirin-d-antia
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Kaner, 2008; Meier, DiPerna, & Oster, 2006; Miller, Lane, & Wehby, 2005; Staub & Hunt, 

1993; Williams & Reisberg, 2003). 

Bu araĢtırmanın amacı kaynaĢtırma uygulamalarında sınıf içi sosyal etkileĢimin nasıl 

olduğunu belirlemektir. Buna bağlı olarak elde edilecek olumlu sonuçların baĢarılı 

kaynaĢtırma uygulamaları bakımından örnek teĢkil etmesi ve olumsuz sonuçlara bağlı olarak 

sunulacak önerilerin alanyazına ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  

Yöntem 

Bu araĢtırma nitel yöntemle desenlenmiĢtir. AraĢtırmanın verileri katılımcılar ile yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılarak elde edilmiĢtir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 

Karadeniz & Demirel, 2012; Yıldırım & ġimĢek, 2011).  

AraĢtırmanın katılımcıları, bulundukları sınıflarda özel gereksinimli akranın olması 

göz önünde bulundurularak ve çalıĢmaya katılabilecek baĢka kiĢileri önermesi biçiminde 

kartopu örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiĢtir (Christensen, Johnson & Turner, 2015). 

Buna bağlı olarak, bu araĢtırmanın katılımcılarını bir ortaokul düzeyinde, sınıflarında özel 

gereksinimli akranları olan 15 normal geliĢim gösteren öğrenci oluĢturmaktadır. Katılımcı 

öğrencilerin sınıflarındaki özel gereksinimli öğrenciler ise zihinsel yetersizliğe veya iĢitme 

yetersizliğine sahiptir. YaĢları 12 ile 14 arasında değiĢmektedir. Katılımcıların reĢit olmayan 

yaĢlarda olmaları nedeniyle ve aynı zamanda araĢtırma etiği gereği katılımcıların ailelerinden 

gerekli izinler alınmıĢtır. Katılımcı bilgilerinin gizliğinin korunması amacıyla katılımcılara 

Öğrenci 1, Öğrenci 2... biçiminde kod ad ve numaralar verilmiĢtir. 

GörüĢmeler yoluyla elde edilen verilerin yazılı dökümü yapılarak araĢtırmacılar 

tarafından tümevarım analiz yöntemiyle analiz edilmiĢtir. Bu yolla verilerden kodlar 

oluĢturularak tema ve alt temalara ulaĢılmıĢtır (Baltacı, 2017; Patton, 2002; Yıldırım & 

ġimsek, 2011). 

AraĢtırmanın verilerinin analizinde araĢtırmacılar birbirlerinden bağımsız bir Ģekilde 

çalıĢarak kodlamalar yapmıĢlardır. Miles & Huberman‘ın (1994) önerdiği güvenilirlik 

hesaplaması için uyuĢum yüzdesi formülü Güvenirlik = görüĢ birliği / (görüĢ birliği + görüĢ 

ayrılığı) x 100 kullanılarak hesaplanmıĢtır. Buna bağlı olarak araĢtırmanın güvenirliği Miles 

& Huberman‘ın (1994) Nitel çalıĢmalarda, uzman ve araĢtırmacı değerlendirmeleri arasındaki 

uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmıĢ 

olmaktadır. Bu araĢtırmaya özgü olarak gerçekleĢtirilen güvenirlik çalıĢmasında kodlar 

üzerinden yapılan uyuĢum yüzdesi % 99 oranında çıkmıĢtır. Öte yandan katılımcıların 

görüĢlerinden doğrudan alıntılar yoluyla detaylı betimlemelere yer verilmiĢtir (Creswell, 

2007; Patton, 2002). 

Bulgular 

KaynaĢtırma uygulamalarında sınıf içi sosyal etkileĢimin nasıl olduğunu belirlemek 

amacıyla yürütülen bu araĢtırmada Sınıf İçi Sosyal Etkileşim Teması ve bu temaya bağlı alt 

temalar belirlenmiĢtir. AĢağıdaki ġekil 1‘de bu temaya ait alt temalar yer almaktadır. 

 
ġekil 1.  AraĢtırmada belirlenen tema ve alt temalar 

Özel Gereksinimli Öğrenci- Normal GeliĢim 
Gösteren Öğrenci Arasındaki ĠletiĢim ve ĠĢbirliği 

Alt Teması 

Özel Gereksinimli Öğrenci- Normal GeliĢim 
Gösteren Öğrenci Arasındaki ĠletiĢim ve 

ĠĢbirliği Alt Teması 

Sınıf Ġçi 
Sosyal 

EtkileĢim 
Teması  
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ġekil 1‘de görüldüğü üzere sınıf içi sosyal etkileĢim temasına bağlı olarak özel 

gereksinimli öğrenci- normal geliĢim gösteren öğrenci arasındaki iletiĢim ve iĢbirliği alt 

teması ile özel gereksinimli öğrenci- normal geliĢim gösteren öğrenci arasındaki iletiĢim ve 

iĢbirliği alt teması belirlenmiĢtir. Belirlenen alt temalara bağlı açıklamalar aĢağıdaki baĢlıklar 

altında görülmektedir. 

Özel Gereksinimli Öğrenci-Normal GeliĢim Gösteren Öğrenci Arasındaki ĠletiĢim ve 

ĠĢbirliği Alt Teması 

Katılımcı öğrencilerin ifadelerinden özel gereksinimli öğrenciler ile sınıftaki diğer 

akranlarının çoğunlukla olumlu yönde iletiĢim içinde oldukları anlaĢılmıĢtır. Bunu konudaki 

görüĢünü kısaca bir öğrenci ―Birkaç kişi bence kötü davranıyor, ama diğer kişiler iyi.‖  

(Öğrenci 4) sözleriyle ifade etmiĢtir. Olumsuz iletiĢime ve buna bağlı olarak aĢağılanma ve 

dıĢlanma gibi durumların yaĢandığını öğrenciler ―…aşağılandığında gidip konuşuyorum..‖. 

(Öğrenci ) ve ―...kimileri ayrımcılık yapıyor işte.‖ (Öğrenci 7) Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. 

Bunlara ek olarak katılımcı öğrenciler, özel gereksinimli akranları ile iĢbirliği içinde 

olduklarını ifade etmiĢlerdir. Bu konuda bir öğrenci gerek öğretmenleri gerekse ebeveynleri 

tarafından uyarıldıklarını ―Biz uyarılıyoruz, öğretmenlerimiz veya büyüklerimiz tarafından, 

onlara daha iyi davranılması gerektiğini söylüyorlar, yapılması gerekenleri ya da aramızda 

tutmamız gerektiğini kendimiz birlikte ne yapmamız gerekiyorsa onlarla birlikte yapmamızı 

söylüyorlar.‖  (Öğrenci 3) sözleriyle ifade etmiĢtir. 

Özel Gereksinimli Öğrenci- Öğretmen Arasındaki ĠletiĢim ve ĠĢbirliği  Alt Teması 

Katılımcı öğrencilerin birisi hariç diğerleri öğretmenlerinin özel gereksinimli 

akranlarına kendilerinden farklı davranıldığını ifade etmiĢlerdir.  Bunların yanı sıra  üç 

öğrencinin öğretmenlerinin özel gereksinimli akranlarına negatif yönde on iki öğrencinin ise 

pozitif yöndeki farklı yaklaĢımından bahsettiği anlaĢılmıĢtır. Buna göre öğretmenlerin özel 

gereksinimli öğrencilere pozitif yaklaĢımına dair öğrenci  ifadeleri Ģöyledir:  

―Öğretmenlerimin bu arkadaşlarıma karşı tutumu çok farklı, bizden daha farklı, 

onlara bizimle aynı eşit bir ilgi göstermeye çalışıyorlar. Farklı olmadıklarını 

göstermeye çalışıyorlar, biraz da farklı oluyor yani, kalbini kırmamaya çalışıyorlar.‖ 

(Öğrenci 1) 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler 

Buna göre yapılan analizler sonucunda özel gereksinimli öğrenciler ile normal geliĢim 

gösteren akranlarının sınıf içerisinde olumlu iletiĢim ve iĢbirliği içinde oldukları 

belirlenmiĢtir. KaynaĢtırma uygulamalarının temel amacı gereği özel gereksinimli 

öğrencilerin hem akademik hem de normal geliĢim gösteren akranları ile sosyal bakımdan 

bütünleĢmesidir (Mastropieri & Scruggs, 2007; Sucuoğlu, 2014). Akranları ile olumlu 

etkileĢim ve akran kabulü yoluyla özel gereksinimli öğrencilerin sosyal ve iletiĢim 

becerilerinin daha arttığı bilinmektedir (Antia & Kreimeyer, 1996; Çifci, 2001; Çolak, Vuran, 

& Uzuner, 2013; Sucuoğlu, 2014).   

Normal geliĢim gösteren öğrencilere özel gereksinimli akranları ile olumlu iletiĢim ve 

iĢbirliği konusunda gerek öğretmenlerinin gerekse ebeveynlerinin rehberlik ettiği 

anlaĢılmıĢtır. Benzer bir bulguya Staub & Hunt (1993) tarafından yapılan araĢtırmada da 

rastlanmıĢtır. Buna göre, normal geliĢim gösteren öğrencilerin duyarlılık eğitimleri ile 

https://arizona.pure.elsevier.com/en/persons/shirin-d-antia
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desteklendiklerinde, özel gereksinimli akranları ile olumlu etkileĢim kurmalarının yanı sıra 

sınıfın sosyal atmosferine de olumlu katkıları olduğu belirlenmiĢtir. 

Bunların yanı sıra öğretmenlerin, özel gereksinimli öğrencilere normal geliĢim gösteren 

öğrencilerden olumlu yönde farklı tutum ve davranıĢ sergiledikleri belirlenmiĢtir. 

Öğretmenler, etkili öğretim süreçlerinin yürütülmesinde, öğrenci ihtiyaçlarına göre eğitim 

ortamlarının düzenlenmesinde ve olumlu sınıf iklimi oluĢturmada önemli öğelerdir 

(Karakelle, 2005). Olumlu öğretmen tutumuna bağlı olarak geliĢen pozitif iletiĢim ve 

iĢbirliğinin, gerek kaynaĢtırma uygulamalarının baĢarısında gerekse özel gereksinimli 

öğrencilerin akademik ve sosyal geliĢiminde etkili olduğu bilinmektedir (Avramidis & 

Norwich, 2002; McLeskey & Waldron, 2006).  

Elde edilen bu sonuçlara bakıldığında kaynaĢtırma uygulamalarında sınıf içi sosyal 

etkileĢimin istenilen biçimde ve olumlu yönde olduğu belirlenmiĢtir. Buna bağlı olarak aynı 

araĢtırma amacıyla eğitim paydaĢlarının tümünün katılımının olduğu durum çalıĢmalarının 

yürütülerek konu hakkında derinlenmesine incelemelerin yapılması önerilebilir.  
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ÖZET 

Türkiye‘de 1982 yılında öğretmen yetiştiren tüm kurumlar ve öğretmen yetiştirme konusundaki yetki ve 

sorumluluklar Milli Eğitim Bakanlığı‘ndan (MEB) alınarak, YÖK çatısı altındaki üniversitelere devredilmiştir. 
Daha sonraları 1997, 2006, 2018 yıllarında öğretmen yetiştirme lisans programlarıyla ilgili olarak yeniden 

düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 1997-98 öğretim yılından itibaren ilköğretimin (zorunlu eğitimin) sekiz yıla 

yükseltilmesi ile 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans 

programı Eğitim Fakülteleri içerisinde yer almaya başlamıştır. Daha sonra 2006 ve 2018 yılında olmak üzere 

program iki kez kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya 

başlayan Türkiye‘de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ve eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde 

kademelendirilmesini öngören değişiklik ile birlikte İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının amacı 5-8. 

Sınıflara öğretmen yetiştirme olmuştur. Türkiye‘de, 1998-1999 yılında 19, 2006-2007 yılında 31 ve 2018-2019 

yılında ise 103 İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı yer almaktadır (özel üniversiteler ve 

K.K.T.C. dâhil). Yeni programın içeriği hazırlanırken MEB tarafından 2017‘de yürürlüğe koyulan Öğretmen 

Strateji Belgesinin (2017-2023) ve yeniden tanımlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin temel alındığı 
YÖK tarafından belirtilmiştir. 2018 yılında YÖK tarafından hazırlanan programın tüm eğitim fakültelerinde 

uygulanacağı, zorunlu ve seçmeli derslerin dönemlerinin, ulusal kredilerinin ve AKTS‘lerinin kesinlikle 

değiştirilmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca seçmeli derler için de yine YÖK tarafından seçmeli ders havuzu 

oluşturulmuştur. Üniversitelerin Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimi seçmeli ders havuzuna ders eklemesine YÖK 

onayından sonra izin verileceği, Genel Kültür seçmeli ders eklemelerinde YÖK onayına gerek olmadığı ifade 

edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ilköğretim 

matematik öğretmenliği lisans programının önceki dönemlerdeki programlar ile karşılaştırıp değerlendirmektir. 

Güncel program ile önceki programlarda yer alan ders türleri ve yoğunluğu tablo haline getirilerek 

karşılaştırmalar yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Program, İlköğretim matematik, Öğretmen yetiştirme 

 

 

THE INVESTIGATION OF MĠDDLE SCHOOL STUDENTS’ 

KNOWLEDGE ABOUT SETS  
 

ABSTRACT 

In Turkey in 1982, all teacher training institutions and teacher training on the powers and responsibilities of the 

Ministry of National Education (MEB) based, were transferred to the university under the roof of Higher 

Education Council (Yuksek Ogretim Kurumu, YOK). Later, in 1997, 2006 and 2018, rearrangement studies were 

carried out in relation to teacher training undergraduate programs. With the increase of primary education 

(compulsory education) to eight years since the 1997-98 academic year, the undergraduate program of 

Elementary Mathematics Education has started to take place in the Faculties of Education since the 1998-1999 

academic year. Then, in 2006 and 2018, the program underwent two comprehensive changes. It started to be 

implemented from the 2012-2013 academic year compulsory education in Turkey for 8 years to 12 years and 

removal of the 4 + 4 + 4 education system in the form of changes with the aim of providing for the staggered 5-8 

Elementary Mathematics Education program. There has been teacher training in the classes. In Turkey, 19 in 

1998-1999, while in 2018-2019 and 31 in 2006-2007 is located 103 Elementary Mathematics Education degree 
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program (including private universities and K.K.T.C.). While preparing the content of the new program, it was 
stated by YÖK that the Teacher Strategy Document (2017-2023), which was put into force by MEB in 2017, and 

the redefined General Competencies of Teaching Profession. It is stated that the program prepared by YÖK in 

2018 will be applied in all faculties of education and the periods, national credits and ECTS of compulsory and 

elective courses will not be changed. In addition, an elective pool for elective courses was also established by 

YÖK. It was stated that universities will be allowed to add courses to the Vocational Knowledge and Field 

Education elective pool after the approval of YÖK, and it is not necessary to add YÖK approval to General 

Culture elective courses. The aim of this study is to compare and evaluate the undergraduate mathematics 

undergraduate program which was started to be implemented in 2018-2019 academic year with the programs of 

previous periods. Comparisons were made by tabulating the types and intensity of courses in the current 

program and previous programs.  

Keywords: Program, Elementary Mathematics, Teacher Training. 

 

 

GiriĢ 

Türkiye‘de 1982 yılında öğretmen yetiĢtiren tüm kurumlar ve öğretmen yetiĢtirme 

konusundaki yetki ve sorumluluklar Milli Eğitim Bakanlığı‘ndan (MEB) alınarak, YÖK çatısı 

altındaki üniversitelere devredilmiĢtir. Daha sonraları 1997, 2006, 2009 ve 2018 yıllarında 

öğretmen yetiĢtirme lisans programlarıyla ilgili olarak yeniden düzenleme çalıĢmaları 

yapılmıĢtır.  

2006 yılında yapılan düzenlemede programlarda yer alan toplam ortak derslerin 

dıĢında yaklaĢık %25 oranındaki dersleri belirleme yetkisi üniversitelere bırakılmıĢtır. 2018 

yılında yapılan güncellemede ise YÖK tarafından hazırlanan programın tüm eğitim 

fakültelerinde uygulanacağı, zorunlu ve seçmeli derslerin dönemlerinin, ulusal kredilerinin ve 

AKTS‘lerinin kesinlikle değiĢtirilmeyeceği belirtilmiĢtir. Ayrıca seçmeli derler için de yine 

YÖK tarafından seçmeli ders havuzu oluĢturulmuĢtur. Üniversitelerin Meslek Bilgisi ve Alan 

Eğitimi seçmeli ders havuzuna ders eklemesine YÖK onayından sonra izin verileceği, Genel 

Kültür seçmeli ders eklemelerinde YÖK onayına gerek olmadığı ifade edilmiĢtir. Hazırlanan 

yeni programda, alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik yönlerden donanımlı, motivasyonu 

yüksek, toplumun temel değerlerini ve ideallerini özümsemiĢ üstün niteliklere sahip öğretmen 

adayları yetiĢtirme konusuna vurgu yapılmıĢtır (YÖK, 2018). Ayrıca programın içeriği 

hazırlanırken MEB tarafından 2017‘de yürürlüğe koyulan Öğretmen Strateji Belgesinin 

(2017-2023) ve yeniden tanımlanan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin temel alındığı 

belirtilmiĢtir (YÖK, 2018).  
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Tablo 1. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

A Mesleki Bilgi B Mesleki Beceri C Tutum ve Değerler 

A1. Alan Bilgisi B1. Eğitim Öğretimi Planlama 
C1. Milli, Manevi ve Evrensel 

Değerler 

Alanında sorgulayıcı bakıĢ açısını 
kapsayacak Ģekilde ileri düzeyde 

kurumsal, metodolojik ve olgusal 

bilgiye sahiptir. 

Eğitim öğretim süreçlerini etkin 

bir Ģekilde planlar. 

Milli, manevi ve evrensel değerleri 

gözetir. 

A2. Alan Eğitimi Bilgisi 
B2. Öğrenme Ortamları 

OluĢturma 
C2. Öğrenciye YaklaĢım 

Alanının öğretim programına ve 

pedagojik alan bilgisine hâkimdir.  

Bütün öğrenciler için etkili 

öğrenmenin gerçekleĢebileceği 

sağlıklı ve güvenli öğrenme 

ortamları ile uygun öğretim 

materyalleri hazırlar. 

Öğrencilerin geliĢimini 

destekleyici tutum sergiler. 

A3. Mevzuat Bilgisi 
B3. Öğrenme ve Öğretme 

Sürecini Yönetme 
C3. ĠletiĢim ve ĠĢ Birliği 

Birey ve öğretmen olarak görev, 

hak ve sorumluluklarına iliĢkin 
mevzuata uygun davranır. 

Öğretme ve öğrenme sürecini 

etkili bir Ģekilde yürütür. 

Öğrenci, meslektaĢ, aile ve 

eğitimin diğer paydaĢları ile etkili 

iletiĢim ve iĢ birliği kurar. 

B4. Ölçme ve Değerlendirme C4. KiĢisel ve Mesleki GeliĢim 

Ölçme ve değerlendirme, yöntem, 
teknik ve araçlarını amacına 

uygun kullanır. 

Öz değerlendirme yaparak, kiĢisel 
ve mesleki geliĢimine yönelik 

çalıĢmalara katılır. 

MEB Öğretmen YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü (2017) 

Türkiye‘de eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde 25 branĢta öğretmen adayları 

yetiĢtirilmekte olup MEB Talim ve Terbiye Kurulu‘nun, Öğretmenlik Alanları, Atama ve 

Ders Okutma Esasları‘nda yer alan lisans alanları için de Pedagojik Formasyon Eğitimi 

Sertifika Programları açılabilmektedir. 1997-98 öğretim yılından itibaren ilköğretimin 

(zorunlu eğitimin) sekiz yıla yükseltilmesi ile 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 

Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı Eğitim Fakülteleri içerisinde yer almaya 

baĢlamıĢtır. Bu programın amacı ilköğretim 6-8. sınıfa öğretmen yetiĢtirme olarak 

belirlenmiĢtir.  2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya baĢlayan Türkiye‘de 

zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ve eğitim sisteminin 4+4+4 Ģeklinde 

kademelendirilmesini öngören değiĢiklik ile birlikte Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği 

programının amacı 5-8. Sınıflara öğretmen yetiĢtirme olmuĢtur. Türkiye‘de, 1998-1999 

yılında 19, 2006-2007 yılında 31 ve 2018-2019 yılında ise 103 Ġlköğretim Matematik 

Öğretmenliği lisans programı yer almaktadır (özel üniversiteler ve K.K.T.C. dahil).  

Yöntem 

Bu çalıĢmada 1998-1999, 2006-2007 ve 2018-2019 yılından itibaren uygulanmaya 

baĢlayan ilköğretim matematik öğretmenliği programları, derslerin dağılımı ve yoğunluğu 

bakımından değerlendirilmiĢtir. Ders türleri alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, genel kültür 

bilgisi ve meslek bilgisi olarak kategorilendirilmiĢtir. 
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Bulgular 

Ders türleri 1998-1999‘da uygulan programda belirtilmemiĢtir. Yine 2006-2007 

yılında uygulanmaya konulan programda Alan Eğitimi türü yer almamaktadır. 2018-2019 

yılında ise Alan Dersleri diye bir tür belirlenmemiĢtir. Tablodaki bu türler ve dağılımlar 

derslerin içeriğine bakılarak araĢtırmacılar tarafından dağıtılmıĢtır.  

 
Tablo 2. Programlardaki Derslerin Dağılımı ve Yoğunluğu 

 

 

1998 - 1999 Lisans 

Programı 

2006 - 2007 Lisans 

Programı 

2018 - 2019 Lisans 

Programı 

Ders Türleri Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Alan Dersleri 
Ders 21 %50 19 %38 13 %20 

Saat 86 %59 66 %45 26 %19 

Alan Eğitimi 

Dersleri 

Ders 4 %10 6 %12 19 %29 

Saat 15 %10 19 %13 43 %31 

Meslek Bilgisi 

Dersleri 

Ders 10 %24 11 %22 22 %33 

Saat 27 %18 28 %19 44 %32 

Genel Kültür 

Dersleri 

Ders 7 %17 14 %28 12 %18 

Saat 18 %12 35 %24 26 %19 

Toplam 
Ders 42  50  66  

Saat 146  148  139  

 

 

Tabloda ders dağılımları yapılırken seçmeli derslerde ilgili türlere dağıtılmıĢtır. 1998-

1999 yılında uygulamaya konulan programda 6 adet 18 saatlik seçmeli ders yer almaktadır. 

Fakat bu seçmeli derslerin en fazla 2 sinin bölüm içerisinden seçilebileceği diğerlerinin bölüm 

dıĢından seçilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu sebeple yukarıdaki tabloda bu seçmeli 

derslerin dağılımı yer almamaktadır. Yine bu programda Yan Alan uygulamasından dolayı 

(ilköğretim matematik öğretmenliğinin yan alanı fen bilgisi öğretmenliği olarak belirlenmiĢ) 

programda 9 adet 49 saatlik Fen bilgisi Öğretmenliğine yönelik dersler yer almıĢtır. 

2006 yılında yapılan düzenlemede programlarda yer alan toplam ortak derslerin 

dıĢında yaklaĢık %25 oranındaki dersleri belirleme yetkisi üniversitelere bırakılmıĢtır. Ayrıca 

geçmiĢ dönemdeki gereksinimin ortadan kalktığı gerekçesiyle ―yan alan‖ uygulamasına son 

verildiği vurgulanmıĢtır. Fakat pek çok öğretmen yetiĢtirme lisans programında kendi 

belirledikleri yaklaĢık % 50-60 alan bilgisi (alan eğitimi dersleri de eklenerek), % 25-30 

öğretmenlik meslek bilgisi, % 15-20 genel kültür oranına da uymamıĢlardır (Küçükahmet, 

2007). 
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TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Türkiye‘deki öğretmen yetiĢtirme lisans programı değerlendirmeden önce yurt dıĢı 

örneklerine de bakmak gerekmektedir.  

Pedagojik alan bilgisi derslerinin oranı Singapur‘ un %34, Türkiye‘nin ise %11 olduğu 

görülmüĢtür. Güney Kore‘de ise bu oranın %22 civarında olduğu tespit edilmiĢtir (Aksu ve 

Kul, 2016).  

 
Tablo 3. Türkiye, ABD ve Finlandiya‘da Üniversite Eğitim Süreleri (AteĢ ve Burgaz, 2014) 

Türkiye Lisans Eğitimi (8 yarıyıl)  

ABD Toplam 10 yarıyıl, 

Fen ve Edebiyat Fakültesi 4 yarıyıl, 

Eğitim Fakültesi 6 yarıyıl (Öğretmenler yüksek lisans derecesiyle mezun olmaktadır) 

Finlandiya Toplam 10 yarıyıl, 

Ön Lisans Eğitimi 6 yarıyıl, 

Yüksek Lisans Eğitimi 4 yarıyıl 

 

Avustralya‘da ise öğretmenler genellikle aĢağıda açıklanan üç farklı yol izlenerek 

yetiĢtirilir (Ataman ve Adıgüzel, 2019).  

 - Üç veya dört yıllık öğretmen eğitimi lisans derecesi (Eğitim Lisansı),  

 - Dört veya 5 yıl süren ve iki alandan birinin öğretmen eğitimi olduğu çift lisans 

derecesi programı (Eğitim Lisansı ile birlikte Fen Bilimleri Lisansı veya Sosyal Bilimler 

Lisansı),  

 - Bir veya iki yıl süren, lisans derecesi eğitim alanı dıĢında olan kiĢilerin eğitim 

alanında yüksek lisans derecesi alması Ģeklindedir. 

 

2018-2019 Lisans programına yönelik tespitler: 

1- Programın hazırlanıĢ sürecinde her komisyonda ilgili program alanından bir alan eğitimcisi 

yer almıĢtır ( diğer üyeler program geliĢtirme ve öğretim alanından). 6 Ekim 2016 dan 16 

Mart 2018‘e kadar çalıĢtaylar yapıldığı ifade edilmiĢtir (YÖK, 2018).  

• Her ne kadar bu süreçte öğretim üyelerinden gerekli görüĢler alındığı ifade edilse de 

öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu programı kesinleĢtikten sonra  görmüĢtür. 

Bu denli kapsamlı bir değiĢimin olduğu programın tüm eğitim fakültelerinin görüĢü 

alınmadan ve pilot uygulamaya tabi tutulmadan uygulanması doğru bir yaklaĢım 

olarak düĢünülemez.  
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2- Programlarda Meslek Bilgisi dersleri %30-35; Genel Kültür dersleri %15-20 ve Alan 

eğitimi dersleri de %45-50 oranında yer almıĢtır (YÖK, 2018).  

• Burada hem MEB ‗in 2017 de koyduğu yeterliklere uyulması hem de diğer 

ülkelerdeki pedagojik alan bilgisi derslerinin ağırlığını yakalamak adına alan eğitimi 

derslerinde olumlu bir adım atılmıĢtır. Fakat belirtilen %45-50 oranın içerisinde alan 

dersleri de yer almaktadır (ders sayısı %20, ders saati %19). Gerçek alan eğitimi ders 

sayısı oranı %29, ders saati oranı ise %31 dir. Bu oranlar hem bir önceki programa 

göre hem diğer ülkelere göre gayet iyidir. Fakat alan derslerinin özellikle saat olarak 

çok azaltılması (66 saatten 26 saate inmesi) MEB‘in de belirttiği alan bilgisi 

kapsamının öğretmen adaylarında eksik kalacağı düĢüncesine yol açmaktadır. 

Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde alan ve alan eğitimine eĢit ağırlıkta önem verildiği 

görülmektedir.  

3- Programlar tüm eğitim fakültelerinde 2018-2019 yılından itibaren uygulanacaktır. 

• Bütün içeriğin aynı Ģekilde bütün eğitim fakültelerinde uygulanması olumlu bir 

yaklaĢımdır. Bir önceki programda verilen %25 lik ders belirleme sebebiyle eğitim 

fakültelerinde farklıklar bulunmaktaydı.  

4- Bologna süreci kapsamında müfredatta en az %25 oranında seçmeli derslere yer verilmesi 

gerektiği belirtilip, özellikle alan eğitim seçmeli dersleri YÖK tarafından belirtilip bunların 

anca YÖK onayı ile değiĢtirilebileceği ifade edilmiĢtir. (YÖK, 2018).  

• Fakültelerde yüzlerce farklı ad altında yer alan seçmeli kargaĢasının bitmesi 

açısından olumlu bir adım olarak gözükse de belirlenen seçmeli derslerin (öğretmen 

adayı en az 6 adet alan eğitimi seçmeli dersini almak zorunda) içeriklerin çok yakın 

olması ve zorunlu alan eğitimi derslerine benzemesi gelecekte sorun teĢkil edebilir.  

5- Bir dönem olan Öğretmenlik Uygulaması, öğretmen adaylarının daha uzun zaman dilimi 

içinde uygulama yapabilmesi adına iki döneme çıkartılmıĢtır (YÖK, 2018).  

• Çok da iĢlevsel olmayan okul deneyimi dersi yerine öğretmenlik uygulamasının iki 

döneme çıkarılması olumlu gözükse de uygulamanın saatinin artırılması yerine 

niteliğinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılması gerekir.  
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ÖZET 

 
Dissosiyasyon normalde bütünlük içerisinde olan bilinç, bellek, kimlik ve çevreyi algılamada ayrışma 

ve/veya süreksizlik olmasıdır. En temel psikiyatrik tanı gruplarından biri olan Dissosiyatif Bozukluklar ise genel 

olarak, çocukluk çağı travmalarının etkisiyle oluşan yaşam boyu psikopatolojiler arasında yer alan, kişide 

bilinç- bellek ve kimlik sorunlarının ortaya çıkması durumudur. Bu tanı grubunda tanıya özgü klinik yönelimli ve 

travma merkezli psikoterapi yöntemleri ile tedavi edilmesi durumunda tam iyilik hali sağlanabilmektedir. 
Dissosiyatif Bozuklukların alt tanı gruplarından özellikle Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun tedavisinde 

kullanılan psikoterapi yöntemlerinden birisi de Colin A. Ross tarafından geliştirilmiş olan Travma Model 

Terapidir. İlk evre, orta evre ve geç evre olmak üzere üç iyileşme evre olarak yapılandırılmıştır. İlk evrede, 

terapötik alyans kurulmakta ve istismarcıya bağlanma sorunu, ―sorun aslında sorun değil‖ ve kurban-kurtarıcı-

istismarcı üçgeni çalışılmaktadır. Orta evre, asıl travma çalışmasının yapıldığı süreçtir. Travmaya yönelik 

hafızanın entegrasyonu ile geçmişle yüzleşme, geçmişi sahiplenme ve geçmişe hakim olma gibi acı verici 

çalışmaların yapılması sağlanır. Bu evre yıllar sürer ve birçok semptom azalması görülür. Geç evre, 

sağlamlaştırma, orta evrenin çalışmalarını tamamlama ve bugün ve geleceği çalışma konuları kapsar. Daha 

olgun ve sağlıklı savunmalar ve ilişkiler inşa etmek ve sürdürmek, yeni yaşam becerileri geliştirmek, ―travma 

mağduru‖ yerine ―sıradan insan‖ kimliğini öğrenmek bu evrenin temel hedefleridir. Sonlara doğru, terapisti 

kaybetmeyi çalışma işin bir parçası olur. Bu modelde kullanılan özel tedavi teknikleri bulunmaktadır. Bu 
teknikler; direnç: normalleştirme ve savunmalarla çalışma, seslerle konuşma, içsel güvenli alan geliştirme, 

sistemin parçalarını bedene ve bugüne yönlendirme, sistemdeki persekütör taraflarla alyans geliştirme, içsel 

iletişim ve işbirliğini arttırma, bugüne adapte olmaya odaklanma, ―farz edelim ki‖ dalgası, hissetmenin 

iyileştirici gücü: öfke ve keder ile çalışma, deneysel terapiler, cinsel istismar ve dissosiyasyon: cinsellik ve 

cinsiyet üzerindeki etkileri, hipnozun görevi, ilaçların görevi, yatılı tedavi ve travmadan sonra hayat olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dissosiyasyon, Travma, Psikoterapi, Dissosiyatif Bozukluklar 

 

DISSOCIATIVE DISORDERS AND PSYCHOTHERAPY: TRAUMA 

MODEL THERAPY 
  

ABSTRACT 

 

 Dissociation is the separation and / or discontinuity of consciousness, memory, identity, and perception 

of the environment, which are normally in integrity.  Dissociative Disorders, which is one of the most basic 
psychiatric diagnosis groups, is the state of consciousness - memory and identity problems which are among the 

lifelong psychopathologies caused by childhood traumas. For this diagnostic group, complete well-being can be 

achieved if treated with diagnostic-specific clinical-oriented and trauma-centered psychotherapy methods. One 

of the psychotherapy methods used in the treatment of Dissociative Disorders especially Dissociative 

Personality Disorder is Trauma Model Therapy developed by Colin A. Ross. There are three stages of recovery 

which are named as initial stage, middle stage and late stage. In the initial stage, the therapeutic alliance is 
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established, and the problem of attachment to the perpetrator, ―the problem is not the problem‖ and the victim-
rescuer-perpetrator triangle are studied. The middle stage is the process of the actual trauma study. With the 

integrating trauma memories, the painful work of confronting, owning and mastering the past begins. The 

middle stage takes years and there is a lot of symptom reduction. The late stage involves consolidation, 

finalizing the tasks of middle stage, and working on the present and the future. Main objectives of this stage are 

building and practicing more mature and healthy defenses and relationships, improving new life skills and 

learning the identity of ―regular person‖ instead of ―trauma victim‖. Towards the end, processing the loss of 

the therapist becomes part of the work. There are specific treatment techniques used in this model. These 

techniques are resistance: normalizing and working with defenses, talking through to the voices, developing 

internal safe places, orienting past of the system to the body and the present, forming a working alliance with 

persecutor parts of the system, increasing internal communication and cooperation, focusing on adaptation of 

the present, the ―what if‖ cascade, the healing power of feeling: working with anger and grief, experiential 
therapies, sexual abuse and dissociation: the impact of sexuality and sex, the role of hypnosis, the role of 

medication, inpatient treatment and life after trauma. 

Keywords: Dissociation, Trauma, Psychotherapy, Dissociative Disorders 

 

 

GiriĢ 

Dissosiyasyon normalde bütünlük içersinde olan bilinç, bellek, kimlik ve çevreyi 

algılamada ayrıĢma ve/veya süreksizlik olmasıdır (ġar, 2018). En temel psikiyatrik tanı 

gruplarından biri olan Dissosiyatif Bozukluklar ise genel olarak, çocukluk çağı travmalarının 

etkisiyle oluĢan yaĢam boyu psikopatolojiler arasında yer alan, kiĢide bilinç-bellek ve kimlik 

sorunlarının ortaya çıkması durumudur. Bu tanı grubu intihar giriĢimleri, kendine zarar verme 

davranıĢları, bilinç kesintileri, amneziler, konsantrasyon güçlükleri, duygudurum 

dalgalanmaları, reviktimizasyon, öfke patlamaları, kimlikte belirsizlik hisleri, anguaz, 

dissosiyatif depresyon ve çalkantılı yakın iliĢki dinamikleri ile karakterizedir ve ayrıca tanıya 

özgü klinik yönelimli ve travma merkezli psikoterapi yöntemleri ile tedavi edilmesi 

durumunda tam iyilik hali sağlanabilmektedir (Öztürk, 2017).  Dissosiyatif Bozukluklar 

DSM-V‘de Kimlik Çözülmesi Bozukluğu, Dissosiyatif Amnezi, 

Depersonalizasyon/Derealizasyon Çözülmesi, TanımlanmıĢ Diğer Bir Çözülme Bozukluğu ve 

TanımlanmamıĢ Çözülme Bozukluğu olarak sınıflandırılmıĢtır (APA, 2013). Dissosiyatif 

Bozukluklardan özellikle Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun (DSM-V Kimlik Çözülmesi 

Bozukluğu olarak adlandırmaktadır.) tedavisinde kullanılan psikoterapi yöntemlerinden birisi 

de Colin A. Ross (2009) tarafından geliĢtirilmiĢ olan Travma Model Terapidir. Bu modelde 

istismarcıya bağlanma ve kontrol odağında kayma travmaya maruz kalan çocuk tarafından 

kullanılan iki temel hayatta kalma stratejisi olarak kabul edilmektedir.  

Ġstismarcıya Bağlanma: Bağlanma hayatta kalmak için gerekli olan biyolojik bir 

dürtüdür. Ancak, kaotik bir aile ortamında büyüyen çocuk hayatta kalmak için birbirine karĢıt 

iki farklı bağlanma durumu ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Bunlardan birincisi, bakım veren 

kiĢiye bağlanma ve bunu devam ettirme ihtiyacı iken ikincisi, kendisini bağlandığı kiĢiye 

karĢı duygusal, biliĢsel ve hatta fiziksel olarak koruma ihtiyacıdır. GeliĢim döneminin 

özellikleri nedeni ile çocuğun kendisini korumak için yeterli fiziksel gücü bulunmamaktadır; 

ayrıca, çocuk zihinsel ve duygusal olarak sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Çocuk bu koĢullar 

altında bağlanmayı sürdürebilmek için; kabul edilemez duygu ve deneyimleri dissosiye etme 

savunmasını kullanır. Bu durum çocuğun hayatta kalmasını sağlar; ancak yetiĢkinlik dönemi 

için kendisi ve baĢkaları ile iliĢki kurmada yıkıcı kalıplar edinmesine neden olur (Ross & 

Naomi, 2009). 

Kontrol Odağında Kayma “Bu oldu çünkü ben kötüyüm!”: Kontrol Odağı 

kavramı Rotter (1954) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Genel anlamda kiĢinin baĢına gelen olumlu 
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ve olumsuz yaĢam olaylarının nedenlerine yönelik inancı anlamına gelmektedir. Olağan 

geliĢim gösteren 2-7 yaĢ aralığındaki çocuklar dünyanın merkezi olduklarını, tüm güce sahip 

olduklarını ve her Ģeyi kontrol edebildiklerine inanmaktadırlar. Bu nedenle de çocuklarda iç 

kontrol odağı yüksek olmaktadır. Travmaya maruz kalan çocuk kısıtlı kapasitesi ile baĢına 

gelen olumsuz olaylar için dünyayı algılayıĢ biçimine özel açıklamalar yapar. ―Bunlar oluyor, 

çünkü benim yüzümden‖ düĢüncesi pekiĢir, bazen de istismarcı tarafından pekiĢtirilir. Bu 

durum çocukta ―iyi bir çocuk olursam baĢıma gelen bu olayları durdurabilme gücüm olur‖ 

illüzyonuna neden olur. Yaptığı her Ģeyde daha iyi olmaya çalıĢır; ancak baĢına gelen olayları 

engelleyemez. Çocuk için ―Ben kötüyüm‖ ün ikili bir doğası bulunmaktadır. Bunların ilki, bu 

düĢüncenin güçsüzlük ve kontrol kaybı duyguları karĢısında bir savunma mekanizması görevi 

görmesidir. Ġkincisi ise, çocuk için çok acı verici gerçeklerle yüzleĢmeye karĢı bir koruma 

olmasıdır. Çocukluk dönemindeki bir bireyde ―Ġyi ebeveynlere sahip kötü bir çocuk olmak 

kötü ebeveynlere sahip iyi bir çocuk olmaktan daha iyidir‖ düĢüncesi hakimdir (Ross & 

Naomi, 2009). 

Travma Model Terapi ilk evre, orta evre ve geç evre olmak üzere üç iyileĢme evresi 

olarak yapılandırılmıĢtır. Bu yapılanma doğrusal değildir, süreç içinde akıĢkan bir yapılanma 

bulunmaktadır.  

Ġlk evrede, travma terapisinin temel ilkeleri olan istismarcıya bağlanma sorunu, ―sorun 

aslında sorun değil‖ ve kurban-kurtarıcı-istismarcı üçgeni çalıĢılmaktadır. Bu evrenin ilk 

amacı terapötik alyans kurmaktır. Ross‘a göre terapötik alyans, uyum, gerçek empati, 

koĢulsuz olumlu ilgi ile beraber açık kurallar, sınırlar ve limitler koyulmasıdır. Bu evrede 

terapist ve danıĢan genel tedavi hedefleri konusunda anlaĢmalı ve hedefler yönetilebilir 

parçalara bölünebilmelidir. Ġlk birkaç seans tedavi lojistiği (ücret, seans sıklığı, terapiste seans 

dıĢında ulaĢabilme koĢulları, ev ödevi beklentileri, temel kurallar ve sınırlar, vb.) üzerinde 

anlaĢma Ģeklinde yapılandırılmalıdır. DanıĢan bu evrede iyileĢmenin acı verici, karmaĢık ve 

zor olduğunu, iyileĢmek için çok çalıĢması gerektiğini anlamalıdır.  

Orta evre, iyileĢme için asıl çok çalıĢılan süreçtir. Ġlk evrenin ikinci yarısından itibaren 

baĢlar ve birinci evrenin hedefleri tamamlandıkça kademeli olarak birincil odak noktası haline 

gelir. Ġç iletiĢim ve iĢ birliği konusundaki çalıĢmalar bu evrede çoğu seansın düzenli olarak 

odak noktası olur. Tedavi alyansı tüm alter kiĢiliklerle kurulur ve sistem küçük yaĢamsal 

sorunları takım ruhu ile çözmeyi öğrenir. Travmaya yönelik hafızanın entegrasyonu ile 

geçmiĢle yüzleĢme, geçmiĢi sahiplenme ve geçmiĢe hakim olma gibi acı verici çalıĢmalar 

baĢlar. Bu evre yıllar sürer, birçok semptom azalması görülür. DıĢavurum durur, aktif TSSB 

semptomları azalır, bağımlılıkların çoğu kontrol altına alınır, yatılı tedavi ihtiyacı yok olmaya 

baĢlar ve bu sürecin sonunda tamamen ortadan kalkar. Bu evrenin ilerleyen aĢamalarında 

kazanımlar danıĢan ve yakınları tarafından fark edilmesi ile terapiye olan inanç artar.  

Geç evre, travma ve zor savunmalarla çalıĢma açısından daha kolaydır; ancak daha az 

önemli değildir. Bu evre sağlamlaĢtırma, orta evrenin çalıĢmalarını tamamlama ve bugün ve 

geleceği çalıĢma konularını kapsar. Daha olgun ve sağlıklı savunmalar ve iliĢkiler inĢa etmek 

ve sürdürmek, yeni yaĢam becerileri geliĢtirmek, ―travma mağduru‖ yerine ―sıradan insan‖ 

kimliğini öğrenmek bu evrenin temel hedeflerindendir. Bu evrenin sonlarına doğru, terapistin 

kaybı çalıĢması iĢin bir parçası olur. Bu evrede Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ve BaĢka 

Türlü Adlandırılamayan Dissosiyatif Bozukluklar vakalarında parçalanmıĢ kiĢilikler bir bütün 

olana kadar harmanlanır, bazı parçalar belli zamanlarda birleĢtirilir. Yas üç evrede de çalıĢılan 

bir konudur. ĠyileĢmeyle beraber biten iliĢkiler, içsel arkadaĢların artık orada olmaması, bazı 
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hayallerin gerçekleĢmeyeceğini fark etme, çocukluğun sonu ile iyileĢmenin baĢı arasındaki 

zamanı kaybetme bu evredeki yas konularıdır (Ross & Naomi, 2009). 

Bu modelde kullanılan özel tedavi teknikleri bulunmaktadır. Bu teknikler; direnç: 

normalleĢtirme ve savunmalarla çalıĢma, seslerle konuĢma, içsel güvenli alan geliĢtirme, 

sistemin parçalarını bedene ve bugüne yönlendirme, sistemdeki persekütör taraflarla alyans 

geliĢtirme, içsel iletiĢim ve iĢbirliğini arttırma, bugüne adapte olmaya odaklanma, ―farz 

edelim ki‖ dalgası, hissetmenin iyileĢtirici gücü: öfke ve keder ile çalıĢma, deneysel terapiler, 

cinsel istismar ve dissosiyasyon: cinsellik ve cinsiyet üzerindeki etkileri, hipnozun görevi, 

ilaçların görevi, yatılı tedavi ve travmadan sonra hayat olarak adlandırılmaktadır. 

1.Direnç: Normalleştirme ve Savunmalarla Çalışma; direnç sıklıkla tamamen negatif 

bir durum olarak değerlendirilmekte, direncin artması ilerlemenin azalması ve daha ciddi 

problemler olarak değerlendirilmektedir. Bu durum doğru olabilse de tam tersi durum 

iyileĢme için daha önemlidir. Travmaya maruz kalan vakalarda direnç tamamen ortadan 

kalkması kiĢiyi yumuĢatabilir ve bunun sonucunda kiĢi intihar edebilir ya da 

katatonikleĢebilir. Burada önemli olan direncin miktarıdır. Biraz direnç iyidir; katı, aĢırı, 

esnemeyen direnç iyi değildir. Bu tedavi tekniğinde, danıĢanın mevcut durumunu (danıĢanın 

yaĢantılarının sonucu olarak mevcut durumda olması ve semptomlarının olması durumu) 

onaylama ve normalleĢtirme önemlidir. ĠyileĢmenin ana ilkesi; ―kurban olmayı sen seçmedin, 

fakat daha fazla kurban olmamayı sen seçebilirsin‖ dir. Onaylama ve normalleĢtirme olumsuz 

davranıĢ için bir özür değildir. Aksine, sorumluluk almaya, büyümeye ve iyileĢmeye götürür.  

2.Seslerle Konuşma; sesler yönetici kiĢiliğe entegre olma ihtiyacı olan kendiliğin ayrık 

yönleridir. Tedavinin amacı sesleri yok etmek değil; sesleri kabul etmek, hoĢ karĢılamak ve 

sesleri tekrar host kendiliğe geri harmanlamaktır. Sesler terapiye gelen danıĢan kadar danıĢan 

olarak kabul edilmelidir. Sesler danıĢanın reddedilmiĢ, sahiplenilmemiĢ yönleridir. Bu 

nedenle, seslerle terapi alyansı kurma ve onları terapiye dahil etme ihtiyacı en az tedavi 

baĢvurusu yapan host için olduğu kadar vardır. Bu süreçte terapist, ―danıĢanı‖ ve ―sesi‖ doğru 

bir Ģekilde onaylar, anlaĢamaya vardırır ve över. Terapist, danıĢanın öğrenmesi gereken 

seslerle iletiĢim tarzını modeller.  

3.İçsel Güvenli Alan Geliştirme; güvenli alanın inĢasını ya da içsel alandaki herhangi 

bir gezintiyi danıĢanın kontrolüne bırakmak önemlidir. Terapist önerilerde bulunur ancak; iĢi 

danıĢan yapar. Güvenli alanın oluĢturulması vakadan vakaya ve durumdan duruma değiĢiklik 

gösterir; ancak güveli alan ilkeleri basittir. Ġmajinasyon teknikleri kullanılarak bu çalıĢma 

yapılır.   

4.Sistemin Parçalarını Bedene ve Bugüne Yönlendirme; Travma Sonrası Stres 

Bozukluğunda kiĢi savaĢ-ya da-kaç modunda sıkıĢmıĢ olarak kalır. Günlük yaĢamda 

olabilecek herhangi bir Ģey kiĢiyi travma anına geri götürebilir. Bu durumdaki kiĢiye zamanı 

ve yeri söylemek ana getirmek için yeterli olabilir; ancak DKB vakalarında durum farklıdır. 

Parçalar belli zamanlarda yaĢarlar ve onlar için zaman akmaz. Sistemin parçalarını bir araya 

getirmeden önce parçaları bugüne getirmek önemlidir. 

5.Sistemdeki Persekütör Taraflarla Alyans Geliştirme; persekütörün görevlerinden biri 

host hissetmesin ya da açığa vurmasın diye öfkeyi tutmak ve zapt etmektir. Hostta öfke fobisi 

olduğu kadar persekütörde de kibarlık fobisi vardır. Persekütör kontrol odağındaki kaymanın 

en enerjik ve öfkeli taraflarını tutar. Host kendinden nefret etmek durumunda kalmasın diye 

persekütör hosttan nefret eder.  
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6.İçsel İletişim ve İşbirliğini Arttırma; içsel iletiĢim ve iĢ birliği danıĢanın sağlıklı bir 

birey olmaya yaklaĢmasını sağlar. Beden ve bugüne yönlenen parça sayısı, bilgi paylaĢımı ve 

problem çözme arttıkça kiĢinin genel iĢleyiĢ ve iyileĢmesi artar. Ġçsel iletiĢim önce tarafsız 

konular üzerinden geliĢtirilir ve sonrasında daha karmaĢık ve yüklü konular üzerinden 

ilerlenir. Sesleri dinlemek, seslerle konuĢmak, diğer parçalarla birlikte günlük tutmak, zihne 

baĢka bir yerden giren duygu ve dürtülere önem vermek, ya da içsel alanlarda diğerleri ile 

etkileĢime girmek iletiĢim ve iĢ birliğini arttırıcı çalıĢmalardır. Terapistin amacı iletiĢim 

kurulmasına yardımcı olmak, sonra parçaların birbirleri ile iletiĢim kurmaları için döngünün 

dıĢına çıkmaktır. 

7.Bugüne Adapte Olmaya Odaklanma; travmaya ve istismara maruz kalmıĢ kiĢilerin 

çoğu geçmiĢ yaĢantılardan kaynaklanan anılar, inançlar ve davranıĢlara sıkıĢıp kalmıĢlardır. 

GeçmiĢin üstünde oturmanın yardımcı ve iyileĢtirici olmaması gibi geçmiĢin bugün 

üzerindeki etkilerini yok saymak ya da bunlardan kaçınmak da yardımcı ve iyileĢtirici 

değildir. Terapide bugün tek bir anlık zaman anlamına gelmez – bugünkü koĢullar, yakın 

geçmiĢ ve yakın gelecek, Ģu anda olanlar anlamına gelir. GeçmiĢi, bugünü ve geleceği 

dengede tutmak ve gelecek odaklı tedavi tekniklerinin kullanılması önemlidir. Genel strateji 

anlamlı, ödüllendirici bir gelecek hayal etmek, sonrasında bu geleceğe ulaĢmak için ayrıntılı, 

sıralanmıĢ, iĢlevsel bir yol haritası oluĢturmaktır. 

8.―Farz Edelim Ki‖ Dalgası; ―farz edelim ki‖ dalgası art arda gelen ―farz edelim ki‖ 

sorularıdır. Bu tekniğin amacı dirençle çalıĢırken kaçınılan ana konuya ulaĢmak için savunma 

mekanizmalarının ardına geçebilmektir.  

9.Hissetmenin İyileştirici Gücü: Öfke ve Keder ile Çalışma; hissetmeye yönelik 

tolerans düzeyi kiĢiden kiĢiye, farklı zamanlarda aynı kiĢi için bile değiĢiklik gösterir. 

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ya da BaĢka Türlü Adlandırılamayan Dissosiyatif Bozukluk 

tanısı olan kiĢi kiĢilik sistemi içindeki farklı parçaların duygularına karĢı farklı düzeyde 

tolerans gösterir. Farklı parçalar çeliĢen duyguların ayrı kalmasına izin veren farklı duygulara 

sahip olabilir. Fakat, bu durum parçalar arasında çeliĢki ile sonuçlanır ve her biri bir diğerinin 

duygularına ve iĢlevine düĢük tolerans ya da kabullenme gösterir. Yoğun duyguları 

normalleĢtirmek önemlidir. Travmaya ya da istismara coĢan duygulanım ya da duygusal 

uyuĢmuĢluk olarak tepki verilir. Ġkinci durumda, dissosiyasyon ve kopuk olma durumu daha 

belirgin bir Ģekilde ortaya çıkabilir. Bu nedenle danıĢanlara yaĢadıkları duyguların normal 

olduğunu gösterme ve duyguları ile etkileĢime girmelerini sağlamak önemlidir. 

10.Deneysel Terapiler; duyarsızlaĢtırma çalıĢmaları için çok önemlidir. Bu terapiler 

sanat, müzik, hareket, psikodrama, outdoor aktiviteleri ve çok çeĢitli farklı aktiviteler 

içerebilir. Her zamanki gibi, mantık ve yapı aynı kalırken içerik değiĢir. Deneysel terapilerde 

kullanılan teknikler sadece araçtır. Asıl terapötik güç, maruz kalma, alıĢtırma ve 

duyarsızlaĢtırmadan gelir.  

11.Cinsel İstismar ve Dissosiyasyon: Cinsellik ve Cinsiyet Üzerindeki Etkileri; kendini 

suçlama, kendinden nefret etmek ve kendine zarar verme, ki çoğunlukla cinsel organa 

yöneliktir, cinsel istismara verilen genel tepkilerdir. Bu tepkiler kontrol odağında kayma 

(suçlu benim) ve istismarcıya bağlanma (cinsel organlardan ve cinsel olarak uyarılmaktan 

nefret etme) üzerinden anlaĢılabilir. Bu durumun sonucu; cinsellik ve cinsel yönelimle ilgili 

karıĢıklık ve cinsel birliktelikte zorlanma olarak görülür. Cinsel iliĢki sırasında geçmiĢ cinsel 

istismarla ilgili flashbackler oluĢabilir. Bu durumla baĢ etmede birinci adım kendini 

suçlamayı ve kendine zarar vermeyi çalıĢmayla baĢlamaktır. Ġkinci adım istismarın çeĢitli 

yanlarını iĢlemektir. Bu sistemdeki farklı parçaların kendi aralarında bilgi paylaĢmalarını 
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gerektirir. Bu Ģekilde bütün parçalar dissosiye ve parçalanmıĢ davranıĢ, duyumsama ve 

bilginin aksine olanların tam bir resmini anlar. Ayrıca, mevcut ya da yeni iliĢkideki cinselliğin 

tartıĢılması ve bu konuda uzlaĢılması önemlidir. Bu süreç partnerle değil sistemdeki parçalarla 

yapılmalıdır. Farklı parçaların farklı beklentileri ve yönelimleri olabilmektedir. Bu nedenle 

içsel iletiĢim önemlidir.  

12.Hipnozun Görevi; hipnozun sosyobiliĢsel modeline göre Dissosiyatif Kimlik 

Bozukluğu vakalarının terapistlerin farkında olmadan yanlıĢ yönlendirmesi sonucunda ortaya 

çıktığını iddia etmektedir. Hipnotik süreçte sorulan sorular, yönlendirmeler ve terapistin 

beklentilerini karĢılama ihtiyacı süreci kontrol etmektedir. Geleneksel hipnotik uygulama 

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu vakalarında gerekli olmadığı değerlendirilmektedir. Aslında, 

tam tersi durum yani danıĢanı trans durumunun dıĢında tutmak daha önemlidir.  

12.İlaçların Görevi; tedavide ilaç kullanımı çoğunlukla tanı odaklı olmaktan ziyade 

semptom odaklıdır. Uyku ve anksiyete düzenleyici ilaçlar kullanılmaktadır. Burada amaç 

tanıyı tedavi etmek değil danıĢanın terapi sürecine entegrasyonunu sağlamaktır.  

13.Yatılı Tedavi; Ross Enstitüsü Travma Programı‘na kabul kriterleri, akut intihar 

eğilimi, akut öldürme eğilimi, ya da basit istikrar, güvenlik sağlamada yetersizlik olarak 

belirlenmiĢtir. Yatılı tedavinin amacı akut stabilizasyonun sağlanması ve danıĢanın tedaviyi 

ayaktan devam ettirebilecek duruma gelmesidir. Tedavi programı ortalama on iki gün sürer, 

ancak en fazla yirmi bir güne kadar uzatılabilir. 

14.Travmadan Sonra Hayat; ―hayatta kalan‖ kimliğinin bırakılması, kayıplarla 

yüzleĢilmesi ve onların kabullenilmesi (insanlar, fırsatlar, para, vb.) Ģeklinde yapılandırılır. 

Amaç; bugünde yaĢamayı öğrenmek, geleceği düĢünmek ve gelecek için plan yapmaktır 

(Ross & Naomi, 2009). 

Sonuç ve Öneriler 

Tüm psikiyatrik tanı grupları içinde Dissosiyatif Bozukluklar tanı grubunun yüksek 

prevelansa sahip olduğu; ancak bu tanı grubuna özel olarak klinisyenlerin bilgi ve 

becerilerinin kısıtlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu tanı grubuna uygun olmayan tedavi 

yöntemlerinin kullanıldığı ve tedavi baĢarısının düĢük olduğu değerlendirilmektedir. Bu 

nedenle, Dissosiyatif Bozukluklar tanı grubuna özel klinik yönelimli ve travma merkezli 

psikoterapi yöntemlerinin alanında uzman klinisyenlerce kullanılmasının önemli olduğu 

değerlendirilmektedir (Öztürk, 2003). 

Kaynakça 

1. Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (2013), Beşinci 
Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, 
Ankara. 

2. Öztürk, E. (2003). Prevalance of childhood trauma in families of patients with dissociative 
disorders (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 
İstanbul. 

3. Öztürk, E. (2017). Travma ve dissosiyasyon: Dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi ve 
aile dinamikleri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 

4. Ross, C.A., & Naomi H. (2009). Trauma model therapy: a treatment aproach for trauma, 
dissociation and complex comorbidity. Greenleaf Book Group. 

5. Şar, V. (2018).  Dissosiyatif Bozukluklar. Karamustafalıoğlu KO, editör. Temel ve Klinik Psikiyatri 
içinde (453-461. ss.). Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri. 

 



 
 

 1591 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

 

  



 
 

 1592 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Bildiri No: BT504 

CĠNSEL TACĠZE ĠLĠġKĠN ALGI VE TUTUMLAR 

Hülya Ayhan, Ġstanbul Üniversitesi-CerrahpaĢa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü/Doktora 

Öğrencisi, hulyaayhan85@gmail.com 

 
ÖZET 

 
Günümüzde araştırmacıların ve katılımcıların fikir birliğine vardığı, evrensel olarak kabul edilmiş bir 

cinsel taciz tanımı bulunmamaktadır. Bu durumun oluşmasında, cinsel taciz kavramın kapsadığı davranışların 

(örn: cinsel içerikli ifadeler, görüşmek için ısrarcı teklifler, ıslık çalmak, dik dik bakmak, cinsel zorlama, 

tecavüz, rahatsız edici yakınlık, dokunma, okşama, vb.) çeşitlilik göstermesi, kişilerin cinsel tacize ilişkin algı ve 
tutumlarının değişkenlik göstermesi ve cinsel tacizin tanımlanma amacı gibi faktörler etkili olmaktadır.  

Cinsel tacizin nasıl algılandığının değerlendirildiği araştırmalar sonucunda; algıyı etkileyen faktörler, 

―olayın kişisel yönleri faktörü‖, ―kişilerarası faktör‖, ―olayın doğasında cinsellik ve taciz olup olmadığını 

değerlendiren faktör‖ ve ―olayın olma olasılığını değerlendiren faktör‖ olarak adlandırılmıştır. Bunlara ek 

olarak; cinsiyet, yaş, cinsel tacizi uygulayan kişinin kim olduğu, mağdurun kim olduğu, cinsel tacizin nerede ve 

ne sıklıkla gerçekleştiği ve kültür gibi etkenler de cinsel tacizin nasıl algılandığını etkilemektedir. 

 Yapılan araştırmalarda cinsel tacize ilişkin tutumlarda cinsiyetin, yaşın, cinsel taciz deneyimi olup 

olmamasının, kültürün, cinsiyet rollerinin, cinsiyetçi inanışların, sosyal baskınlığın, kontrol odağının ve 

empatinin etkisi incelenmiştir.  

Cinsel taciz konusu ile ilgili araştırmaların yapılması cinsel tacizi önleme eğitimi ve mağdur destek 

programları oluşturabilmek açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu tip araştırmalardan çıkan sonuçların 
yardımı ile mağdurun durumunun anlaşılması kolaylaşabilir ve insanların önleme konusunda bilgilendirilmeleri 

sağlanabilir. Ayrıca, bu tip araştırmalar yardımı ile oluşturulan programlarla cinsel tacize yönelik farkındalık 

düzeyinde, davranışlarda gizlenmiş cinsel mesajlara karşı duyarlı hale gelme durumunda değişim 

sağlanabileceği düşünülmektedir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Cinsel taciz, Cinsel tacize ilişkin algılar, Cinsel tacize ilişkin tutumlar 

PERCEPTION AND ATTITUDES TOWARD SEXUAL HARASSMENT 
  

ABSTRACT 

 

  Today, there is no universally accepted definition of sexual harassment that researchers and 

participants agree. Factors such as the diversity of behaviors covered by the concept of sexual harassment 

(eg; sexual expressions, persistent offers to date, whistling, stare, sexual coercion, rape, disturbing intimacy, 

touching, patting, etc.), variability of people's perceptions and attitudes towards sexual harassment, and the 

purpose of defining sexual harassment are effective in the formation of this situation. 

  As a result of researches evaluating how sexual harassment is perceived, factors affecting perception 

are named as ―factor of personal aspect of the event‖, ―factor that assesses whether there is sexuality and 
harassment in the nature of the incident‖ and ―factor assessing the likelihood of the event‖. Additionally; 

factors such as gender, age, who is the perpetrator of sexual harassment, who is the victim, where and how 

often sexual harassment occurs, and culture also affect how sexual harassment is perceived.  

  The effects of gender, age, whether there is sexual harassment experience or not, culture, gender roles, 

sexist beliefs, social dominance, locus of control, and empathy were investigated in attitudes towards sexual 

harassment. 

  Research on sexual harassment is important in terms of training on prevention of sexual harassment 

and establishing victim support programs. With the help of the results of such researches, it becomes easier 

to understand of the victim‘s situation and people can be informed about prevention of sexual harassment. In 

addition, it is considered that programs made with the help of such researches can change the level of 

awareness about sexual harassment and sensitiveness to sexual messages hidden in behavior. 

 

Keywords: Sexual Harassment, Perception of sexual harassment, Attitudes toward sexual harassment. 
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GiriĢ 

Cinsel taciz kavramı 1960‘lı yılların sonunda kullanılmaya baĢlanılan bir terimdir 

(Ford ve Donis, 1996). Sosyal bilimlerde ise cinsel taciz konusu ile ilgili araĢtırmalar 1980‘li 

yıllardan bu yana devam etmektedir (Pryor ve McKinney, 1995). Günümüzde de cinsel taciz 

ile ilgili araĢtırmalar yapılmakta; ancak araĢtırmacıların ve katılımcıların fikir birliğine 

vardığı, evrensel olarak kabul edilmiĢ bir cinsel taciz tanımı bulunmamaktadır (Foulis ve 

McCabe, 1997). Bu durumun oluĢmasında, cinsel taciz kavramın kapsadığı davranıĢların (örn: 

cinsel içerikli ifadeler, görüĢmek için ısrarcı teklifler, ıslık çalmak, dik dik bakmak, cinsel 

zorlama, tecavüz, rahatsız edici yakınlık, dokunma, okĢama, vb.) çeĢitlilik göstermesi, 

kiĢilerin cinsel tacize iliĢkin algı ve tutumlarının değiĢkenlik göstermesi, cinsel tacizin 

tanımlanma amacı gibi faktörler etkili olmaktadır (Pryor ve McKinney, 1995).  

Cinsel tacizin görülme sıklığının belirlenmesinde cinsel tacizin nasıl tanımlandığını ve 

araĢtırmalarda kullanılan yöntemsel durumların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Yapılan 

araĢtırmalardaki örneklemin evreni temsil gücü, örneklem özellikleri, örneklemin verdiği 

yanıtların güvenirliği, veri toplamak için kullanılan yöntemler, araĢtırmanın zaman aralığı gibi 

etkenler görülme sıklığı ile ilgili kesin ve net bilgi alınmasını zorlaĢtırmaktadır (O‘Donohue, 

Downs ve Yeater, 1998). Genel olarak değerlendirildiğinde, cinsel tacizin ortak bir tanımının 

oluĢturulmasını zorlaĢtıran faktörler görülme sıklığının belirlenmesini de zorlaĢtırmaktadır. 

Cinsel tacizin neden ortaya çıktığını açıklamaya çalıĢan çeĢitli modeller 

bulunmaktadır. Bunlar biyolojik model, organizasyonel model, sosyokültürel model, 

durumsal ve kiĢisel etkenler modeli ve dört-faktör modeli olarak adlandırılmaktadır. Biyolojik 

modele göre cinsel taciz aslında taciz değildir. Bu durum erkeğin güçlü cinsel içgüdülerinin 

doğal bir sonucu ve kadın ile erkeğin birbirine yönelik normal cinsel çekimidir. Bu model 

erkeğin doğası gereği daha agresif ve baskın olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

Organizasyonel model, kurumsal ortam, hiyerarĢik yapılanma, otorite iliĢkilerinin bazı 

kiĢilerin taciz edici davranıĢları sergilemelerini kolaylaĢtırdığı temeline dayanmaktadır. 

Sosyokültürel model ise cinsel tacizin kaynağını toplumdaki kadın ve erkek rolleri arsındaki 

eĢitsizliğin bir sonucu olarak değerlendirmektedir. Durumsal ve kiĢisel etkenler modeline 

göre ise cinsel tacizin altında yatan etkenler taciz eden kiĢi ile mağdurun özellikleri ve bu 

kiĢilerin kendilerine özel Ģemalarıdır. Bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla taciz edici 

davranıĢlar sergileyebilir ya da daha fazla cinsel tacize maruz kalabilmektedir. Dört-faktör 

modeli ise motivasyon, cinsel tacize karĢı içsel kısıtlamaların aĢılması, cinsel tacize karĢı 

dıĢsal kısıtlamaların aĢılması ve mağdur direncini aĢmak olmak üzere sırasıyla dört faktörden 

oluĢmaktadır (O‘Donohue, Downs ve Yeater, 1998).  

Cinsel tacizin sonuçları açısından ise cinsel tacize maruz kalmak mağdurun hem 

kiĢisel hayatında hem de iĢ/okul hayatında olumsuz yönde değiĢime neden olmaktadır. 

Mağdurun biliĢsel, duygusal ve psikolojik yapısında değiĢimler gözlenmekte; bu değiĢimler 

iĢ/okul hayatında performans kaybı, iĢte devamsızlık, yaptığı iĢten zevk alamama olarak 

kendini göstermektedir (O‘Donohue, Downs ve Yeater, 1998). 

Cinsel Tacize ĠliĢkin Algılar: Cinsel taciz yukarıda bahsedildiği üzere çok geniĢ 

spektrumda davranıĢı kapsamaktadır. Yani, davranıĢsal olarak ya da Ģiddeti açısından 

birbirinden farklı davranıĢ kalıplarını içermektedir. Bu nedenle, bir bireyin cinsel taciz olarak 

algıladığı ve tanımladığı bir davranıĢ bir baĢkası tarafından cinsel taciz olarak 

algılanmayabilmektedir. Bu farklılığın oluĢmasında davranıĢın ne olduğunun yanı sıra kiĢinin 

davranıĢı nasıl değerlendirdiği de etkilidir (Terpstra ve Baker, 1986). Cinsel tacizin 

algılanmasındaki farklılıkların değerlendirilmesi amacı ile çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu 
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araĢtırmalarda çoğunlukla davranıĢın ve davranıĢı algılayan kiĢinin/kiĢilerin nitelikleri 

(özellikleri) değerlendirilmektedir. Cinsel tacizin nasıl algılandığının değerlendirildiği araĢtırmalar 

sonucunda; algıyı etkileyen faktörler, ―olayın kiĢisel yönleri faktörü‖, ―kiĢilerarası faktör‖, ―olayın 
doğasında cinsellik ve taciz olup olmadığını değerlendiren faktör‖ ve ―olayın olma olasılığını 

değerlendiren faktör‖ olarak adlandırılmıĢtır. Bunlara ek olarak; cinsiyet, yaĢ, cinsel tacizi uygulayan 

kiĢinin kim olduğu, mağdurun kim olduğu, cinsel tacizin nerede ve ne sıklıkla gerçekleĢtiği ve kültür 
gibi etkenler de cinsel tacizin nasıl algılandığını etkilemektedir. Cinsel tacizin algılanmasında cinsiyet 

ve cinsel tacizin kim tarafından gerçekleĢtirildiğinin etkisinin incelendiği araĢtırma sonucunda kadın 

ve erkek katılımcıların farklı davranıĢları cinsel taciz olarak algıladığı, kadınların erkeklere kıyasla 

daha fazla durumu cinsel taciz olarak algıladıkları değerlendirilmiĢtir (Fitzgerald & Ormerod, 

1991). YaĢ faktörünün cinsel tacizin nasıl algılandığı üzerindeki etkilerinin incelendiği 

araĢtırma sonuçları yaĢça büyük olan katılımcıların gençlere kıyasla daha yüksek cinsel tacizi 

algısı ve olumsuz değerlendirme puanları aldıkları görülmüĢtür (Ohse & Stockdale, 2008). 

Cinsel tacize yönelik algılar genel olarak değerlendirildiğinde, kadınların erkeklere kıyasla 

daha fazla davranıĢı cinsel taciz olarak algıladıkları, yaĢça büyük kiĢilerin gençlere kıyasla 

daha fazla olayı cinsel taciz olarak değerlendirdikleri anlaĢılmaktadır. 

Cinsel Tacize ĠliĢkin Tutumlar: Yapılan araĢtırmalarda cinsel tacize iliĢkin 

tutumlarda cinsiyetin, yaĢın, cinsel taciz deneyimi olup olmamasının, kültürün, cinsiyet 

rollerinin, cinsiyetçi inanıĢların, sosyal baskınlığın, kontrol odağının ve empatinin etkisi 

incelenmiĢtir. 

Cinsiyetin cinsel tacize iliĢkin tutumlar üzerindeki etkisinin incelendiği araĢtırmalarda 

erkeklerin kadınlara kıyasla cinsel tacizi daha tolere edici bir tutum sergiledikleri bulunmuĢtur 

(Foulis ve McCabe, 1997). Yani, cinsel tacize yönelik tutumlarda cinsiyetler arası farklılıklar 

değerlendirildiğinde kadınların ve erkeklerin cinsel tacize iliĢkin tutumlarının birbirinden 

farklı olduğu; erkeklerin kadınlara kıyasla cinsel tacize yönelik daha kabul edici bir tutum 

sergiledikleri değerlendirilmektedir. Cinsel tacize iliĢkin tutumlarda cinsiyetler arası 

farklılıkların var olmasında kadınların ve erkeklerin cinsel tacize yönelik algılarının farklı 

olması etkili olabilmektedir. Kadınların erkeklere kıyasla daha geniĢ spektrumda davranıĢı 

cinsel taciz olarak değerlendirdikleri araĢtırmalarca desteklenmektedir (Fitzgerald ve 

Ormerod, 1991). 

YaĢ faktörünün cinsel tacize iliĢkin tutumlar üzerindeki etkisini inceleyen araĢtırmalar 

kısıtlı sayıda bulunmaktadır (Foulis ve McCabe, 1997; McCabe ve Hardman, 2005). Yapılan 

araĢtırmalardan çıkan genel sonuç çoğunlukla gençlerin yaĢça büyük olanlara kıyasla cinsel 

tacize karĢı daha fazla tolerans gösterdikleri yönündedir (Ford ve Donnis, 1996; McCabe ve 

Hardman, 2005). 

Cinsel taciz geçmiĢinin olup olmaması faktörünün cinsel tacize iliĢkin tutumlar 

üzerindeki etkisini inceleyen araĢtırmalar çeliĢen sonuçlar vermektedir. Bazı araĢtırmalarda 

cinsel taciz geçmiĢi olanların olmayanlara kıyasla cinsel tacizi daha fazla tolere eden bir 

tutum sergiledikleri (Foulis ve McCabe, 1997; McCabe ve Hardman, 2005); bu sonucun 

tersine bazı araĢtırmalarda ise cinsel taciz geçmiĢi olanların olmayanlara kıyasla cinsel tacize 

yönelik daha negatif tutumlar sergiledikleri bulunmuĢtur (Powell, 1983). 

Cinsel tacize iliĢkin tutumlarda kültürel farklılıkların olduğu araĢtırma sonuçlarıyla 

desteklenmektedir. Bu araĢtırmalarda kültürler bireyci ve toplumcu (kolekt ivist) olarak 

sınıflandırılmaktadır. AraĢtırma sonuçları, bireyci kültüre mensup katılımcıların kolektivist 

kültüre mensup olanlara kıyasla cinsel tacizi daha az tolere eden bir tutum sergilediklerini 

göstermektedir (Sigal ve diğerleri, 2005).   
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Cinsiyet rolü kavramı kiĢinin kendi kimliğini algılayıp, bu role uygun olarak 

davranması ve bu davranıĢların toplumsal kurallar ile de uyum içinde olması anlamına 

gelmektedir (Özbay, Terzi, Erkan ve Çankaya, 2011). Bireyin cinsiyet rolleri ile uyum içinde 

olup olmamasının cinsel tacize iliĢkin tutumlar üzerindeki etkisini inceleyen araĢtırmalarda 

geleneksel cinsiyet rollerine sahip olan bireylerin cinsel tacize yönelik daha olumlu tutumlar 

sergiledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır (Turgut, 2007).  

Cinsiyetçi inanıĢlar kavramı ise genel anlamda kadına yönelik düĢmanca tutum, 

kiĢilerarası Ģiddetin kabulü ve cinsiyet rolü stereotipi kavramları üzerinden 

değerlendirilmektedir. Cinsiyetçi inanıĢlar; cinsel içerikli davranıĢların erkekler tarafından 

baĢlatılması, kadının daha pasif ve itaatkâr olması gibi varsayımları içermektedir. Cinsiyetçi 

inanıĢlar ile cinsel tacize iliĢkin tutumlar arasındaki iliĢkinin incelendiği araĢtırmalardan 

cinsiyetçi inanıĢların cinsel tacize iliĢkin tutumları belirleyici bir etken olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Kontrol odağı kavramı Rotter (1966) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu kavrama göre bazı 

bireyler yaĢanan olayları kendi davranıĢlarının sonucu olarak değerlendirirken diğerleri 

olayların nedenlerini dıĢsal kaynaklara dayandırmaktadırlar. YaĢanan olayları kendi 

davranıĢlarının sonucu olarak değerlendiren bireyler iç kontrol odaklı, dıĢsal kaynakların 

sonucu olarak değerlendirenler ise dıĢ kontrol odaklı olarak değerlendirilmektedir. Kontrol 

odağının cinsel tacize iliĢkin tutumlar üzerinde ne kadar yordayıcı olduğuna yönelik çok fazla 

araĢtırma bulunmamakla birlikte kontrol odağı ile özellikle tecavüz mağdurlarına iliĢkin 

tutumlar (Yalçın, 2006) arasındaki iliĢkinin incelendiği araĢtırmalar bulunmaktadır. Örneğin; 

Larsen ve Long (1988) tarafından tecavüze iliĢkin tutumlar üzerinde kontrol odağının 

yordayıcılık düzeyinin incelendiği araĢtırmadan dıĢsal kontrol odaklı bireyler tecavüze karĢı 

daha yüksek tolerans göstermekte iken içsel kontrol odaklı bireyler tecavüze karĢı daha az 

tolerans gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Empati kavramı psikolojide ilk defa Lipp (1903) tarafından tanımlanmıĢ ve 

kullanılmıĢtır. Süreç içinde farklı tanımlamalar yapılmıĢ olsa da günümüzde; empati kavramı 

bireyin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyabilmesi, bu kiĢinin duygu ve düĢüncelerini 

tam olarak anlayabilmesi ve anladığını karĢısındakine aktarabilmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Dökmen, 2009). Empatinin cinsel tacizin en aĢırı formu olarak kabul edilen tecavüze iliĢkin 

tutumları yordayıcılık düzeyinin incelendiği araĢtırmalar bulunmaktadır. Yapılan 

araĢtırmalarda empati düzeyi yükseldikçe tecavüz mağdurlarına yönelik daha olumlu tutumlar 

sergilendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır (Sakallı-Uğurlu & ark., 2007). Bir baĢka araĢtırma 

sonucuna göre ise empatik düĢünce ile cinsel tacizi normal flörtleĢme olarak kabul etmeye 

yönelik tutumlar arasında negatif yönde anlamlı düzeyde iliĢki bulunmuĢtur. Yani, bireydeki 

empatik düĢünce (bireyin zor durumlarda kalan kiĢilere yönelik hissettiği yakınlık) düzeyi 

arttıkça bireyin cinsel tacizi normal flörtleĢme ve önemsiz mesele olarak kabul etmeye 

yönelik tutumu azalmaktadır (Ayhan, 2015). 

Sonuç ve Öneriler  

Cinsel taciz konusu ile ilgili araĢtırmaların yapılması cinsel tacizi önleme eğitimi ve 

mağdur destek programları oluĢturabilmek açısından önemli olduğu; bu açıdan bakıldığında 

cinsel tacizin ne olduğu, hangi davranıĢların cinsel taciz olarak algılandığı ve cinsel tacize 

yönelik algı ve tutumlar ile ilgili araĢtırmaların da yapılması gerektiği düĢünülmektedir. Bu 

tip araĢtırmalardan çıkan sonuçların yardımı ile mağdurun durumunun anlaĢılması 

kolaylaĢabilir ve insanların önleme konusunda bilgilendirilmeleri sağlanabilir. Ayrıca, bu tip 

araĢtırmalar yardımı ile oluĢturulan programlarla cinsel tacize yönelik farkındalık düzeyinde, 
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davranıĢlarda gizlenmiĢ cinsel mesajlara karĢı duyarlı hale gelme durumunda değiĢim 

sağlanabileceği düĢünülmektedir.  
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ÖZET 

 
Bu çalışmada, kültür ve psikopatoloji ilişkisi ele alınarak kültürel faktörlerin, ruhsal bozukluklar 

üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan hastalık, sağlık ve iyileşme 

gibi kavramların, toplumda geçerli olan çocuk yetiştirme stillerinden, toplumsal rol ve beklentilerden bağımsız 

olarak değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir. Bunun yanında, davranışların normal ya da anormal olarak 
tanımlanması ve sınıflandırılmasının da kültüre bağlı olarak değişebileceği gibi kültürel alandaki 

farklılaşmaların da toplumdaki normal ve anormal davranış tanımlarını ve içeriklerini değiştirebileceği 

bilinmektedir. Durağan bir yapı olmayan, değişime ve gelişime açık bir alan olan kültürün taşınmasında ve 

kuşaktan kuşağa geçirilmesinde rol oynayan en temel unsurun dil olduğu belirtilmelidir. Ruhsal rahatsızlıkların 

belirtilerinin, çoğunlukla sözlerle ve davranışlarla ortaya konduğu düşünüldüğünde, kültür içinde edinilen ve 

şekillenen sözel ve davranışsal birikimin önemi ortaya çıkmakta ve insanın düşüncelerini, duygularını ve 

davranışlarını etkileyen kültürün, patolojik durumları da etkileyebileceği söz konusu edilebilmektedir. Kültürel 

özelliklerin, ruhsal bozuklukları etkilediği düşüncesi, kültüre bağlı sendromların tanımlanması sonucunu 

doğurmuştur. Kültürler arası etkileşimler, göç ve göçün yol açtığı sonuçlar ve özellikle günümüz dünyasındaki 

küreselleşmenin etkileri göz önüne alındığında, kültür ve psikopatoloji arasındaki ilişkinin boyutlarının 

genişlediği ve bu konudaki tartışmaların da derinleştiği görülmektedir. 
 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, kültüre bağlı sendrom, psikopatoloji 

 

CULTURAL PSYCHOPATHOLOGY 
 

ABSTRACT 

In this study, the effects of cultural factors on mental disorders were tried to be investigated by 

considering the relationship between culture and psychopathology. It is thought that the concepts such as illness, 

health and recovery, which are frequently used in daily life, cannot be evaluated independently of prevailing 

child rearing styles, social roles and expectations. In addition, it is known that the definition and classification 

of behaviors as normal or abnormal may vary depending on culture, and that cultural differences may change 

the definitions and contents of normal and abnormal behaviors in society. It should be noted that language is the 

most important element playing a role in passing culture from one generation to the next, and it also should be 

noted that culture is not a static structure but open to change and development. Considering that the symptoms 
of mental disorders are mostly manifested by words and behaviors, the importance of verbal and behavioral 

accumulation acquired and shaped in the culture becomes clear, and it can be said that the culture which affects 

thoughts, emotions and behaviors may also affect the pathological conditions. The idea that cultural factors 

affect mental disorders led to the identification of culture-bound syndromes. When intercultural interactions, 

migration and the consequences of the migration and especially the effects of globalization in today‘s world are 

taken into consideration, it is seen that the dimensions of relationship between culture and psychopathology has 

widened and the debates on this issue have been deepened. 

Keywords: Culture, culture-bound syndrome, psychopathology 
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Bu çalıĢmada kültür ve psikopatoloji iliĢkisi ele alınacak ve temel olarak kültürel 

faktörlerin, ruhsal bozukluklar üzerindeki etkileri araĢtırılmaya çalıĢılacaktır. Kültürel 

özelliklerin, kültüre özgü belirli ruhsal hastalıkların tanımlanmasında etkili olduğu 

düĢüncesinden hareketle, ruhsal rahatsızlıkların içeriklerinin ve belirtilerinin kültüre göre 

değiĢebileceği ve bir belirtinin normal ya da anormal olarak değerlendirilmesinde, kültürel 

çevreyle uyumun yada uyumsuzluğun önem taĢıdığı söylenebilir. Bu çalıĢma ile ruhsal 

rahatsızlıkların belirtileri, seyri, tanımlanması ve değerlendirilmesi gibi konular üzerinde 

kültürün anlamlı etkileri olduğunun ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Üzerinde uzlaĢılmıĢ bir kültür tanımı olmasa da farklı yaklaĢımlarla ele alındığı 

görülen bu kavramın, bilim alanında, beĢeri alanda, estetik alanda ve maddi alanda olmak 

üzere dört farklı anlamda ve içerikte kullanıldığı söylenebilir (Güvenç, 2002). Buna göre, 

kültür; bilim alanında, uygarlık; beĢeri alanda, eğitim sürecinin bir ürünü; estetik alanda, 

güzel sanatlar; maddi alanda ise üretme, tarım, ekin, çoğalma ve yetiĢtirme olarak 

tanımlanmaktadır. Alfred Kroeber ve Clyde Kluckhohn, 1952 tarihli ―Culture: A critical 

review of concepts and definitions‖ isimli çalıĢmalarında, çeĢitli bilimsel ve popüler 

kaynaklardan yararlanarak topladıkları kültüre yönelik 164 farklı tanımı bir arada 

sunmuĢlardır (Oğuz, 2011). Oldukça geniĢ ve tanımlanması çok zor bir kavram olduğu 

görülen kültürün, sadece bilim alanında değil, gündelik hayatın çeĢitli alanlarında farklı 

içeriklerle karĢımıza çıktığını söyleyebiliriz. Kültür kavramına yönelik terminolojik 

çeĢitliliğin nedeni, Mejuyev tarafından kavramın sadece bilimsel değil aynı zamanda 

toplumsal ve tarihsel derinliğe sahip oluĢuyla da açıklanmaktadır (Oğuz, 2011).  

Sosyal antropolojinin konusunun kültür olduğunu söyleyen ve sosyal (kültürel) 

antropolojinin kurucusu sayılan E. B. Tylor (1871) tarafından ―kültür ya da uygarlık, bir 

toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi, sanat, gelenek-görenek ve 

benzeri yetenek, beceri ve alıĢkanlıkları içine alan karmaĢık bir bütün‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Bostan, 2016). Bu karmaĢık bütün içinde de en temel rol oynayan 

unsurlardan birinin dil olduğunu belirtmemiz gerekir. Dilin, insanı insan kılan en can alıcı 

kültür odağı olduğunu söyleyen Çotuksöken‘e göre, dil kültürün hem vazgeçilmez taĢıyıcısı 

hem de kültürün öğesidir (Çotuksöken, 1995). Kültürü taĢıyan bir yapı olarak dil, kültürün 

kuĢaktan kuĢağa geçirilmesinde ve geçmiĢin aktarılmasında büyük önem taĢımaktadır. 

Kültürün de dilin de her zaman değiĢime açık olan, sürekli farklılaĢan ve devingen bir 

özelliğe sahip olduğunu ve her ikisinin de hiçbir zaman sabit kalmadığını ve daima hareket 

halinde bulunduğunu ifade edebiliriz. Kültür ile dil arasında kurulan bu bağlantının, kültür ile 

psikopatoloji arasında kurulabilecek iliĢkinin en temel noktası olduğu düĢünülebilir. Ruhsal 

rahatsızlıkların belirtileri çoğunlukla sözler ve davranıĢlarla ortaya konmaktadır; yani, ruhsal 

rahatsızlıklar biyolojik bulgulardan çok düĢünce, duygu ve davranıĢ anormallikleriyle 

tanınırlar (Göka ve ark. 1994). Ruhsal yapıyı oluĢturan düĢünsel, duygusal ve algısal 

süreçlerdeki bozukluklar, kiĢinin daha önceden edinmiĢ olduğu sözel ve davranıĢsal birikimi 

sonucunda sözlere ve davranıĢlara dökülür, böylece belirtileri oluĢtururlar. Bu birikimin 

oluĢması ve Ģekillenmesi büyük ölçüde kiĢinin içinde yaĢadığı kültürden etkiler taĢır (Göka ve 

ark. 1994). Kısacası, insanın düĢüncelerini, duygularını ve davranıĢlarını etkileyen kültürün, 

patolojik durumları da etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Yani, ruhsal hastalıklar, belirtilerinin 

içeriği, biçimi ve tanımı açısından toplumdan topluma çeĢitlilik göstermektedirler. Kültürün 

etkisi, Ģizofreni ve demans gibi ağır bozukluklarda daha az olmakta, patolojik durumun 

Ģiddeti azaldıkça kültürün etkisi artabilmektedir (Saygın ve Alp, 2005). Saygın ve Alp 

(2005)‘e göre, Ģizofreni gibi iĢlevsel psikozlar evrensel özellikte olup Ģizofrenik ya da manik 

hastalar tüm dünyada ĢaĢılacak oranda benzerlik göstermektedirler. Yani, insanın kültürel ve 
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bireysel farklılıklarının saptanabilmesi için gerçeği değerlendirme yetisinin bozulmamıĢ 

olması gerekmektedir. ĠĢlevsel ruhsal bozukluklarda, insanların kültürel ve bireysel 

farklılıkları oldukça azalırken tepkisel ruhsal bozukluklar, kültüre özgü özelliklerle ortaya 

çıkmaktadır.  Ruhsal bozukluk olmaksızın ortaya çıkan üzüntü, korku, öfke gibi duyguların 

dıĢavurum tarzında da esas belirleyici olan kültürdür. Kültürel özelliklerin, ruhsal 

bozuklukları etkilediği düĢüncesi, kültüre bağlı sendromların tanımlanması sonucunu 

doğurmuĢtur (Saygın ve Alp, 2005). 

 

Yöntem 

Konuyla ilgili literatür taraması sonucunda ulaĢılan kaynaklar değerlendirilmeye 

çalıĢılarak sorun alanı dahilinde betimsel bir analiz yapılmıĢtır. Analiz sürecinde Ģu üç temel 

soruya yanıt bulunmaya çalıĢılmıĢtır: 1.Kültürel faktörler, psikopatoloji yaĢantısını 

etkileyebilir mi? 2.Kültürel özellikler, kültüre özgü belirli ruhsal hastalıkların 

tanımlanmasında nasıl etkili olmaktadırlar? 3.Bir belirtinin anormal olarak tanımlanmasında 

kültürün ağırlığı nedir?  

Yukarıda belirtilen araĢtırma sorularından yola çıkılarak araĢtırmanın teorik çerçevesi 

oluĢturulmuĢ ve elde edilen veriler betimsel bir yaklaĢımla sunulmuĢtur. 

Bulgular 

DavranıĢın normal ya da anormal olarak tanımlanması veya sınıflandırılması kültüre 

bağlı olarak değiĢebilmektedir (Göka ve ark. 1994). Anormalin tanımında, kültürel çevreyle 

olan uyumsuzluk temel bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Kültürel değerlerin ve 

inançların, kiĢilik geliĢimini ve kiĢiler arası iliĢkileri etkilediği bilinmektedir. Bir toplumun 

belirli bir konuya yaklaĢımı, örneğin eĢcinselliğe yönelik bakıĢ açısı, eĢcinsellere yönelik 

tutumları da etkileyecektir. Kültürel alandaki farklılaĢmalar, toplumdaki normal ve anormal 

tanımlarını ve içeriklerini değiĢtirebilir. EĢcinselliğe yönelik farklı yaklaĢımlar ve daha önce 

hastalık olarak değerlendirilen eĢcinselliğin artık hastalık kategorisinden çıkartılmıĢ olması, 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

Daha önce de ifade edildiği gibi, ruhsal rahatsızlıkların belirtileri, çoğunlukla sözler ve 

davranıĢlarla ortaya konur. Yani, bu rahatsızlıklar biyolojik bulgulardan çok düĢünce, duygu 

ve davranıĢ anormallikleriyle kendini gösterir. Ruhsal yapıyı oluĢturan düĢünsel, duygusal ve 

algısal süreçlerdeki bozukluklar, kiĢinin daha önceden edinmiĢ olduğu sözel ve davranıĢsal 

birikimi sonucunda sözlere ve davranıĢlara dökülür. Bu birikimin oluĢması ve 

Ģekillenmesinde de kiĢinin içinde yaĢadığı kültür etkili olur. Doğrudan belli bir kültüre özgü 

patolojik örüntü ve ruhsal hastalıklar sınırlı olmakla birlikte ruhsal hastalıkların belirti içeriği, 

biçimi ve tanımı açısından toplumdan topluma çeĢitlilik gösterebileceği söylenebilir. Kültürel 

özelliklerin, ruhsal bozuklukları etkilediği düĢüncesinin sonucunda da karĢımıza kültüre bağlı 

sendrom kavramı çıkmaktadır.  

Kültüre bağlı sendromlar genellikle belli toplumlarla ya da kültür alanlarıyla sınırlıdır. 

Kültüre bağlı sendromun tanımlanabilmesi için 4 kriter önerilmiĢtir:  

―1. Bozukluk farklı ve iyi tanımlanmıĢ bir sendrom olmalıdır.  

2. Birincil olarak iliĢkili olduğu kültürde spesifik bir hastalık olarak tanımlanmalıdır.       

3. O kültürdeki belirli hazırlayıcılara bir yanıt olarak beklenmeli, tanınmalı  ve bir 

dereceye kadar teyit edilmelidir.  
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4. Diğer topluluklarla karĢılaĢtırıldığında, kültürel olarak tanındığı topluluklarda daha 

yüksek insidansı ve prevalansı olmalıdır.‖  (Levine ve Gaw, 1995; akt. Saygın ve Alp, 

2005). 

Saygın ve Alp (2005)‘in aktardığına göre Hughes, kültüre bağlı sendromları 185 

baĢlıkta toplamıĢ ve DSM-VI bu sendromlardan yalnızca 25 tanesini ―Kültüre Bağlı 

Sendromlar Sözlüğü‖ baĢlığı altında ele almıĢtır. Bu çalıĢmada, bunlardan 5 tanesine yer 

verilecek ve ayrıca Türkiye‘den de konuyla ilgili olduğu düĢünülen, ancak Kültüre Bağlı 

Sendromlar Sözlüğü‘nde yer almayan bir örnek verilecektir. 

Amok: DüĢünceye dalma dönemi sonrasında, insanlara ya da nesnelere yönelik Ģiddet 

dolu, saldırgan ya da davranıĢ patlamaları ile belirli dissosiyatif bir sendromdur. Erkeklerde 

yaygın olarak gözükmekte ve algılanan bir küçümseme ya da hakaret ile baĢlamaya 

eğilimlidir. Malezya‘da görülmektedir. Adam öldürme Ģeklinde çılgınlık ve taĢkınlık 

öncesinde derin derin düĢünceye dalma ve olay sonrasında amnezinin ortaya çıktığı bir 

sendromdur. Amok hastalığı DSM-IV‘te dissosiyatif bir durum olarak tanımlanmıĢtır. 

Pibloktoq: Sıklıkla 30 dakikaya kadar süren aĢırı uyarılmayı, 12 saat kadar süren 

kasılma nöbetlerinin ve komanın izlediği ani geliĢen dissosiyatif sendromdur. Adında bölgeye 

bağlı değiĢiklikler bulunsa bile, arktik ve subarktik Eskimo toplumlarında gözlenir. Arktik 

histeri, piblokto olarak da adlandırılır. Amok‘a benzetilir. Ancak amok‘un aksine esas olarak 

kadınlarda görülür ve etkilenen bireylerin diğerlerine Ģiddet göstermeleri gerekmez. Aniden 

baĢlayan kural dıĢı ve tutarsız davranıĢlar görülür. 

Koro (genital retraksiyon sendromu): Penisin (ya da kadınlarda vulva ve meme 

baĢlarının) bedenin içine çekileceği ve olasılıkla ölüme neden olacağına iliĢkin ani ve yoğun 

anksiyete epizodu. Günlerce, haftalarca sürebilir. Nüks olasıdır ve yıllarca devam edebilir. 

Sosyal, mesleki ve psikolojik fonksiyonlar bozulabilir. Güney Asya ve Çinli toplumlar ile 

Tayland, Asyalı Hintliler ve diğer Asya gruplarında da bildirilmiĢtir. Malezya dilinde koro, 

kaplumbağa baĢı (argoda penis) anlamına gelmektedir. Koro tedavisi egzorsizm (dualarla cin 

çıkartma) ve tıbbın birleĢtirilmesiyle yapılmaktadır. 

Kayak angst (kayık korkusu): Kayık ile açık denizde giderken veya balık tutmayı 

beklerken devrilme ve boğulma korkusuyla birlikte ortaya çıkan yoğun anksiyeteyi anlatır. 

Kutuptaki Eskimolarda çok yaygındır ve akut panik ve dezoryantasyon durumu ile kendini 

gösterir. Panik bozukluğun kültüre bağlı Ģekli olarak da kavramsallaĢtırılmıĢtır. 

Anoreksia nervosa: Batı kültürüne bağlı bir sendrom olarak tanımlanmıĢtır. Kilo kaybı 

ile birlikte olan beden imajı konusunda obsesif bir endiĢeyi içerir. Kadın hastanın vücut 

görüntüsünü değerlendirme yetisinde neredeyse delüzyonel bir bozukluk vardır. 1980‘lerden 

beri, anoreksia nervosa oranları özellikle Japonya ve daha az derecede diğer endüstrileĢmiĢ 

Asya ülkeleri olmak üzere bazı Batılı olmayan ülkelerde hızla artmaktadır. Görülme 

sıklığındaki artıĢ, endüstriyel geliĢim gibi sosyoekonomik faktörlere, aile yapısındaki 

değiĢimler gibi sosyokültürel faktörlere ve Batı medyasının popüler hale getirdiği Batılı 

yaĢam tarzı ve revaçta olan güzellik idollerinin yaygın etkisi ve küreselleĢme gibi diğer 

etkenlere bağlanabilir. 

Türkiye‘den bir örnek: Hafirgan. Öncelikle, ülkemizde kültüre özgü bir psikiyatri tanı 

kategorisinin tanımlanmamıĢ olduğunu belirtmemiz gerekir. Yanık (2003)‘ın açıkladığına 

göre, hafirgan, karın bölgesindeki çarpıntı ve beraberindeki sıkıntı hissi olarak 

tanımlanmaktadır ve ġanlıurfa‘da hafirgan Ģikayetiyle doktorlara ya da yerel iyileĢtiricilere 

baĢvuran hastaların bulunduğu belirtilmektedir. Bu kiĢilerde organik bir hastalık saptanmadığı 
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ve bu durumun psikiyatrik olarak değerlendirildiği açıklanmaktadır. Yerel tedavisinin, açken 

üç gün üst üste her seferinde üç kez karın ortasına Ģiddetli bir Ģekilde basmak Ģeklinde olduğu 

ve yerel tedavi edicilerin bulunduğu ifade edilmektedir. En yakın tanı grubunun, yaygın 

anksiyete bozukluğu olduğu; anksiyetenin, bedenin karın bölgesine yönelen somatize edilme 

biçimi olarak değerlendirilebileceği düĢünülmektedir. 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Psikolojik iĢlevlerin sosyal, kültürel ve fiziksel bir ortam içinde oluĢtuğunu göz önüne 

aldığımızda, bu ortamın, yaĢantıların tanımlanması, anlamlandırılması ve sorunlarla baĢa 

çıkılması gibi konular üzerinde kolaylaĢtırıcı olabileceği gibi zorlaĢtırıcı etkilere de sahip 

olabileceğini düĢünebiliriz. Batı kültüründe birey ve bireysellik vurgusu ön plandadır. Batı 

dıĢı kültürlerde ise toplum kavramına daha çok önem verilir. Örneğin, Çin kültüründe 

psikolojik yönden sağlıklı bireyler tanımlanırken toplum ve özellikle aile sağlığı 

vurgulanmaktadır. Aile üyelerinden birinin sağlığı tüm aileyi ilgilendirmekte ve bir üyenin 

sorunu tüm ailenin sorunu olarak kabul edilmektedir. Bireylerin bağımsızlığı, kendi ayakları 

üzerinde durması Batı toplumlarında büyük önem taĢırken Batı dıĢı toplumlarda bireyler 

kendilerini diğer insanlarla olan iliĢkileri ile tanımlar. Bağımlı kiĢilik bozukluğu kategorisinin 

tanımlanmasında, Batı kültüründe var olan bireyselliğin etkili olduğu söylenebilir. Bununla 

birlikte, bağımsız kiĢilik bozukluğu olarak adlandırılan bir kategori yoktur.  

Psikolojik sorunların ifade edilme biçimleri kültürden kültüre farklılık gösterebilir. 

Kültürel etkenler ile psikolojik sorunlara karĢı geliĢtirilen direnç ve koruyucu faktörlerin 

geliĢtirilmesi arasında yakın iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Bireyselliğin ön planda olduğu 

kültürlerde psikolojik sorunlar, içselleĢtirilmiĢ kaygı ve suçluluk duyguları Ģeklinde açığa 

vurulurken, toplumun ön planda olduğu kültürlerde daha çok sosyal uyum bozukluğu gibi 

kiĢiler arası sorunlarda kendini göstermektedir. Örneğin, depresyonda kültürler arasında 

gözlenen en önemli farklılığın, rahatsızlığın dıĢavurumunda ve dile getirilmesinde olduğu 

belirtilmektedir (Kaya, 2007). Depresyonda, Batı toplumlarında suçluluk duygusu ve intihar 

düĢünceleri gibi biliĢsel belirtiler daha sık görülürken diğer toplumlarda somatizasyonun daha 

sık görüldüğü yapılan birçok çalıĢma sonucunda ortaya konmuĢtur. Türkiye‘de yapılan 

çalıĢmalarda, depresyon hastalarında somatizasyon ve hipokondriyazinin sık görüldüğü ve alt 

sosyal sınıftan hastalarda daha fazla olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca, Türkiye‘de depresif 

bozukluğu olan hastaların %60‘ının bedensel yakınmalarla baĢvurduğu belirtilmiĢtir (Cimilli, 

2003).  

‗Göçmen olma‘nın depresyon semptomları üzerinde farklılığa yol açıp açmadığını 

araĢtıran bir çalıĢmada, Almanya‘da yaĢayan depresyon tanısı almıĢ Türklerle, Türkiye‘de 

yaĢayan ve depresyon tanısı almıĢ Türk hastalar, semptom tipine ve sıklığına göre 

karĢılaĢtırılmıĢlardır (Akbıyık ve ark. 1999). Bu çalıĢmaya göre, Almanya‘da yaĢayan 

Türkler‘de somatik semptomların daha fazla olduğu ve belirti tipinde farklılıklar bulunduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‘deki en sık somatik semptomların baĢ ve eklem ağrıları, bulantı, 

diyare, ekstremitelerde uyuĢma ve yanma olduğu belirtilirken Almanya‘da gastrit, peptik ve 

duodenal ülserler, baĢ ağrıları, ilgi ve dikkat azlığı, terleme atakları ve anksiyete gibi 

semptomların daha sık olduğu ifade edilmektedir. Ruhsal sıkıntıların somatizasyon Ģeklinde 

dıĢavurumunun en sık gözlendiği hastalar kırsal kökenli olanlardır. Almanya‘daki ayrımcı ve 

önyargılı tutumların, etnik ve dinsel kimlik duygusuyla beraber somatizasyon gibi kültürel 

özelliklerin pekiĢtirilmesine yol açmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca, somatik 

semptomlardaki artıĢın, yabancı dil ve yabancı yaĢam tarzıyla ilgili sorunlardan kaynaklanmıĢ 

olabileceği de düĢünülmekte ve bunun yanında, hava değiĢimi ve istirahat raporları, 
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psikiyatrik hastalıklar nedeniyle erken emeklilik gibi ikincil kazançlar gibi nedenlerin de 

bedensel belirtilerdeki artıĢa neden olmuĢ olabileceği belirtilmektedir (Akbıyık ve ark. 1999).  

Zorunlu göçün psikopatolojiye yansıyan sonuçlarını ardıĢık kuĢaklarda incelemeyi ve 

olası farklılıkları araĢtırmayı hedefleyen baĢka bir çalıĢmada, Girit‘ten Cunda‘ya zorunlu 

göçle gelen bir aile ve ardıĢık iki kuĢakta ruhsal ve psikopatolojik özellikler araĢtırılmıĢtır. 

Buna göre, erkek olmak ve çift dilli (bilingual) olmak psikopatoloji geliĢimi için risk etkeni 

olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda, zorunlu göç edenlerin çocuklarındaki 

psikopatoloji yaygınlığının, anne-babalarında ve kendi çocuklarında olduğundan daha fazla 

olduğu ortaya çıkmıĢtır (Kesebir, 2011). 

Almanya‘da yaĢayan ve iĢsizlik sigortasıyla geçinen 33 yaĢındaki bir Türk‘ün, 1993 

yılında ‗itikaf‘ adı verilen bir ibadeti gerçekleĢtirmek üzere evine kapanarak bu ibadet gereği 

kimseyle konuĢmadığı ve çok az yemek yediği bir sırada eĢinin isteği ve baĢvurusuyla 

Almanya‘da bir psikiyatri kliniğine baĢvurduğu, kendisine akut psikoz tanısı konduğu, 6 ay 

hastanede yattığı ve 2 yıl antipsikotik kullandığı belirtilmektedir. Hastanın Türkiye‘de yapılan 

muayenesi sonucunda, sosyal geri çekilme ve garip davranıĢ olarak nitelenen eve kapanmanın 

ibadet amacıyla olduğu göz önüne alınarak bunun hastanın dinsel kültürüyle uyumlu 

olduğuna ve Ģizofrenik bir tabloda olmadığına karar verilerek yatıĢının 20. günü antipsikotik 

ilaçları kesilmiĢ; hastanın sonraki izleminde yakınmalarının azalarak kaybolduğu ve bu süre 

içinde sosyal izolasyonunun düzeldiği belirtilmiĢtir (Göka ve ark. 1994). Hastanın belirti ve 

bulguları değerlendirilirken içinde yetiĢtiği kültürün özelliklerinin dikkate alınmamıĢ olduğu 

düĢünülmektedir. Almanca bilmemesi nedeniyle kendini ifade etmekte zorlanan hastadan 

yeterli bilgi alınamaması, belirti ve bulguların psikopatoloji lehine yorumlanmasına yol açan 

bir etken olarak değerlendirilmektedir. Psikiyatrik bozuklukların belirtisel ifadeleri, hastaların 

kültürüne bağlı olarak değiĢebilir. Özellikle, düĢünce içeriğinde olan bozukluklar, varsanı ve 

sanrıların içerikleri, kültürün etkisiyle Ģekillenir ve kültürden kültüre değiĢir. Bu hastadaki 

ibadet yoğunlaĢması, Ģizofrenik bir uğraĢıdan çok hastanın içinde bulunduğu çökkün 

duygudurumun getirdiği suçluluk ve günah düĢünceleriyle ilintilidir. Ġbadet, hasta tarafından 

bir tür arınma yöntemi olarak kullanılıyor olabilir. Psikopatolojiyi belirlerken kültürel 

değerlerin dikkate alınması gerekmektedir (Göka ve ark. 1994). 

 Son olarak, ruh sağlığı ve kültürel yaĢamdaki değiĢiklikler arasındaki bağlantıyı 

kurmamızı sağlayan küreselleĢme kavramını ele alalım. Özellikle küreselleĢme ile birlikte 

yaygınlaĢan ve vurgulanan bireyselci kültürün Batı dıĢı toplumlar üzerinde yarattığı olumsuz 

etkilerden birinin depresyon olduğundan söz edilebilir. 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya genelinde üç yüz milyonu aĢan sayıda kiĢinin 

depresyonda olduğu ifade edilmektedir. Dünya nüfusuna göre bakıldığında bu oran %4,3‘e 

denk gelmektedir ancak daha önceki verilerle bu veriler kıyaslandığında 2017 yılında 

depresyondan yakınan kiĢi sayısının yüzde 18 oranında arttığından söz edilmektedir. Rapora 

göre, depresyon dünyada en çok Güneydoğu Asya‘da görülmektedir. Depresyonun en çok 

Güneydoğu Asya ülkelerinde görülüyor olması, küreselleĢmenin olumsuz etkileriyle 

açıklanabilir. Toplulukçu kültüre sahip olan ancak küreselleĢmenin etkisiyle sürekli olarak 

bireyselci kültürün çıktılarına maruz kalan kiĢiler depresyon gibi psikiyatrik sorunlarla karĢı 

karĢıya kalabilmektedirler. KüreselleĢmenin geleneksel kültürler üzerindeki etkileri, bununla 

birlikte ekonomik dengesizliğin artması, göç, aile değerlerinde zayıflama ve sosyal destek 

unsurlarının kaybolmaya yüz tutması gibi nedenler depresyon oluĢumunda önemli etkenler 

olarak değerlendirilebilir. KüreselleĢmenin etkisi ile günümüzde oldukça artan internet ve 

teknoloji kullanımı da insanların depresyon düzeylerinde bir artıĢa neden olmuĢtur (Ak ve 

Arıcıoğlu, 2018). 
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Sonuç olarak kültür, bireylere kimlik kazandırması; toplumsal bütünlük ve uyum 

sağlaması; toplumsal yaĢam için gerekli olan norm ve değer sistemi getirmesi gibi iĢlevsel 

özellikleriyle de önem taĢımaktadır. Gelenekler, dil, ebeveyn-çocuk iliĢkileri, inançlar, 

düĢünce ve yaklaĢım biçimleri, tutumlar, toplumsal iliĢkiler ve kurumlar, kültür kavramı 

altında ele alınabilir. 

Sosyal antropoloji biliminin incelediği en temel konu kültürdür. Antropolojinin ortaya 

koyduğu veriler, ruhsal rahatsızlıklar, psikopatoloji, psikoloji ve psikiyatri gibi alanların da 

bilgi birikimlerini ve yaklaĢımlarını zenginleĢtirmiĢtir. Freud, antropolojik kaynaklardan yola 

çıkarak Totem ve Tabu‘yu yazmıĢtır. Bu çalıĢmasında, genel olarak ilkel insanların psikolojisi 

ile psikanalizin ortaya koyduğu nevrotiklerin psikolojisi arasında benzerlikler kurmaktadır. 

Kültürler sağlık, hastalık ve iyileĢmenin tanımını farklı Ģekillerde yaparlar. Ayrıca 

çocuk yetiĢtirme, sosyal modeller, beklentiler ve roller açısından da kültürler arasında 

farklılıklar vardır. Kültürel özellikler, kültüre özgü belirli ruhsal hastalıkların 

tanımlanmasında etkili olmakta ve ruhsal rahatsızlıkların içerikleri ve belirtileri kültüre göre 

değiĢebilmektedir. 
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ÖZET 

 
STEM disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. Okul dışı öğrenme alanları ise öğrencileri dört duvar 

arasından uzaklaştıran ve onların sınıflarından farklı ortamlarda, farklı donanımlarla eğitim görmelerine 

olanak sağlar. Yapılan araştırmalar okul dışı öğrenme alanlarının fen, matematik gibi disiplinlere karşı olumlu 

tutumlar geliştirilmesine katkı sağladığını göstermektedir. Ancak okul dışı öğrenme alanlarının STEM gibi 

disiplinler arası bir yaklaşıma ilişkin hangi yönde tutum geliştireceğine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışma ile 9 ve 10. sınıfları tamamlayan 30 öğrencinin 6 gün süre ile TÜBİTAK 4004 Bilim ve Doğa 

Okullarını Destekleme Programı kapsamında Kod Adı: Avcılar Yaz Bilim Okulu‘nda aldıkları teorik ve 

uygulamalı teknoloji odaklı eğitimlerin öğrencilerin STEM tutumlarına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek grup ön test-son test deneysel modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın evrenini ve örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında 9. veya 10. Sınıfa devam eden 14 kız ve 

16 erkek toplamda 30 öğrenci (15‘i İstanbul, 15‘i diğer iller) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için 

STEM tutum ölçeği (STÖ) kullanılmıştır. STÖ; Faber ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilmiştir ve 

Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçekte 33 olumlu, 4 olumsuz toplamda 37 madde ve 

4 alt boyut bulunmaktadır. Ölçek 5‘li likert tipinde yapılandırılmıştır.  STÖ araştırmada ön test ve son test 

olarak uygulanıp verilerin analizi SPSS 18 paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerde arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla ilişkili örneklem t-testi sonuçları kullanılmıştır. Sonuç olarak 

araştırmada öğrencilerin STEM tutumlarında son test lehine farklılık olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Kodlama, Robotik, STEM tutumları, Okul dışı öğrenme alanları 

 

EFFECT OF THE SUMMER SCIENCE SCHOOLS ROBOTIC – 

CODING EDUCATION ON THE HIGH SCHOOL STUDENTS 

ATTITUDES TOWARD THE STEM 

 

ABSTRACT 

STEM is an interdisciplinary approach of education. Also the out-of-school learning environments of 

learning take away students from four walled classes and create an opportunity to learn from different 

equipment for students. The studies shown that the out-of-school learning environments have positive effects on 
the development of the STEM attitudes towards to discipline like science and math. But there couldn‘t be found 

any studies that search the out-of-school learning environments effect to the students‘ attitude toward to the 

STEM like interdisciplinary areas. With this study it is aimed to find the effects of the Kod Adı: Avcılar Yaz Bilim 

Okulu, which is an extent of the TUBITAK 4004 Bilim ve Doğa Okullarını Destekleme Programı, which is taken 

by 30 students who get through 9. and 10. grades for 6 days,  to the students attitudes toward the STEM areas. 

In the study one group pretest posttest experimental method from quantitative research methods used. The 

universe of the research and sampling consist of 30 students (15 from İstanbul, 15 from other province of the 

Turkey) who have studied in the 9. and 10. grades in the 2017-2018 academic year. From 30 students 14 

students are female and 16 students are male. In the study STEM attitude scale used for gathering data. STEM 

attitude scale developed by Faber and his friends (2014) and translated to Turkish by Yıldırım and Selvi (2015). 
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There are 33 positive, 4 negative in the sum 37 article and 4 sub-dimensions in the article. Scale is constructed 
in the form of 5 likert scale. STEM attitude scale  is applied as a pretest and posttest and data resolved by SPSS 

18. t-test resulted are used for understanding if there is reasonable differentiation. As a result it has seen that 

there is differentiation in the favor of posttest.  .. 

Keywords: Coding, Robotic, STEM attitudes, Out-of-school learning environments 

 

 

GiriĢ 

STEM eğitim yaklaĢımı okul öncesi dönemden doktora sonrasına kadar uzanan ve fen, 

matematik, mühendislik ve teknolojiyi içerisine alan disiplinler arası bir yaklaĢımdır. Farklı 

eğitim kademelerinde matematik-fen, fen-teknoloji veya teknoloji-mühendislik gibi 

disiplinler arası bağlantılar doğrudan kurulmasına rağmen dört disiplinin de bir arada 

araĢtırılıp sorgulandığı uygulamalar formal eğitim programlarında sınırlı oranda yer almakta 

veya hiç yer almamaktaydı. Güncellenen eğitim programlarına STEM disiplinlerinin 

tamamının kullanılmasını sağlayan etkinlikler yeni yeni eklenmektedir. Ancak STEM eğitim 

yaklaĢımı tam anlamıyla benimsenmeye ve kullanılmaya baĢlanmamıĢtır (Yılmaz vd, 2017). 

Dolayısıyla ülkemizde ve dünyada formal eğitime dâhil olan birçok öğrenci okullarında 

özellikle teknoloji ve mühendislik uygulamalarına uzak kalmaktadır. Bu durum öğrencilerin 

STEM disiplinlerini birleĢtirebilmek için fazladan enerji sarf etmesini gerektirmektedir. 

Ancak STEM eğitim yaklaĢımında öğrencilerden beklenen bireysel STEM disiplinlerini 

geliĢtirmenin ötesine geçerek STEM‘e daha bütüncül olarak bakmalarıdır (MEB, 2017; 

Kennedy, Odell, 2014; Aydeniz vd, 2015; Herdem, Ünal, 2018).  

STEM eğitim yaklaĢımı araĢtırma-sorgulama, tasarlama, üretme, problem çözme, grup 

çalıĢması ve etkili iletiĢim kurma gibi becerilerin geliĢtirilmesine ve yeniliklere açık olma ve 

giriĢimcilik özelliklerinin güçlendirilmesine odaklanmaktadır (Baran, Bilici ve Mesutoğlu, 

2015). Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de öğrencilerin fene ve matematiğe karĢı genelde 

olumsuz bir tutum içinde oldukları ve bu iki ders hakkında çok da iyi olmayan düĢüncelere 

sahip oldukları bilinen bir gerçektir (Kavak, Tufan ve Demirelli, 2006). Bu nedenle 

öğrencilerin gerçek yaĢam problemlerine disiplinler arası bir yaklaĢım ile araĢtırma-

sorgulama yöntemini kullanarak çözüm bulması önemli bir husustur. Birçok araĢtırma STEM 

gibi disiplinler arası bağlantı içeren etkinlik ve uygulamaların okullarda öğrencilerin 

akademik baĢarılarına, derse ilgilerine, motivasyonlarına ve tutumlarına olumlu yönde etki 

ettiğini göstermektedir (Bragow, Gragow & Smith, 1995; KarıĢan, Yurdakul, 2017; Aydeniz 

vd, 2015; Ercan ve ġahin, 2015). Literatür taraması yapıldığında bilim okulları veya yaz 

öğrenci okulları gibi okul dıĢı öğrenme ortamlarının öğrencilerin fen, matematik, teknoloji 

gibi tek bir disipline yönelik tutumlarını etkileyen çalıĢmalara rastlanmasına rağmen (Çağlar 

vd, 2018; Çığrık, Özkan, 2016) disiplinler arası STEM alanlarına olan tutumlarını nasıl 

etkilediği ile ilgili henüz bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

Bu çalıĢma ile 9 ve 10. Sınıfları tamamlayan 30 öğrencinin 6 gün süre ile yaz bilim 

okullarında aldıkları kodlama, robotik ve elektronik konularında bilgi ve geliĢtirmeye yönelik 

teorik ve uygulamalı bilimsel çalıĢmaların öğrencilerin STEM tutumlarına hangi yönde etki 

ettiğini tespit etmek amaçlanmıĢtır.   

 

 

Yöntem 
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Bu araĢtırmada nicel araĢtırma yöntemlerinden tek grup öntest - sontest deneysel 

modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın deseni tablo 1‘ de sunulmuĢtur. 

Tablo 1 

Araştırma Deseni 

GRUPLAR ÖN TEST ĠġLEM SON TEST 

Deney Grubu STEM Tutum Ölçeği 

Yaz Bilim Okulunda 

Kodlama-Robotik 

Eğitimi 

STEM Tutum Ölçeği 

 

AraĢtırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıfları henüz 

tamamlamıĢ 14 kız ve 16 erkek olmak üzere toplamda 30 öğrenci oluĢturmaktadır. Örneklemi 

oluĢturan öğrencilerin 15‘i Ġstanbul ilinden, 15‘i ise Ġstanbul dıĢındaki farklı illerden yapılan 

104 baĢvuru arasından önceden belirlenen kriterler dâhilinde (öğrencilerin akademik baĢarı 

puanları üstünlüğüne, sayılarda cinsiyet eĢitliğine ve veli izin durumlarına göre) seçilmiĢtir. 

AraĢtırmanın örnekleminin demografik bilgilere göre dağılımı tablo 2'de sunulmuĢtur. 

Tablo 2.  

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilere Göre Dağılımı 

DeğiĢken Grup N 
% 

 

Cinsiyet 

Erkek 16 53,3 

Kız 14 46,7 

Toplam 30 100 

Sınıf Düzeyi 

9.Sınıf 12 40 

10. Sınıf 18 60 

Toplam 30 100 

Okul Türü 

Anadolu Lisesi 14 46,7 

Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 1 3,3 

Fen Lisesi 13 43,3 

Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 3,3 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 3,3 

Toplam 30 100 

 

AraĢtırma tek grup üzerinden yürütülmüĢ, bağımsız değiĢken olarak yaz bilim 

okulunda kodlama-robotik eğitimi, bağımlı değiĢken olarak STEM tutum düzeyleri 

belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan STEM tutum ölçeği (STÖ), Faber ve 

arkadaĢları (2014) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Testin Türkçe‘ye uyarlanması ve geçerlik-

güvenirlik analizleri Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından yapılmıĢtır. Testi oluĢturan her bir 

faktörün Cronbanch alfa değerleri 0.86 ile 0.89 arasında, düzeltilmiĢ madde toplam puan 

korelasyonları 0.38 ile 0.78 arasında değiĢmektedir. Ölçekte 33 olumlu, 4 olumsuz madde 

olmak üzere toplamda 37 madde ve 4 alt boyut bulunmaktadır. Alt boyutları matematik, fen, 

mühendislik ve teknoloji, 21. yüzyıl yetenekleri Ģeklindedir. Ölçek 5‘li likert tipinde 
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yapılandırılmıĢtır.  STÖ projede öntest ve sontest olarak uygulanıp verilerin analizi SPSS 18 

paket programı ile yapılmıĢtır. 

Ölçeğin öntest olarak uygulamasından dört hafta sonra yaz bilim okulu Ģekil 1‘de 

belirlenen program çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney grubuna seçkisiz atanan 

öğrencilere 6 gün boyunca yaz bilim okulunda kodlama-robotik eğitim programı 

uygulanmıĢtır. Yaz bilim okulu sonunda öğrencilere STÖ sontest olarak uygulanmıĢtır.  

 

 
 

ġekil 1. Kod Adı: Avcılar Yaz Bilim ve Doğa Okulu Eğitim Programı 

 

Bulgular 

AraĢtırmada öğrencilere uygulanan STEM Tutum Ölçeği öntest ve sontest verileri 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla iliĢkili örneklem t-testi 

sonuçları kullanılmıĢtır.  Öntest ve sonteste ait iliĢkili örneklem t-testi sonuçları tablo 3-7‘de 

yer almaktadır. 

Tablo 3.  

Öğrencilerin STEM Tutum Ölçeği Öntest ve Sontest Puanlarının Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirleyen İlişkili Örneklem t-testi Sonuçları 

ÖLÇÜM 

(STÖ) 

N X S Sd t p 

Öntest 30 155,53 14,29 

29 5,084 .000 
Sontest 30 164,33 12,39 
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P<.05 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin STEM tutumlarında eğitim verildikten sonra 

anlamlı bir artma olduğu bulunmuĢtur, t(29)= 5,084, p<.05. Öğrencilerin uygulama öncesi 

STÖ puanları ortalaması X=155,53 iken, uygulama sonrası bu puan X=164,33‘e yükselmiĢtir. 

Bu bulgu, proje uygulamasının öğrencilerin STEM tutumlarını arttırmada önemli bir etkiye 

sahip olduğunu gösterir. Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (d=0.9) bu farkın yüksek 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4  

Öntest – Sontest Deney Grubu STEM Tutum Ölçeği‘nin alt boyutu olan "Matematik" 

Verilerinin "İlişkili Örneklem İçin t-testi‖ ile İncelenmesi 

ÖLÇÜM N X S Sd t p Etki (d) 

Ön Test 30 32,16 4,85 
29 - 4,09 ,000 0,75 

Son Test 30 34,10 3,51 

p<,05 

 

Tablo 4'de görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin program öncesi yapılan 

STEM Tutum Ölçeği alt boyutlarından Matematik tutumu puan ortalaması (XÖntest = 32,16) 

ile program sonrası matematik tutumu puan ortalaması (XSontest = 34,10) arasında anlamlı 

bir fark olduğu görülmüĢtür(t(29) = -4,09, p<,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (d 

= 0,75) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğrencilere uygulanan 

yaz bilim okullarında kodlama-robotik eğitim programının, matematik tutumları üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5 

Öntest – Sontest Deney Grubu STEM Tutum Ölçeği‘nin alt boyutu olan "Fen" Verilerinin 

"İlişkili Örneklem İçin T Testi‖ ile İncelenmesi 

ÖLÇÜM N X S Sd t p Etki (d) 

Ön Test 30 38,00 4,84 
29 -3,50 ,002 0,62 

Son Test 30 40,00 4,05 

p<,05 

 

Tablo 5'de görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin program öncesi yapılan 

STEM Tutum Ölçeği alt boyutlarından Fen tutumu puan ortalaması ( XÖntest = 38,00) ile 

program sonrası fen tutumu puan ortalaması (XSontest = 40,00) arasında anlamlı bir fark 

olduğu görülmüĢtür(t(29) = -3,50, p<,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (d = 0,62) 

bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğrencilere uygulanan yaz bilim 

okullarında kodlama-robotik eğitim programının, fen tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 6 

Öntest – Sontest Deney Grubu STEM Tutum Ölçeği‘nin alt boyutu olan "Mühendislik ve 

Teknoloji" Verilerinin "İlişkili Örneklem İçin T Testi‖ ile İncelenmesi 

ÖLÇÜM N X S Sd t p Etki (d) 

Ön Test 30 37,26 5,31 
29 -3,68 ,001 0,67 

Son Test 30 39,90 3,79 
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p<,05 

Tablo 6'da görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin program öncesi yapılan 

STEM Tutum Ölçeği alt boyutlarından Mühendislik ve Teknoloji tutumu puan ortalaması 

(XÖntest = 37,26) ile program sonrası mühendislik ve teknoloji tutumu puan ortalaması 

(XSontest = 39,90) arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür (t(29) = -3,68, p<,05). Test 

sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (d = 0,67) bu farkın orta düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Bu durum, öğrencilere uygulanan yaz bilim okullarında kodlama-robotik 

eğitim programının, mühendislik ve teknoloji tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 7 

Öntest – Sontest Deney Grubu STEM Tutum Ölçeği‘nin alt boyutu olan "21.yy Becerileri" 

Verilerinin "İlişkili Örneklem İçin T Testi‖ ile İncelenmesi 

ÖLÇÜM N X S Sd t p Etki (d) 

Ön Test 30 48,10 4,60 
29 -3,34 ,002 0,61 

Son Test 30 50,33 4,28 

p<,05 

 

Tablo 7'de görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan öğrencilerin program öncesi yapılan 

STEM Tutum Ölçeği alt boyutlarından 21.yy Becerileri tutumu puan ortalaması (XÖntest = 

48,10) ile program sonrası 21.yy becerileri tutumu puan ortalaması (XSontest = 50,33) 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür (t(29) = -3,34, p<,05). Test sonucu hesaplanan 

etki büyüklüğü (d = 0,61) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durum, 

öğrencilere uygulanan yaz bilim okullarında kodlama-robotik eğitim programının, 21.yy 

becerileri tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

STEM Tutum Ölçeğini incelendiğinde TÜBĠTAK tarafından desteklenen yaz bilim 

okullarında verilen kodlama-robotik eğitimlerinin, öğrencilerin STEM tutumlarına (d=0,9) ve 

ölçeği oluĢturan 4 alt boyuta (matematik (d=0,75), fen (d=0,62), mühendislik ve teknoloji 

(d=0,67), 21. yüzyıl yetenekleri (d=0,61)) iliĢkin tutumlara olumlu yönde etki ettiği tespit 

edilmiĢtir. Bu sonuç, okul dıĢı öğrenme alanlarının (Nugent, Barker, Grandgenett, 2008; 

Hayden, Ouyang, Scinski, Olszewski, Bielefeldt, 2011; Tseng, Chang, Lou ve Chen, 2013; 

Scinski, 2014; Young, Ortiz, Young, 2017) ve robotik eğitimlerinin (Nugent, Barker, 

Grandgenett ve Adamchuk, 2010; Karp ve Maloney, 2013) STEM alanlarına karĢı tutumu 

olumlu yönde arttırdığını belirten araĢtırmalar tarafından desteklenmektedir.  

AraĢtırmada STÖ alt boyutlarına göre değerlendirme yapıldığında Matematik alt 

boyutu tutum puanındaki artıĢın en fazla olduğu ve bu puanı ise mühendislik ve teknoloji alt 

boyutunun takip ettiği görülmektedir. Bu sonuç Holmquist (2014) ve Ching ve diğerleri 

(2019)‘un ilköğretim öğrencileriyle gerçekleĢtirdiği robotik uygulamalarının öğrencilerin 

STEM tutumlarına etkilerini inceledikleri çalıĢmalarıyla benzer sonuçlar içermektedir.  

AraĢtırmacılar robotik eğitimlerinin katılımcıların STEM tutumlarını etkilediği ve tutumu 

oluĢturan alt boyutlardan matematik alt boyutunu pratikleĢtirmede etki düzeyinin en fazla 

olduğunu tespit etmiĢtir. Bu durum daha çok soyut nitelikte olan ve öğrencilerin günlük 

yaĢamlarında çokça kullanamadıkları matematiğin yaz bilim okullarında verilen kodlama-

robotik eğitimleriyle somutluk kazandığını göstermektedir.  



 
 

 1612 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Gülhan ve ġahin (2016) yaptıkları araĢtırmada öğrencilerin STEM odaklı 

çalıĢmalarında en fazla geliĢtirdikleri alanın en az kullandıkları mühendislik, matematik gibi 

alanlar olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu araĢtırma ile öğrencilerin daha az kullandıkları 

matematik, mühendislik gibi alanları yaz bilim okulları aracılığı ile geliĢtirebilmesi mümkün 

hale geldiği görülmektedir. Bu durum öğrencilerin proje süresince edindikleri bilimsel 

bilgileri mühendislik uygulamalarıyla çeĢitli teknolojik araçları geliĢtirmede kullanmalarına 

bağlanabilir. Öğrencilerin bilim odaklı düĢünmeleri ve bilimsel bilgileri kavrayıp uygulamaya 

geçirmeleri desteklenmiĢtir. 

Morrison (2006) ve Yıldırım, Altun (2015) STEM uygulamalarının faydalarından 

bazılarını öğrencilerin üst düzey düĢünmelerine imkân sağladığı, önceki öğrenilen bilgileri 

yenileriyle iliĢkilendirmeyi kolaylaĢtırdığını, mühendislik alanında bireylere dizayn etme, 

prototip geliĢtirme olanağı verdiğini ve konuları daha neĢeli ve eğlenceli öğrenmeye olanak 

sağladığını belirtmektedir. Uygulamalarda öğrencilerin STEM etkinliklerini dikkatle 

gerçekleĢtirdiği, etkinliklerin sürelerinin normal ders saatlerinde daha uzun olmasından 

memnun oldukları ve yeni etkinliler denemeye istekli oldukları görülmüĢtür. Etkinliklerde 

geliĢen teknoloji ile uyumlu araç gereçler kullanılması, günlük yaĢamı kolaylaĢtıran ürünler 

tasarlanması öğrencilerin etkinliklere olan ilgilerini arttırdığı ve etkinliklerden elde edilen 

verimi arttırdığı tahmin edilmektedir. Öğrencilerin bilimsel içerikli dersleri salt – teorik bilgi 

edinme olarak görmemeleri yaĢamın içinden ve kendilerinin bir parçası olarak algılanması 

sağlanarak bilime olan bakıĢ açılarına olumlu yönde etki edildiği düĢünülmektedir.  

AraĢtırmadan elde edilen bulgu ve sonuçlara yönelik araĢtırmacı ve öğretmenlere 

aĢağıda yer alan öneriler sunulmaktadır. 

Öğretmenlere Yönelik Öneriler: 

 Öğrenciler TÜBĠTAK desteği ile gerçekleĢtirilen yaz bilim kampında 6 gün 

boyunca konaklamalı kodlama-robotik eğitim alarak hem teknoloji hem doğa ile iç içe 

olmuĢtur. Etkinlik süresinin uzaması öğrencilerin STEM tutumlarında daha yüksek oranda bir 

değiĢim oluĢturabilir. 

Araştırmacılara Yönelik Öneriler: 

 Öğrenciler TÜBĠTAK desteği ile gerçekleĢtirilen yaz bilim kampında 6 gün 

boyunca konaklamalı kodlama-robotik eğitim alarak hem teknoloji hem doğa ile iç içe 

olmuĢtur. Bu nedenle öğrencilerde doğa/çevreye yönelik tutumları da incelenebilir.  

 Yapılan araĢtırmalar sonucunda robotik, kodlama, elektronik uygulamalarının 

öğrencilerin STEM tutumlarına etkisi ile ilgili yabancı kaynaklı birçok araĢtırmaya rastlanmıĢ 

ancak Türkçe kaynaklı oldukça az çalıĢmaya rastlanmıĢtır. Bu nedenle bu alan daha fazla 

çalıĢmaya ihtiyaç duymaktadır. 

 Bu araĢtırma nicel verilere dayanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Farklı araĢtırmacılar 

nitel görüĢme, anket vb. çalıĢmalar ekleyerek araĢtırmayı geniĢletebilir.  
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ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı oyunun eğitimdeki yeri üzerine yapılmış çalışmaların içerik analizini yapmak ve bu yolla 

çalışmaların eğilimlerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini amaçsal örnekleme yöntemi ile 2007-2019 

yılları arasında Türkiye‘de yürütülmüş ve ULAKBİM, ASOS ve Google Scholar arama ve indeksleme 

motorlarında oyun, oyunla eğitim anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılabilen toplam 67 makale 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda tespit edilen makalelerin analizi için ‗Yayın Sınıflama Formu‘ kullanılmıştır. 
Makaleler içerik analizi yapılarak, makalelerin kimliği hakkında tanımlayıcı bilgi, çalışmanın yürütüldüğü 

disiplin alanı, yöntemi, veri toplama araçları, örneklemi ve veri analiz boyutlarını kapsayacak şekilde 

incelenmiştir. Elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı olarak yorumlanmış, tablo ve grafik gösterimlerine 

yer verilmiştir. Elde edilen verilere dayalı olarak oyula eğitim üzerine en çok çalışmanın 2011 yılında yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmaların büyük bir bölümü iki araştırmacı tarafından yürütülmüştür. 

Araştırmaların yapıldığı kademe incelendiğinde çalışmaların çoğunlukla ortaokulda ve Matematik ve Fen ve 

Teknoloji derslerinde yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaların büyük bölümü nicel olarak yürütülmüş 

olmakla beraber en çok deneysel yöntem tercih edilmiştir. Örnekleme yöntemlerine çalışmaların büyük bir 

bölümünde yer verilmemekle beraber en çok kullanılan örneklem büyüklüğü olarak 31-100 kişilik aralıkta 

çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları ise başarı testleri ve 

görüşme formları üzerine yoğunlaşmıştır. Veri analiz yöntemi olarak da betimsel analizler ve bağımsız gruplar 
t-testi kullanılmıştır. Mevcut analizlerden yola çıkılarak oyunun eğitimdeki yeri hakkında yapılan çalışmaların 

yönelim ve bilimsel çalışmalara katkı sağlanma çerçevesi geliştirilmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, Oyun, Oyunla öğretim 

 

A CONTENT ANALYSIS OF STUDIES ON PLAYING IN PLAY AND 

THE PLACE OF GAME IN EDUCATION 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the content of the studies on the place of the game in education and to 

determine the tendencies of the studies in this way. The sample with purposive sampling method between the 

years 2007-2019 was carried out in Turkey and ULAKBIM, ASOS and games in the Google Scholar search and 

indexing engines, a total of 67 articles which can be used with the play of education keywords. ‗Publication 

Classification Form‘ was used for the analysis of the articles determined within this scope. By analyzing the 

content of the articles, descriptive information about the identity of the articles, discipline area, method, data 

collection tools, sample and data analysis dimensions were examined. The data obtained were interpreted based 

on percentage and frequency, and table and graphical representations were included. Based on the data 

obtained, it was concluded that most of the studies on hollow education were conducted in 2011. Most of the 

studies were conducted by two researchers. When the stage of the researches is examined, it is concluded that 
the studies are mostly carried out in secondary school and in Mathematics and Science and Technology courses. 

Although most of the studies were carried out quantitatively, experimental method was preferred most. Although 

sampling methods are not included in most of the studies, it is seen that the sample size is mostly used in 31-100 

people. Data collection tools used in the research focused on achievement tests and interview forms. Descriptive 

analysis and independent groups t-test were used as data analysis methods. Based on the existing analyzes, the 

orientation of the studies on the place of the game in education and the framework to contribute to scientific 

studies will be developed. 
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GiriĢ 

Klasik eğitimin öğretmen merkeziyetçiliğinden modern eğitim yaklaĢımlarının 

öğrenciyi merkeze alma anlayıĢına geçiĢle beraber eğitim programları da bu anlayıĢı temele 

alarak geliĢtirilmiĢtir. Bu nedenlerden dolayı programlarda yer alan eğitim durumları 

öğrencilerin ilgilerini çekecek, motive edecek ve dikkatlerini sürekli hale getirecek 

etkinliklerle örülmüĢtür. Öğrencilere yönelik böylesi ortamların oluĢturulmasında Ģüphesiz 

oyunun bir öğretim yöntemi olarak kullanılması da kaçınılmaz hale gelmiĢ ve son zamanlarda 

eğitim ortamında oyunun kullanılması üzerinde oldukça durulmaya baĢlanmıĢ ve etkili bir 

öğretim için oyunun olmazsa olmaz bir unsur olduğuna dikkat çekilmiĢtir. 

Oyunlar, çocukların kimi zaman sığındıkları bir liman, bazen öğrendiklerini 

uygulamaya geçirdiği bir alan olmakla beraber kimi zamanda kendi iç dünyasının bir 

yansıması olmaktadır (Mckinney,2009). Bu oyun ortamları aslında çocukları yetiĢkin 

dünyasına hazırlayan en etkili araçlar olarak tanımlanmaktadır (Marsell, 2009). Çocuklar 

oyun etkinlikleri esnasında kendilerinin kurduğu ortam ve kurallar içerisinde aslında farkında 

olmadan gerçek hayatın bir provasını yapmaktadırlar. Çocukların doğduğu andan itibaren 

baĢlayan bu provalar yani oyunlar, çocukların belli becerilerinin geliĢtirilmesinde ve 

pekiĢtirilmesinde etkin birer araçtırlar (Özdemir ve Ramazan, 2012). Bu oyunlar sayesinde 

çocuklar kendilerini tanımakla beraber dıĢ dünyaya da kendilerini bir Ģekilde tanıtmaktadırlar 

(Doğanay, 1998). Ayrıca, geliĢim uzmanlarında değindiği üzere çocukların fiziksel, 

deviniĢsel, dilsel, zihinsel, duygusal ve sosyal geliĢimlerini sağlayabilmeleri için oyunlara 

ihtiyacı vardır (Dönmez ve Baykoç, 1992).  Çocuklar oynadıkları oyunlar sayesinde, karar 

verme, paylaĢma, baĢkalarına saygı duyma, yardımlaĢma, iĢbirliği gibi daha birçok kavramı 

ve kuralı farkına varmadan öğrenmekte ve bunları içselleĢtirmektedirler (Çoban ve Nacar, 

2006). 

Oyunun çocuklar üzerinde olan bu olumlu etkileri, eğitim ortamlarında etkin bir 

Ģekilde kullanılmasını da doğal olarak beraberinde getirmiĢtir. Eğitim ortamında ise 

çocukların doğal geliĢim süreçleri içerisinde davranıĢlarında istendik değiĢimler meydana 

getirmek üzere planlanmıĢ ve onları eğitsel yaĢantılara maruz bırak faaliyetler eğitsel oyunlar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Eğitim ortamında, eğitim amaçlarına yönelik planlanmıĢ ve 

eğitim öğretime hizmet eden her bir oyun eğitsel oyun olarak tanımlanmaktadır (Tural, 2005). 

Ayan ve Dündar (2009) ise eğitsel oyunları öğrencilerin fiziksel, biliĢsel, duygusal ve sosyal 

geliĢini amaç edinen ve eğitimin tamamlayıcı bir parçası olan bilinçli ve planlı faaliyetlerinin 

hepsi olarak tanımlamaktadır.   

Belirli hedeflere hizmet eden eğitsel oyunların, eğitim öğretim faaliyetlerinde yer 

bulması öğrencilerin doğal yollardan ve sürece dahil olarak belirli kavramları öğrenmelerinde 

önemli rol oynamaktadır. Bu tür oyunlar öğrencilerin bir yandan oynayarak bir yandan da 

araĢtırma yaparak problem çözmelerini sağlamakta (Bayırtepe ve Tüzün, 2007) ve 

öğrencilerin öğrenme sürecinde böylesi aktif duruma getirilmesi ile birlikte bilginin öğrenciler 

tarafından yapılandırılmasına ve kalıcı öğrenmeye de etki etmektedir. Eğitsel oyunlar aynı 

zamanda öğrencilerin algılama, karar verme ve alıĢkanlık kazanmalarında (Yiğit, 2007) ve 

iletiĢim becerilerinin geliĢtirilmesinde (Zu, 2012) etkin bir role sahiptir. 

Çağımız bilgi teknolojilerindeki artıĢ ve piyasada bulunan çeĢitli bilgisayar oyunları 

çocukların oyun oynama alıĢkanlıklarını çok derinden etkilemiĢtir. Çağımız öğrencileri, 
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bilgisayarsız, internetsiz ve bilgisayar oyunsuz bir dünyanın nasıl olduğunu hiç bilmemektedir 

(Prensky, 2001). Bu nedenle eğitim faaliyetlerinde kullanılacak eğitsel oyunların 

hazırlanmasında bu gerçek göz önünde bulundurulmalı, oyunlar öğrencilerin birden fazla 

duyusuna hitap etmeli, somut materyaller kullanılarak hazırlanmalı ve iletiĢimi en üst düzeye 

taĢımalıdır (Kaya ve Elgün, 2015).  

Eğitimde oyunların kullanılmasının öğrenci geliĢimi üzerinde olan olumlu etkileri göz 

önüne alındığında bu alan ile ilgili yapılmıĢ ve yapılacak olan çalıĢmalarında gerekliliği ve 

önemi artmaktadır. Bu nedenle bu çalıĢmada oyun üzerinde yapılmıĢ çalıĢmaların incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmanın ilgili literatüre katkıda bulunacağı ve alanla ilgili güncel 

durumu ortaya koyacağı düĢünülmektedir. 

 

Yöntem 

Bu bölümde, araĢtırmanın amacı, araĢtırmanın modeli, evren ve örneklem, güvenirlik 

çalıĢmaları, verilerin toplanması ve analizine yer verilmiĢtir.  

AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġçerik analizi, 

belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik 

kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2013:240). 

Evren ve Örneklem 

Bu araĢtırmanın evrenini Türkiye‘de yayımlanan 2007-2017 yılları arasında 

yayımlanmıĢ makaleler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise amaçlı örnekleme 

yöntemi ile seçilen toplam 67 çalıĢma oluĢturmaktadır. Amaçlı örnekleme, çalıĢmanın 

amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araĢtırma 

yapılmasına olanak tanır (Büyüköztürk, vd., 2013:78). ÇalıĢmanın konusu dıĢında kalan 

makaleleri eleyebilmek için amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıĢtır. Bu sayede çalıĢmanın 

amacına yönelik yapılmıĢ çalıĢmalardan bir havuz oluĢturulmuĢtur. Bu havuza dahil edilen 

çalıĢmaların seçilmesinde ise Ģu ölçütler göz önünde bulundurulmuĢtur: 

 2007-2017 yılları arasında Türkçe olarak yayınlanan çalıĢmalar. 

 ULAKBĠM, ASOS ve Scholar Google arama ve indeksleme motorlarında bulunan 

çalıĢmalar. 

 Oyun, oyunla eğitim anahtar kelimeleri ile eriĢilebilen çalıĢmalar. 

Güvenirlik ÇalıĢmaları 

AraĢtırmanın güvenirlik çalıĢmalarında kullanılmak üzere, içerik analizinde kullanılan 

bir kodlama formu oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan bu form Eğitim Programları ve Öğretim 

alanında doktora yapmakta olan iki öğrenciye iletilmiĢ ve birbirlerinden bağımsız olarak 

formları doldurmaları istenmiĢtir. Her iki gözlemci de formları doldurduktan sonra bir araya 

gelerek çapraz olarak birbirilerinin formlarını incelemiĢ ve kendilerinin verdiği cevaptan 

farklı cevaplar varsa bu nokta üzerinde durmuĢ ve beraber ortak bir görüĢe ulaĢmaya 

çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmanın güvenirlik hesaplaması ise Miles & Huberman‘ın (1994) 

güvenirlik formülü (Güvenirlik formülü= GörüĢ Birliği / GörüĢ Birliği + GörüĢ Ayrılığı) 

kullanılarak hesaplanmıĢtır.  Yapılan ilk çalıĢma sonucu güvenirlik sonucu %97 olarak 

hesaplanmıĢ fakat eĢ gözlemcilerin çapraz form incelemeleri sonucu %100 uyum 
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sağlanmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek (2006) bu tür çalıĢmalarda en az % 70 güvenirliğin 

bulunması gerektiğini belirtmektedir. Elde edilen bulgu ise çalıĢmanın güvenirliğinin oldukça 

yüksek olduğunu göstermektedir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmada veriler; eğitsel oyun, eğitimde oyun kullanımı anahtar kelimeleri ile 

araĢtırmanın amacına uygun bir Ģekilde taranmıĢ ve ULAKBĠM, ASOS, Google Scholar 

arama ve indeksleme motorları üzerinden ulaĢılabilen 2007-2017 yılları arasında Türkçe 

olarak yayınlanmıĢ toplam 67 çalıĢmadan toplanmıĢtır. Her bir çalıĢma 1-67 arasında bir 

rakamla isimlenmiĢtir ve çalıĢma yılı, yazar sayısı, çalıĢmanın yürütüldüğü bölge, çalıĢmanın 

yapıldığı eğitim kademesi, çalıĢmanın yapıldığı ders, örneklem büyüklüğü, örnekleme 

yöntemi, araĢtırma yöntemi, veri toplama araçları ve veri analiz teknikleri olarak belirlenen 

kodlara göre incelenmiĢtir.  

Bulgular 

Bu bölümde 2007-2017 yılları arasında eğitsel oyun ve eğitimde oyun kullanımı ile 

ilgili olarak yapılmıĢ ve bu çalıĢmanın örneklemini oluĢturan toplam 67 çalıĢmaya ait 

bulgulara yer verilmiĢtir. 

Tablo 1. ÇalıĢmaların yıllara göre dağılımı 

Yıllar 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

f 1 4 1 6 11 10 13 7 12 2 67 

% 1,5 6,0 1,5 9,0 16,4 14,9 19,4 10,4 17,9 3,0 100,0 

ÇalıĢmaların yıllara göre dağılımlarının verildiği Tablo 1 incelendiğinde, konu ile 

ilgili en çok çalıĢmanın 13 çalıĢma (%19,4) ile 2014 yılı içerisinde yapıldığı en az çalıĢmanın 

ise 1 çalıĢma (%1,5) ise 2007 yılında yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 2. ÇalıĢmaların yazar sayısına ait dağılımı 

Yazar 

Sayısı 
f % 

1 18 26,9 

2 37 55,2 

3 ve üstü 12 17,9 

Toplam 67 100 

ÇalıĢmalar yazar sayısına göre incelendiğinde ise çalıĢmaların en çok 2 yazar (% 55,2) 

ile yürütüldüğü görülmektedir.  

Tablo 3. ÇalıĢmaların bölgelere göre dağılımı 

Bölge Ege 

Doğu 

Anadolu 

G.Doğu 

Anadolu 

Ġç 

Anadol

u Karadeniz 

Marmar

a 

Belirtilmemi

Ģ 

 Topla

m 

f 4 7 2 14 8 8 24 67 

% 6,0 10,4 3,0 20,9 11,9 11,9 35,8 100,0 
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ÇalıĢmalar yürütüldükleri bölgelere göre incelendiğinde ise 24 adet çalıĢmanın 

(%35,8) yapıldığı yerin belirtilmediği bulunmuĢtur. Yapıldığı bölgenin belirtildiği 

çalıĢmalarda ise en çok çalıĢmanın 14 çalıĢma (%20,9) ile Ġç Anadolu bölgesinde, ikinci 

olarak en fazla çalıĢma ise Karadeniz ve Marmara bölgelerinde 8 çalıĢma (%11,9) ile, en az 

çalıĢmanın ise 2 çalıĢma (%3,0) ile Güneydoğu Anadolu‘da yapıldığı bulunmuĢtur.  

Tablo 4. ÇalıĢmaların yapıldığı eğitim kademesine göre dağılımı 

Kademe 

Okul 

Öncesi Ġlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

Ġlk-

Ortaokul BelirtilmemiĢ 

      

Toplam 

f 9 13 19 2 6 2 16 67 

% 13,4 19,4 28,4 3,0 9,0 3,0 23,9 100,0 

ÇalıĢmaların yapıldıkları eğitim kademelerini göre dağılımının verildiği Tablo 4 

incelendiğinde ise en çok çalıĢmanın 19 çalıĢma (%28,4) ile ortaokul düzeyinde yapıldığı ve 

onu da 13 çalıĢma (%19,4) ile ilkokul düzeyinde yapılan çalıĢmaların takip ettiği 

görülmektedir. En az çalıĢma ise 2 çalıĢma (%3) lise seviyesinde yapıldığı görülmektedir.  

Tablo 5. ÇalıĢmaların yapıldığı derslere göre dağılımı 

Ders f % 

Beden 

Eğitimi 
1 1,5 

Türkçe 3 4,5 

Sosyal 

Bilgiler 
3 4,5 

Tarih 2 3 

Matematik 7 10,4 

Ġngilizce 2 3 

Yabancı Dil 

Olarak 

Türkçe 

4 6 

Özel Eğitim 1 1,5 

Hayat Bilgisi 1 1,5 

Fen ve 

Teknoloji 
8 11,9 

Diğer 7 10,4 

BelirtilmemiĢ 28 41,8 

ÇalıĢmaların yapıldığı derslerin dağılımını gösteren tablo 5 incelendiğinde ise en çok 

çalıĢmanın sırasıyla 8 çalıĢma (%11,9) ile Fen ve Teknoloji ve 7 çalıĢma (%10,4) ile 

Matematik dersinde yapıldığı görülmektedir. En az çalıĢma ise 1 çalıĢma (%1,5) ile Beden 

eğitimi, Özel Eğitim ve Hayat Bilgisi alanında yapılmıĢtır.  

Tablo 6. ÇalıĢmalarda kullanılan örneklem büyüklüğü 
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Örneklem 

Büyüklüğü 
 1-10 11-30 31-100 101-300 300 ve üstü BelirtilmemiĢ 

f 3 15 23 5 1 20 

% 4,5 22,4 34,3 75,0 1,5 29,9 

ÇalıĢmaların örneklem büyüklüğüne dair dağılımları Tablo‘6 verilmiĢtir. ÇalıĢmalarda 

örneklem büyüklüğü olarak en fazla 31-100 arasında örneklem büyüklüğü kullanıldığı 

görülmektedir. 23 çalıĢmada (%34,3) 31-100 arasındaki örneklem büyüklüğüne yer verildiği 

görülmektedir. En az kullanılan örneklem büyüklüğü ise 1 çalıĢma (%1,5) ile 300 ve üstü olan 

örneklemdir.  

Tablo 7. ÇalıĢmalarda kullanılan örneklem yöntemi 

Örneklem 

Yöntemi 
Amaçlı Tesadüfi UlaĢılabilir Uygun Diğer BelirtilmemiĢ 

f 8 8 1 2 4 44 

% 11,9 11,9 1,5 3,0 6,0 65,7 

ÇalıĢmalarda tercih edilen örneklem yöntemleri tablo 7‘de verilmiĢtir. ÇalıĢmalarda en 

çok (%11,9)  tercih edilen örneklem yönteminin amaçlı ve tesadüfi örneklem yöntemi olduğu 

görülürken çalıĢmaların büyük bir bölümünün (%65,7) örneklem yöntemini belirtmediği 

görülmektedir.  

Tablo 8. ÇalıĢmaların türlerine göre dağılımı 

    f % 

     Nicel 

Deneysel 18 26,9 

Tarama 5 7,5 

Diğer 3 4,5 

     Nitel 

Durum ÇalıĢması 9 13,4 

Fenomenoloji 1 1,5 

Diğer 12 17,9 

     Karma   1 1,5 

BelirtilmemiĢ   18 26,9 

ÇalıĢmaların yöntem ve desenlerine iliĢkin dağılım Tablo 8‘de verilmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmaların çoğunluğu (%26,9) Nicel deneysel desen kullanılarak yapıldığı görülmektedir. 

Ġncelenen çalıĢmalardan 18 tanesinde (%26,9) ise kullanılan yöntem ve desen 

belirtilmemektedir.  

Tablo 9. ÇalıĢmalarda kullanılan veri toplama araçları 

Veri Toplama 

Aracı 
f % 

BaĢarı testi 14 17,3 
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GörüĢme Formu 20 24,7 

Ölçek 5 6,2 

Gözlem 6 7,4 

Anket 6 7,4 

Diğer 10 12,3 

BelirtilmemiĢ 20 24,7 

ÇalıĢmalarda kullanılan veri toplama araçlarına ait verilen tablo 9 incelendiğinde, 20 

adet çalıĢmada (%24,7) görüĢme formu, 14 adet çalıĢmada (%14) ise baĢarı testi kullanıldığı 

görülmektedir.  

Tablo 10. ÇalıĢmalarda kullanılan analiz yöntemleri 

Veri 

Analiz 

Yöntemi 

Betimsel Ġçerik T-testi Diğer 

f 18 11 16 31 

% 23,7 14,5 21,1 40,8 

Tablo 10‘da çalıĢmalarda kullanılan veri analiz yöntemlerine ait dağılımlar verilmiĢtir. 

ÇalıĢmalarda en çok kullanılan analiz yönteminin (%23,7) ile betimsel istatistikler ve t-testi 

(%21,1) olduğu görülmektedir. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu araĢtırmada 2007-2017 yılları arasında Türkçe olarak yayınlanan ve oyun ve 

oyunla öğretimi konu alan çalıĢmalar içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

AraĢtırmada analiz edilen çalıĢmalar, çalıĢmanın yapıldığı yıl, çalıĢmanın yazar sayısı, 

çalıĢmanın yapıldığı bölge, çalıĢmanın türü, çalıĢmanın örneklem büyüklüğü, örneklem 

yöntemi, çalıĢmanın yapıldığı seviye, çalıĢmanın yapıldığı ders, araĢtırmada kullanılan veri 

toplama aracı ve kullanılan veri analiz yöntem özelliklerine göre sınıflandırılmıĢtır.  

Ġçerik analizi yöntemi kullanılarak incelenen çalıĢmaların yıllara göre dağılımının 

verildiği Tablo 1 incelendiğinde alanla ilgili en çok çalıĢmanın 13 çalıĢma ile 2014 yılında, en 

az çalıĢmanın ise 1 çalıĢma ile 2007 yılında yapıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Alanyazında 

yapılan diğer içerik çalıĢmaları incelendiğinde ise Sert, Kurtoğlu, Akıncı ve Seferoğlu (2012) 

öğretmenlerin teknoloji kullanımına iliĢkin çalıĢmalara yönelik yaptıkları içerik analizi 

çalıĢmasında en çok çalıĢmanın 7 çalıĢma ile 2010 yılında en az çalıĢmanın ise sadece 1‘er 

çalıĢma ile 2000, 2002, 2003, 2004 ve 2009 yılında yapıldığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bunun 

nedeni olarak eğitimde öğrenci merkezliliğin öneminin yıllar içerisinde artması ve eğitim 

ortamlarına öğrencilerin daha aktif bir Ģekilde katılmasını gerektiren eğitim durumlarının 

düzenlenmeye baĢlamıĢ olduğu gösterilebilir. 

Ġncelenen çalıĢmaların yazar sayıları ele alındığında ise çalıĢmaların büyük 

çoğunluğunun (f=37) 2 yazar ile gerçekleĢtirildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmacıların 

çalıĢma ekiplerini dar tutmaları kendi çalıĢtıkları kurumda yer alan meslektaĢları ile çalıĢmayı 

tercih etmeleri veya bireysel çalıĢmalara daha çok ağırlık vermeleri olarak yorumlanabilir. 
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ÇalıĢmaların yapıldıkları bölgelere incelenmesi sonucu, çalıĢmaların yürütüldüğü 

belirtilen bölgeler arasında en çok 14 çalıĢma ile Ġç Anadolu, en az çalıĢmanın ise 2 çalıĢma 

ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın bu sonuçları 

alanyazında yapılan diğer araĢtırmaların sonuçları ile de benzerlik göstermektedir (Kurt ve 

Erdoğan,2015; UlutaĢ ve Ubuz,2008). Bunun nedeni bölgelerde bulunan yükseköğretim 

kurumlarının ve araĢtırmacıların dağılımında görülen farklılığa bağlanmıĢtır.  

Oyun oyunla öğretim ile ilgili yapılan çalıĢmaların yapıldıkları kademelere göre 

incelenmesi sonucu en çok çalıĢmanın ortaokul düzeyinde (f=19) yapıldığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Ortaokuldan sonra en çok çalıĢma ise 13 çalıĢma ile ilkokul düzeyinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun nedeni olarak oyunun erken dönemlerde daha etkin bir yöntem 

olarak kullanılması gösterilebilir. Dönmez ve Baykoç (1992)‘un da belirttiği üzere çocuklar 

bir çok geliĢim aĢamasını tamamlayabilmek için oyuna ihtiyaç duymaktadır. 

Oyun ve oyunla öğretim ile ilgili incelenen çalıĢmaların çoğunluğunun Fen ve 

Teknoloji (f=8) dersinde yapıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Fen ve teknoloji dersinde çoğu 

eğitim durumunun oyunlaĢtırılması, fenle ilgili terimlerin çocuk seviyesine çekilmesinde ve 

çocuklar tarafından daha kolay içselleĢtirilmesinde oyun ve oyunla eğitime sıklıkla 

baĢvurulduğu görülmektedir. 

ÇalıĢmalarda kullanılan örneklem büyüklüğü incelendiğinde ise en çok tercih edilen 

örneklem büyüklüğünün 31-100 arası (f=23) olduğu görülmekle birlikte çoğu çalıĢmada 

(f=20) örneklem büyüklüğü belirtilmemiĢtir. Ġncelenen çalıĢmaların çoğunlukla deneysel 

desende yapılmıĢ olması ve çalıĢmalarda bir sınıfın ya da okulun deney grubu ve diğer sınıfın 

ya da okulun da kontrol grubu olarak seçilmiĢ olması 31-100 örneklem büyüklüğünün tercih 

edilmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Ġçerik analizi ile yapılan diğer çalıĢmalar 

incelendiğinde ise çalıĢmalarda en çok kullanılan örneklem büyüklüğünün 26-100, 31-100, 

101-300 olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Wassink ve Sadi, 2016; GöktaĢ, Küçük, Aydemir, 

Telli, vd., 2012). 

Ġncelenen araĢtırmalarda örneklem yönteminin çoğu çalıĢmada belirtilmediği (f=44) 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bunun nedeni araĢtırmaların çoğunun deneysel olarak yürütülmesi ve 

deneysel araĢtırmalarda daha çok araĢtırmanın genel özelliğinden kaynaklı seçkisiz örneklem 

yöntemine baĢvurulmuĢ olmasıdır. AraĢtırmalarda kullanılan ve belirtilen örneklem 

yöntemleri incelendiğinde ise en fazla kullanılan örneklem yönteminin amaçlı (f=8) ve 

tesadüfi (f=8) örneklem yöntemi olarak belirtildiği görülmektedir. Literatürde yapılan diğer 

içerik analizi çalıĢmaları incelendiğinde ise bu araĢtırmanın sonuçları ile eĢdeğer sonuçlar 

bulunmuĢtur (Akaydın ve Çeçen,2015; GöktaĢ, vd., 2012). AraĢtırmacıların örneklem 

seçimlerini belirtmemiĢ olmaları araĢtırmaların yöntem bölümünde bir eksiklik olarak 

durmaktadır ve gelecek araĢtırmalarda örneklem yönteminin de yöntem baĢlığı altında 

belirtilmesinin bu eksikliği gidereceği düĢünülmektedir.  

Ġncelenen araĢtırmanın türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise çalıĢmaların 

çoğunlukla nicel (f=26) birer çalıĢma olarak yürütüldüğü ve bu çalıĢmalarında çoğunda 

deneysel desen (f=18) kullanıldığı görülmektedir. En az kullanılan yöntemin ise karma 

yöntem (f=1) olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmalarda deneysel desenin diğerlerine göre daha 

çok tercih edilme nedenleri arasında ise oyun ve oyunla öğretimin diğer öğretim yöntemlerine 

göre daha etkili olup olmadığının sınanması olduğu gösterilebilir. AraĢtırmada elde edilen bu 

sonuçlar, literatürde yapılmıĢ diğer içerik analizi çalıĢmalarıyla da örtüĢmektedir 

(GöktaĢ,2012; Bacanak, Değirmenci, Karamustafaoğlu ve Karamustafaoğlu, 2011).  
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Ġncelenen araĢtırmalarda kullanılan veri toplama araçlarına göre sınıflandırılması 

görüĢme formu (f=20) ve baĢarı testlerinin (f=14) en çok kullanılan veri toplama araçları 

olduğunu göstermektedir. Yapılan çalıĢmaların çoğunluğunun deneysel olması ve genellikle 

oyunla öğretimin diğer yöntemlere karĢı üstün olup olmadığının araĢtırılmasından dolayı bu 

iki veri toplama aracının daha çok kullanıldığı sonucuna varılmıĢtır. Ġçerik analizi olarak 

yürütülen diğer çalıĢmaların sonuçları incelendiğinde ise en çok kullanılan veri toplama 

araçlarının baĢarı testleri (ġimĢek, Becit, Kılıçer, Akbulut ve Yıldırım, 2008) ve anketler 

(GöktaĢ, vd., 2012) olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Ġncelenen çalıĢmalarda ise verilerin analizinde en çok betimsel analiz (f=18) ve t-testi 

(f=16) kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalıĢmaların daha çok deneysel olarak yürütülmesi 

ve kontrol ve deney gruplarının karĢılaĢtırılması yapıldığından ve kullanılan araĢtırma 

yönteminin gerekliliğinden dolayı en çok kullanılan veri analiz yöntemlerinin bunlar olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Alanyazında yapılan çalıĢmaların sonuçları da bu araĢtırmanın 

bulgularını destekler niteliktedir (Wassink ve Sadi, 2016; Günay ve Aydın,2015). 
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ÖZET 

 
Bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin çok kültürlü eğitim yeterlik algıları ve çokkültürlü eğitime 

yönelik sınıf içi uygulama düzeyleri ve bu iki değişkenin arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada genel 

tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup, çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-

öğretim yılında Afyonkarahisar merkez ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemin 

seçiminde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması aşamasına 

araştırmacılar tarafından oluşturulan ve katılımcıların demografik özelliklerinin toplanmasını amaçlayan kişisel 

bilgi formu ve iki adet ölçek kullanılmıştır. Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik yeterlilik düzeylerinin 

belirlenmesinde toplam 3 alt boyut ve 41 maddeden oluşan ‗Çok kültürlü Yeterlilik Algıları ölçeği kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulamalarını belirlemek için de toplam 3 alt boyut ve 18 

maddeden oluşan ‗Çok kültürlü Eğitime Yönelik Sınıf İçi Uygulamalar Ölçeği‘ kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

bilgisayar ortamında çözümlenmiştir. Elde edilen verilere göre, öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik orta 

düzeyde bir algı seviyelerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik sınıf içi 
uygulamaları incelendiğinde öğretmenlerin çok kültürlü eğitim uygulamalarının orta seviyenin biraz üzerinde 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çok kültürlü eğitim yeterliliği ve Sınıf içi uygulamalar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmış olan basit korelasyon, iki değişken 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü mükemmel bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlü 

eğitim yeterliliklerinin, sınıf içi uygulamalarının bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemek için yapılan basit 

regresyon, iki değişken arasında önemli bir ilişkinin var olduğunu; öğretmenlerin çokkültürlü eğitim 

yeterliliklerinin, sınıf içi uygulamalarının önemli bir yordayıcı olduğunu göstermektedir.   

 

 

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü eğitim, Öğretmen, Sınıf içi uygulama 
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ABSTRACT 

 The main purpose of this study is to examine the teachers' perceptions of proficiency in multicultural 

education and their application levels in classroom for multicultural education and the relationship between 
these two variables. The correlational screening model, which is one of the general survey models, has been 

employed in the study and the sample of the study is the teachers working in Afyonkarahisar central district in 

2017-2018 academic year. In the selection of the sample, simple random sampling method has been used. The 

personal information form, which has been formed by the researchers and aimed at collecting the demographic 

characteristics of the participants, and two scales have been used in the data collection. Multicultural Education 

competence scale which has three subscales and 41 items has been used to determine the proficiency level of the 

teachers. Classroom Practices for multicultural education scale which has 3 subscales and 18 items has been 
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used in order to determine the classroom practices of teachers for multicultural education. The data have been 
analyzed on computer. According to the data, it is concluded that teachers have a moderate level of perception 

towards multicultural education. When the classroom practices of teachers towards multicultural education 

have been examined, it has been concluded that the teachers' multicultural education practices are slightly 

above the moderate level. The simple correlation between multicultural education competence and classroom 

practices has revealed a statistically significant relationship between the two variables. Simple regression has 

been used to determine whether teachers' multicultural education competencies are predictors of classroom 

practices. It shows that teachers' multicultural education competencies are an important predictor of classroom 

practices. 

Keywords: Classroom practices, Multicultural education, Teachers 

 

 

GiriĢ 

Çokkültürlülük ilk olarak ABD‘de ortaya çıkmıĢ bir kavramdır. ÇeĢitli ülkelerden 

gelen göçler sonucu bu ülkede çokkültürlü bir toplum meydana gelmiĢtir (Polat ve Kılıç, 

2013). Çokkültürlülük, dil, din, ırk, cinsiyet, yaĢ, sosyal sınıf, etnik köken, engelli olma, 

eğitim ve diğer kültürel değerlerin farkına varmak ve bu farklılıklara karĢı toplumda ve 

bireyde bir duyarlılığın geliĢtirilmesini ifade etmektedir (Banks, 2013; Apa,2002). 

Çokkültürlü bir hayat, toplum içerisinde var olan bu farklılıkların anlayıĢla karĢılanması ve 

farklılıkların güvence altına alınarak ortak bir kültürün oluĢturulması olarak da görülmektedir 

(ÖzodaıĢık, 2009). Çokkültürlülüğün ortaya çıkarabileceği toplumsal olumsuzlukların önüne 

geçilmesi ve bireylerin çokkültürlü toplumlardan fayda sağlayabilmesi ve sosyal huzur ve 

refahın oluĢturulması için diğer bir kavram olan çokkültürlü eğitim gündeme gelmiĢtir. 

Çokkültürlü eğitim, farklı ırk, etnik yapı ve sosyal gruplardan gelen her öğrenci için eĢit 

eğitim fırsatı yaratmaya dönük bir eğitim yaklaĢımı olarak tanımlanmaktadır (Bank,2013). 

Çokkültürlü eğitim, farklı gruplardan gelen her öğrencinin bakıĢ açısını, kültürünü, tarihini ve 

yaĢantılarını eğitim programlarına yansıtmayı, çeĢitliliği kuvvetlendirmeyi ve bütün 

öğrencilerin yaĢadıkları toplum içerisinde adil bir Ģekilde etkin katılımını amaçlamaktadır 

(Esen, 2009). Çokkültürlü eğitimin yürütülmesinde Ģüphesiz öğretmenlere büyük görevler 

düĢmektedir. Sharma (2011)‘in belirttiği üzere, öğretmenlerin çokkültürlü eğitimi uygulama 

düzeyi, sınıflarındaki farklılıkları ortak değerler etrafında eğitime dâhil edebilmeleri, 

öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik algı ve tutumlarıyla doğrudan iliĢkilidir. 

Öğretmenin kendini anlaması, diğer bireylerin kütlülerini anlaması, akademik çokkültürlülük 

(Washington, 2003); sosyokültürel yönden bilinçli olmak, her öğrencinin öğrenme 

kaynaklarını görebilmek, eğitimsel zenginlik ve çeĢitlilik sağlama konusunda kendi 

sorumluluğunun farkında olmak, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasına yardımcı olmak, 

öğrencilerinin yaĢamları hakkında bilgi sahibi olma ve öğrencileri hakkında öğrendiği 

bilgilere dayalı olarak öğretimi yeniden tasarlayabilmek (Villegas ve Lucas, 2002) 

çokkültürlü toplumlarda etkili bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlilikler arasında 

sıralanmaktadır. Bu yeterliliklere sahip olan öğretmenler çokkültürlü eğitim ortamlarında her 

öğrenci için adil ve eĢit öğrenme ortamları yaratabilecekler ve sınıf içi uygulamalarını da 

bunlara göre Ģekillendirebileceklerdir. Çokkültürlü öğretmen yeterlilikleri düĢük olan 

öğretmenler farklı kültürden gelen öğrencilerini yanlıĢ anlamalarına ve yanlıĢ sınıf içi 

uygulamalara yönelmelerine neden olacaktır. Öğrencilerin yanlıĢ anlaĢılması ve bunun sınıf 

içi uygulamalara yansıması, öğrencilerde motivasyon düĢüklüğü, kendine güven kaybı gibi 

bazı sorunları da beraberinde getirecektir (Gay, 1999). Motivasyonun, okullardaki öğrenci 

davranıĢlarını ve istenilen amaca ulaĢmada hızı belirleyen en önemli güç olduğunu (Akbaba, 

2006) düĢünürsek, çokkültürlü eğitim ortamlarında öğretmen yetersizliliği ve bunun sınıf içi 

uygulamalara yansıması öğrenci baĢarısını ve sınıf ortamını doğrudan etkileyecektir. Gerek 
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Türkiye‘nin halihazırda var olan çokkültürlü doğası, gerekse son zamanlarda savaĢ ve 

kargaĢalardan dolayı çok sayıda genç ve çocuk mültecinin Türkiye‘ye sığınması ve bu 

nüfusun eğitime entegre edilme sürecinde öğretmenlerin çok kültürlü eğitim yeterlilikleri ve 

buna bağlı sınıf içi uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmada öğretmenlerin çok kültürlü eğitim yeterlilikleri ve sınıf içi uygulamaları 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt 

problemler ise: 

1) Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilik düzeyleri nedir? 

2) Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulama düzeyleri nedir? 

3) Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri ve çokkültürlü eğitime yönelik 

sınıf içi uygulamaları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

4) Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri, çokkültürlü eğitime yönelik 

sınıf içi uygulamalarını yordamakta mıdır? 

5) AĢağıda belirtilen değiĢkenlerin öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik 

sınıf içi uygulamaları üzerinde ortak etkileri var mıdır? 

a. Çokkültürlü eğitim yeterlilik düzeyi ve cinsiyet 

b. Çokkültürlü eğitim yeterlilik düzeyi ve kademe 

c. Çokkültürlü eğitim yeterlilik düzeyi ve branĢ 

d. Çokkültürlü eğitim yeterlilik düzeyi ve kıdem 

Yöntem 

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri ve çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi 

uygulamaları arasındaki iliĢkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalıĢmada önemli olgular arasında 

var olan iliĢkiyi ortaya çıkarmayı amaçlayan yani muhtemel çıkarımları ortaya koymayı 

amaçlayan iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır (Fraenkel ve Wallen, 2006). 

Evren ve Örneklem 

Yapılan çalıĢmanın örneklemini Afyonkarahisar merkez ilçesinde görev yapmakta 

olan toplam 248 (Kadın= 114, Erkek= 134) öğretmen oluĢturmaktadır. Örneklem seçiminde, 

temsili sağlamada çok daha güçlü olması nedeniyle seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit 

seçkisiz yöntem kullanılmıĢtır. 

Veri Toplama Araçları ve Analiz 

AraĢtırmanın verilerinin toplanması aĢamasına araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan ve 

katılımcıların demografik özelliklerinin toplanmasını amaçlayan kiĢisel bilgi formu ve iki 

adet ölçek kullanılmıĢtır. Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik yeterlilik düzeylerinin 

belirlenmesinde toplam 3 alt boyut (Farkındalık, Bilgi ve Beceri) ve 41 maddeden oluĢan ve 

BaĢbay ve Kağnıcı (2011) tarafından beĢli likert tipinde geliĢtirilen ‗Çokkültürlü Yeterlilik 

Algıları ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçeğin tümü için elde edilen güvenirlik katsayısı .95 olarak 

hesaplanmıĢtır. Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulamalarını belirlemek 

için de toplam 3 alt boyut (Yöntem ve Teknik Kullanımı, Etkinlik Tasarımı ve Bireysel 

farklılıkları Dikkate Alma) ve 18 maddeden oluĢan ve Yıldırım (2016) tarafından 5‘li likert 

tipinde geliĢtirilmiĢ olan ‗Çokkültürlü Eğitime Yönelik Sınıf Ġçi Uygulamalar Ölçeği‘ 

kullanılmıĢtır. Ölçeğin genel güvenirlik katsayısı ise .87 olarak hesaplanmıĢtır. 248 
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katılımcıdan toplanan veriler, sıklık, yüzde, basit korelasyon, regresyon ve iki yönlü varyans 

analizi kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Bulgular 

Bu bölümde araĢtırmanın bulguları alt problemler sırasına göre verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın birinci alt problemi ‗Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilik 

düzeyleri nedir?‘ sorusuna ait bulgular Tablo 1.‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1.  

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilik düzeyleri 

Çokkültürlü Yeterlik Algısı Ölçeği ve Alt Boyutları x  ss 

1. Farkındalık Alt Boyutu 4,05 .57 

2. Beceri Alt Boyutu 3,77 .57 

3. Bilgi Alt Boyutu 3,82 .60 

Ölçek Geneli 3,88 .50 

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenleri çokkültürlü eğitime yönelik yeterlilik 

düzeylerinin ölçek genelinde (x = 3,88), farkındalık alt boyutunda (x = 4,05), beceri alt 

boyutunda (x = 3,77) ve bilgi alt boyutunda (x = 4,05) orta düzeyde olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırmanın ikinci alt problemi ‗Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi 

uygulama düzeyleri nedir?‘ sorusuna ait bulgular Tablo 2.‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2.  

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulama düzeyleri 

Çokkültürlü Eğitim Sınıf içi Uygulamaları Ölçeği 

ve Alt Boyutları 
x  ss 

1.Yöntem ve Teknik 3,94 .66 

2.Etkinlik ve Tasarım 3,95 .63 

3.Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma 4,02 .72 

Ölçek Geneli 3,97 .63 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulama 

düzeylerinin ölçek genelinde (x =3,97), ölçeğin yöntem ve teknik alt boyutunda (x =3,94), 

etkinlik ve tasarım alt boyutunda (x =3,95) ve bireysel farklılıkları dikkate alma alt boyutunda 

(x =4,02) orta düzeyde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırmanın üçüncü alt problemi ‗Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri ve 

çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulamaları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?‘ 

sorusuna ait bulgular Tablo 3.‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3.  

Çokkültürlü Eğitim Yeterliliği ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Sınıf Ġçi Uygulamalar 

Arasındaki ĠliĢki 

  

Correlation 

Coefficient 
p 
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Çokkültürlü eğitim 

yeterliği .901 .000 

Sınıf içi uygulamalar 

Çokkültürlü eğitim yeterliliği ve sınıf içi uygulamalar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıĢ olan basit korelasyon, iki 

değiĢken arasında anlamı (p<.05) ve pozitif yönlü mükemmel bir iliĢki  (r=.901) olduğunu 

ortaya çıkarmıĢtır. 

AraĢtırmanın dördüncü alt problemi ‗Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri, 

çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulamalarını yordamakta mıdır?‘ sorusuna ait bulgular 

Tablo 4.‘te verilmiĢtir. 

Tablo 4.  

Çokkültürlü Eğitim Yeterliliğinin Sınıf Ġçi Uygulamalar Üzerindeki Yordayıcı Rolü 

    Sum of Squares Df 

Mean of 

Squares F p 

Regression 

 

23676,83 1 23676,83 900,035 .000 

Constant 

 

5498,076 209 26,307 

  Total 

 

29174,91 210 

   R= .901 R
2
= .802 Adjusted R2= .811         

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterliliklerinin, sınıf içi uygulamalarının bir 

yordayıcısı olup olmadığını belirlemek için yapılan basit regresyon, iki değiĢken arasında 

önemli bir iliĢkinin (R=.901; R
2
=.812) var olduğunu; öğretmenlerin çokkültürlü eğitim 

yeterliliklerinin, sınıf içi uygulamalarının önemli bir yordayıcı olduğunu (F= 900,035; p<.05) 

göstermektedir. Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri, çokkültürlü eğitime yönelik 

sınıf içi uygulamalarının %81‘ini yordamaktadır.  

AraĢtırmanın beĢinci alt problemi ‗Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi 

uygulamaları üzerinde değiĢkenlerin (çokkültürlü eğitim yeterlik, cinsiyet, kademe, branĢ ve 

kıdem) ortak etkileri var mıdır?‘ sorusuna ait bulgular Tablo 5.‘te verilmiĢtir. 

Tablo 5.  

Çokkültürlü Eğitime Yönelik Sınıf Ġçi Uygulamalara DeğiĢkenlerin Ortak Etkisi 

DeğiĢken 

Sum of 

Squares 

Mean of 

Squares F p 

Çokkültürlü Eğitim 

Yeterlik*Cinsiyet 1024,789 32,025 1,533 .055 

Çokkültürlü Eğitim 

Yeterlik*Kademe 1661,714 27,695 1,564 .033* 

Çokkültürlü Eğitim Yeterlik*BranĢ 1750,65 23,035 1,348 .135 

Çokkültürlü Eğitim Yeterlik*Kıdem 1703,033 27,468 1,685 .017* 

Ġki yönlü varyans analizi sonuçlarına göre çokkültürlü eğitim yeterliliği ile öğretmenin 

görev yaptığı kademenin (p<.05) ve öğretmenin kıdeminin (p<.05) öğretmenlerin çokkültürlü 

eğitime yönelik sınıf içi uygulamaları üzerinde ortak bir etkisinin olduğu; diğer değiĢkenlerin 

ise ortak bir etkisinin olmadığı bulunmuĢtur.  

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  
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AraĢtırmada elde edilen bulgular, öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri ve alt 

boyutlarında kendilerini yeterli algıladıkları sonucuna varılmıĢtır. Çokkültürlü eğitim 

yeterliliği farkındalık boyutunda da öğretmenlerin kendilerini yeterli algıladıkları sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Ġlgili literatür incelendiğinde, etkili öğretmenlerin, sınıflarında yer alan bireylerin 

kültürel kökenlerinin ve farklılıklarının farkında olduklarını ve bunu etkin bir Ģekilde öğretme 

materyallerine dönüĢtürdüğü belirtilmektedir (Gay,2013). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim 

yeterliliği bilgi boyutunda kendilerini yeterli algılamaları literatürde yer alana çalıĢmalarla ile 

de örtüĢmektedir. Ortiz (2012), öğretmenlerin sınıflarında var olan kültürel farklılıklar 

hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmekte ve bu bunun da öğretmenlerin öğretim stillerinde 

değiĢikliklere gidebilmesine olanak sağladığını belirtmiĢtir. Ayrıca, öğretmenlerin kendi 

çokkültürlü yeterliliklerini ve bilgilerini yüksek algıladıkları yapılan çalıĢmalarda ortaya 

koyulmuĢtur (Perkins, 2012; Bulut ve BaĢbay, 2015). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim bilgi 

düzeylerinin yüksek olmasının eğitimde fırsat eĢitliği yaratacağı da yapılan çalıĢmalarda 

belirtilmektedir (Gay ve Howard, 2000; Grant ve Portera, 2011).Çokkültürlü eğitim beceri alt 

boyutunda da öğretmenlerin kendilerini yeterli algıladıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Perkins 

(2012) öğretmen adaylarına yönelik yapmıĢ olduğu çalıĢmada öğretmen adaylarının 

kendilerini en çok çokkültürlü eğitim beceri alt boyutunda yeterli gördüklerini bulmuĢtur. 

Öğretmenlerin, çokkültürlü eğitim farkındalık, bilgi ve becerilerinin yeterli olması, eğitim 

esnasında ortaya çıkması olası kültürel çatıĢmaları en az indirgemede ve bireylerin 

farklılıklara saygılı olduğu bir ortam oluĢturmada ve ayrıcılığı da en aza indirgemede etkili 

olacağı düĢünülmektedir. 

AraĢtırma sonuçları, çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulamaların genelinde ve 

yöntem-teknik kullanımı, etkinlik tasarımı, bireysel farklılıkları dikkate alma alt boyutlarının 

ortalamalarının yüksek olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Yıldırım (2016) tarafından yapılan 

çalıĢma da öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulama ortalamalarının 

yüksek olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterlilikleri ve sınıf içi uygulamaları arasındaki 

iliĢkiyi ve çokkültürlü eğitim yeterliliklerinin sınıf içi uygulamaları yordama düzeyini 

incelemek için yapılan analizler iki değiĢken arasında pozitif yönde mükemmel bir iliĢkiyi 

ortaya çıkardığı gibi öğretmenlerin çokkültürlü eğitim yeterliliklerinin sınıf içi 

uygulamalarının önemli bir yordayıcı olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu bulgular literatürde yer 

alan diğer çalıĢmalar tarafından da desteklenmektedir. Öğretmenlerin, inanç, tutum ve 

özyeterlikleri arasında güçlü bir iliĢki bulunmakta ve bu değiĢkenler öğretmenlerin tercih 

ettiği öğretim uygulamalarını da yakından etkilemektedir (Herrera,2010). Öğretmenlerin 

çokkültürlü eğitim yeterlilikleri arttıkça, bu alanda kendilerine olan güvenleri de artmakta 

dolayısıyla sınıf içi uygulamalara yansımaları görünmektedir. Öğretmenlerin kültürel 

farklılıklara iliĢkin sahip oldukları bilgi, tutum ve inançların da öğretim uygulamalarına 

pozitif yönde yansıdığı belirtilmektedir (Gay, 2013). Yıldırım (2016) yaptığı çalıĢmada 

öğretmenlerin çokkültürlü eğitime dair özyeterlik algılarının, sınıf içi uygulamalarını en çok 

etkileyen değiĢken olduğunu ve sınıf içi uygulamalarının en büyük yordayıcısı olduğunu 

bulmuĢlardır.  

Öğretmen yeterliğinin ve diğer değiĢkenlerin (cinsiyet, kıdem, kademe ve branĢ) sınıf 

içi uygulamalar üzerine ortak etkisinin olup olmadığını incelemek için yapılan analiz 

öğretmen yeterliliği ile öğretmenin görev yaptığı kademe ve öğretmen yeterliliği ile kıdemin 

çokkültürlü eğitime yönelik sınıf içi uygulamalar üzerinde ortak etkilerinin olduğunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Ġlgili literatür incelendiğinde araĢtırmalar farklı kademelerin lehine farklılıklar 

ortaya koymuĢtur. Bulut ve BaĢbay (2015) lise kademesinde görev yapmakta olan 
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öğretmenlerin çokkültürlü eğitime karĢı kendilerini daha yeterli; Toprak (2008) ilköğretim II. 

kademede görev yapan öğretmenlerin kendilerini daha yeterli; Yıldırım (2016) ise ilköğretim 

I. kademe ve II. kademede görev yapan öğretmenlerin kendilerini daha yeterli algıladıklarını 

bulmuĢlardır. Bu bağlamda çokkültürlü eğitime yönelik kendini daha yeterli algılayan 

öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını da bu yönde düzenleyebileceği, faklı yöntem ve 

teknikleri, değerlendirme süreçlerini kullanabileceği ve faklı etkinlikler tasarlayabileceği 

yönünde yorumlanmaktadır. Öğretmenlerin kıdem değiĢkenine göre çokkültürlü eğitim 

yeterliliklerine iliĢkin yapılan çalıĢmalar incelendiğinde de literatürde farklı sonuçlara 

ulaĢılmaktadır. Yıldırım (2016) öğretmenlerin kıdemlerine göre yeterliklerinin farklılık 

göstermediğini; Bulut ve BaĢbay (2015) ise daha yüksek kıdeme sahip olan öğrencilerin daha 

düĢük kıdeme sahip olan öğrencilere göre daha düĢük yeterlikte algıladıkları sonucuna 

varmıĢlardır. Elde edilen verilerden ise farklılığın olmaması düĢük kıdeme ve yüksek kıdeme 

sahip öğretmenlerin aynı ortamda görev yaptıklarından birbirinden etkilenerek sınıf içi 

uygulamalarını tasarlayabileceği bu nedenle farklılığın görülmeyeceği Ģeklinde 

yorumlanabilirken, kıdem arttıkça öğretmenlerin mesleki tükenmiĢliği artacağından sınıf içi 

uygulamalarının da bundan etkileneceği yönünde yorumlanabilir. 
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ÖZET 

 Kosova Balkan Yarımadası‘nın ortasında, Türk dünyasının en güneybatı ucunda yer 

alan küçük, ve  en yeni bağımsız bir Avrupa ülkesidir. Daha V -  XI. yüzyıllar arasında, bu 

küçük Balkan ülkesine Türk boyları gelip geçerek az bir hiz bırakıp tarihe karıĢmıĢlardır. 

Osmanlı Devlerti 1389 yılında Kosova Ovası‘nda Sırp ordularıyla yapılan savaĢta zafer 

kazanınca, Sırplar Osmanlı Devleti‘nin egemenliğini, yıllık vergi vermek, seferler sırasında 

askeri yardımda bulunmak gibi Ģartları kabul etmiĢlerdir. Kosova SavaĢı‘ndan sonra önce  

Osmanlı Devleti‘nin resmi görevlileri, asker, tüccar, sanatkar  ve bunların ailelerinden oluĢan 

bir Türk nüfusu Kosova‘nın çeĢitli kasabalara yerleĢmiĢ ve Türklerin bölgedeki düzenli hayatı 

baĢlamıĢtır. Osmanlı Devleti Kosova‘yı kesin olarak 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet 

fethemiĢtir. Bu tarihten itibaren Osmanlılar Kosova‘da yönetim organlarıyla birlikte eğitim 

kurumlarını da kurmuĢlardır. 

 Türkler Kosova‘da XIV. yüzyıldan baĢlayarak yaĢamıĢlar, yaĢadıkları süre içerisinde 

kendi ana dilleri ile olan eğitimlerini, bazı dönemler hariç (1912-1951), günümüze kadar 

sürdürmüĢler, sürdürmeye de devam etmektedirler.Türk dili ve Türkçe eğitim-öğretim 

Kosova Türk toplumunun günümüze kadar varlığını sürdürmesinde birinci derecede rol 

oynayan faktörlerden biri olmuĢtur. Türkçe eğitim-öğretim Kosova Türk toplumunun 

varlığını, kimliğini, kültürünü devam ettiren en önemli etmenlerden biridir.  

Bu çalıĢmanın giriĢ bölümünde Kosova Türkçe eğitim-öğretimin geçtiği beĢ 

dönemden, ilk üç döneminde kısaca öğretmen yetiĢtirilmesine değinildikten sonra, bildirin 

konusuna, XXI. yüzyılda Türkçe eğitim-öğretime öğretmen yetiĢtirilmesine değinilmiĢtir. Bu 

çalıĢma Kosova‘da Türkçe eğitim-öğretim yapılan altı yerleĢim yerindeki okulları ziyaret 

ederek  öğretmenlerden hazırladığımız ―Öğretmen Bilgi Formu‖nda aranan sorulara yazılı 

yanıt vermelerini istedik. Bu çalıĢma ile  yaptığımız araĢtırma ve bu konuda 2002 yılında da 

yaptığımız  çalıĢmadan ve  daha önceleri yapılan çalıĢmalardan yararlanarak,  Kosova‘da 

XXI. yüzyılın baĢlangıcından bugüne kadar öğretmen yetiĢtirme sürecinde Kosova Türk 

toplumunun giriĢimleri,  çalıĢmaları ve mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti‘nin yardım ve 

desteği, sorun ve baĢarılarına  açıklık getirilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma  sonuç ve öneriler ile 

son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkçe eğitim-öğretim, öğretmen yetiĢtime. 

 

GiriĢ 

Kosova Güneydoğu Avrupa‘nın merkezi konumunda, Balkan Yarımadası‘nın 

ortasında ve Türk dünyasının en güneybatı ucunda yer alan küçük (10,908 km
2
), en yeni 

bağımsız bir Avrupa ülkesidir. Kosova, Balkan Yarımadası‘nda merkez bir vaziyette 
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bulunması ve Batı Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevini görmesi,  orta çağda ve yeni 

zamanlarda ve Ģimdi de ticaret yollarının birleĢtiği mühim bir ülke haline gelmesine sebep 

olmuĢtur. Kosova‘nın bu uygun coğrafi ve iklim koĢulları, ülkede tarih boyunca birçok 

kavimlerin yerleĢme ve devlet kurma giriĢimlerinde bulunmalarına neden olmuĢtur. Daha V -  

XI. yüzyıllar arasında, bu küçük Balkan ülkesine Türk boyları (Karadeniz‘in kuzeyinden 

Balkan Yarımadası‘na  Hun, Avar, Peçenek, Kuman-Kıpçaklar, Uzlar)  gelip geçerek az bir 

hiz bırakıp tarihe karıĢmıĢlardır. 

Osmanlı Devleti‘nin Balkan Yarımadası‘nı fethetmesi ve Türklerin  bu yarımadaya 

yerleĢmeleri için Çirmen (1364) savaĢından sonra, 28 Haziran 1389 yılında Kosova 

Ovası‘nda yürütülen  I. Kosova SavaĢı  en önemlilerinden biridir. 1389 yılında I. Kosova 

SavaĢı‘nda Osmanlı Devleti zafer elde etmesiyle Sırplar Osmanlı hakimiyetini kabul 

etmelerine rağmen Kosova, 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında kesin olarak 

fethedilmiĢtir. Bu tarihten itibaren Osmanlılar Kosova‘da idari sistemleriyle birlikte eğitim 

sistemini de kurmuĢlardı. 

DahaYıldırım Bayezit(1389-1402) zamanında Kosova‘nın sınır bölgelerinde kurulan  

üslerde aileleriyle birlikte  resmi görevliler askerler, tüccarlar çeĢitli kasabalara yerleĢmiĢ ve 

Türklerin bölgedeki düzenli hayatı baĢlamıĢtır. 1392 yılında Üsküp, PaĢa Yiğit tarafından 

fethedilince, Güney Kosova Üsküp sancağına bağlanmıĢtır. PaĢa Yiğit Bey, kendi aĢiretine 

mensup olan Saruhan bölgesinden getirilen Türkmenleri Üsküp‘e yerleĢtirerek burasını 

Balkanlar‘da Osmanlı Devleti‘nın en önemli uç merkezlerinden biri yapmıĢtır. (Genel 

Kurmay BaĢkanlığı, 2009:18). 

Osmanlı Devleti‘nde camiler bir ibadet yerinden baĢka birer eğitim merkezleri idi. 

Kosova‘da XV. yüzyılın ikinci yarısında camiler inĢa edilmeye baĢlanmıĢtır, dolayısıyla daha 

XV. yüzyılın ikinci yarısında Kosova‘da da çoğunlukla Türkçe eğitimin yapıldığı olasılığı 

büyüktür.  Osmanlı Devleti‘nde dolayısıyla Kosova‘da da Tanzimatın ilan edilmesine kadar 

(1455-1839), Türkçe eğitim-öğretim sibyan mekteplerinde  ve medreselerde gerçekleĢiyordu. 

Kosova‘da XV. yüzyılın ikinci yarısından baĢlıyarak 1880 yılına kadar sıbyan 

mekteplerine ve medreselere öğretmen medreselerde yetiĢiyordu.  Mustafa Ergin‘e göre alt 

düzeydeki medrese çıkıĢlılarından imam-hatiplik mesleğini seçenler, aynı zamanda 

bulundukları köy  ve  mahallenin ilköğretim düzeyindeki öğretmeni de oluyorlardı. Yüksek 

medrese çıkıĢlılarından medrese de öğretim üyesi (müdderis) olmak isteyenler ise önce alt 

seviyedeki küçük medreselerden baĢlayarak, giderek üst düzeydeki büyük medreselerin 

müderisliklerine kadar çıkarlardı. Osmanlı Devleti‘nde medreseler hem din adamlarını ve 

―sıbyan mektepleri muhallimlerini‖ ve medrese öğretim elemanlarını yetiĢmesinde hemen 

hemen tek kaynak idi (Ergin, 2008:3). 

Osmanlı Devleti‘nde XVI. yüzyılın sonlarından baĢlayarak çeĢitli nedenlerden dolayı 

medreseler bozulmaya baĢladı. Öyleki Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılın sonlarından 

baĢlayarak, ilk önce askeri eğitimde, 1839 yılında Tanzimat ilan edilmesiyle laik eğitim ve 

öğretimde de yenilikler yaptı. Kosova‘da 1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 

çıkarıldıktan ve 1877 yılında Kosova Vilayeti kurulduktan sonra, sıbyan ve medrese 

okullarından baĢka, daha çok devlet eliyle modern ilkokul ve ortaokullar (iptidai, ruĢdiye, 

idadiye ve mesleki-sanat okulları) inĢa edilmeye  baĢlandı (Koro, 2016:381-384). Kosova 

Vilayeti‘nde modern ilkokul ve ortaokulların gereksinmeleri için 1877-1912 yılları 

döneminde vilayette 1880‘de PriĢtine, 1882‘de Üsküp, 1901‘de Prizren ve ĠĢtip‘te de 

Darülmuallim okulları açılmıĢtır. Kosova Vilayeti‘ndeki çalıĢan dört Darülmuallim okulu 

eğitimin gereksinmeleri için öğretmen yetiĢtirilıyordu (Koro, 2016:385). 

I. Balkan SavaĢı‘ında dört Balkan devletinin Osmanlı Devleti‘ne karĢı giriĢtiği savaĢ 

sonunda,  Osmanlı Devleti hemen hemen bütün Rumeli‘yi kaybetmiĢtir. I. Balkan SavaĢı‘nda 
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Kosova‘nın büyük kısmını Sırbistan, batı kısmını Karadağ Krallığı iĢgal etmiĢtir. I. Balkan 

SavaĢı ile Kosova‘da  457 yıllık Osmanlı dönemi son bulmuĢtur. I. Balkan SavaĢı‘ndan sonra 

Kosova 1912-1918 yıllarında Sırbistan Krallığı, 1918-1941 yıllarında Yugoslavya Krallığı, 

1941-1945 yıllarındanda  faĢit iĢgalcileri ve 1945-1951 yıllarında Yugoslavya Federatif Halk 

Cumhuriyeti‘nde, 39 yıl Türkçe eğitim-öğretim yasak olduğundan dolayı, Kosova‘da  

yaĢayan Türkler anadilinde öğrenim görmekten yoksun bırakılmıĢtır. Kosova Türkleri 1912-

1941 yılları döneminde  Sırpça, 1941-1951 yılları döneminde ise Arnavutça öğrenim görmiye 

mecbur kalmıĢlardır.  

1912 – 1951 yılları döneminde Kosova‘da yaĢayan Türklerin çoğu Osmanlı 

döneminden kalma resmi olmayan ve sayılmayan sıbyan mekteplerinde ve medreselerde 

eğitim-öğretim de görüyorlardı. Bu okullarda eğitim evlerde ve cami yakınlarındaki binalarda 

yapılıyordu. Bu mektep ve medreselerde, zamanın eğitim-öğretim istemlerini memnun 

edemiyordu.  1912-1951 yılları döneminde medreselerden imamlık ve öğretmenlik yapan 

kadrolar yetiĢiyordu. 

1941-1945 dört yıllık KurtuluĢ SavaĢı‘ndan sonra, faĢit iĢgalcilerinden kurtulan 

Yugoslavya‘da  29 Kasım 1945 yılında Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti (YFHC) 

adında yeni bir devlet kuruldu. 1963 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti adını 

alan bu devlet Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya , Sırbistan  

Cumhuriyeti‘nden ve bu cumhuriyette bulunan Voyvodına ve Kosova özerk bölgesinden  

teĢkil oluyordu. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra yeni kurulacak olan devlette, bütün ulus ile halklara 

olduğu gibi, Kosova Türkleri de eĢit haklara sahip olacaklarını umuyorlardı.  Ancak, yeni 

kurulan Federasyon devletinde 1945-1951 yılına kadar Kosova Özerk Bölgesi‘nde Türklerin 

milli hakları tanılmadı, dolayısısyla Türkçe eğitim-öğretim yapılmadı.  

Yugoslavya Sosyalist Federasyon Devleti‘nde Kosova‘da Türklerin milli hakları 1951 

yılında tanınmakla, Türkçe eğitim-öğretim yapılmasına  da geçilmiĢtir.  1951/52 öğretim 

yılında  Kosova‘nın 8 yerleĢim yerinde (Prizren, MamuĢa, Ġpek, PriĢtine, Gilan, Dobırçan, 

Vuçıtırn  ve Mitroviça)  ilk ve ortaöğretim okullarına Türkçe eğitim-öğretim yapılmaya 

baĢladı. 

1912 yılında Osmanlı Devleti Kosova‘da çekilmesiyle ülkede 39 yıl Türkçe eğitim-

öğretim yapılmamıĢtı. Bu nedenden dolayı da Türkçe eğitimde çalıĢaçak öğretmen yoktu. Bu 

eksikliği gidermek ve Türkçe eğitime öğretmen yetiĢtirmek maksadıyla 1951 yılının yaz 

aylarında Üsküp‘te, 1952‘de PriĢtine ve 1953‘te Prizren‘de öğretmen kursları düzenlendi. 

Salih Lika‘ya göre Üsküp‘teki ―Nikola Karev‖ Öğretmen okulunda 1951 yılında düzenlenen 

öğretmen kursuna: Prizren‘den 29, PriĢtine‘den 13, Mitroviça‘dan 8, Gilan‘dan 8, Ġpek‘ten 5, 

Vıçitırn‘dan 5 ve Dobırçan‘dan 2 öğretmen adayı katılmıĢtır (Lika, 1999:235). 

Yugoslavya Sosyalist Federasyon döneminde  (1951-1999) Kosova‘da Türkçe eğitim-

öğretim ihtiyaçlarıu için 1962-1971 yıllarında Prizren Öğretmen Okulu‘nda sınıf öğretmeni, 

1962-1965 Prizren ve 1965-1973 yıllarında PriĢtine‘de Yüksek Pedagoji Okulu - Türkçe 

Öğretmenliği bölümünde, 1973‘te PriĢtine Üniversitesi çerçevesinde Oryentalist bölümünde, 

1988/89 yılında Türk Dili ve Edebiyat bölümünde  ve 1989/90 – 1991/92 öğretim yıllarında 

Prizren Yüksek Pedagoji Okulunda –Sınıf  Öğretmenliği bölümünde öğretmen yetiĢtirilmiĢtir. 

1962-65 yılları döneminde Prizren‘de çalıĢan Yüksek Pedagoji Okulu‘ndan 9 öğrenci, 

PriĢtine‘de 1965-1973 yıllarında çalıĢmaları sürdürürken 20 öğrenci, toplam 29 öğrenci 

mezun olmuĢtur (Bırvenik, 2004:13-17). 1962 -1971 yıllarında döneminde Prizren Öğretmen 

okuluna kaydını yaptıran 157 öğrenciden 90 öğrenci mezun olup, çoğunluğu sınıf öğretmeni 

olarak okullarımızda çalıĢmıĢtır (Koro,1918:98). Oryentalist bölümünde Türk Dili ve 

Edebiyatı ikinci planda olduğundan ve derslerin çoğu Sırpça ve Arnavutça yapıldığından 
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dolayı, Türkler bu bölümde öğrenim görmek için az ilgi gösteriyorlardı. Bu durumu Kosova 

Türk topluluğu gözönünde bulundurarak PriĢtine Üniversitesi‘nde  Türk Dili ve edebiyatı  

bölüme açılmasına mücadele vermiĢtir.1992-2000 yılları arasında Türk Dili ve edebiyatı 

bölümünden 33 öğrenci mezun olmuĢtur (Sulçevsi, 218:30). 1989/90-1991/92 öğretim yılları 

arasında Yüksek Pedagoji Okulu‘nun Sınıf Öğretmnliği bölümünde 92 öğrenci kaydını 

yaptırmıĢtır. Kaydını yaptıran  öğrencilerin çoğu mezun olarak sınıf öğretmeni  yetiĢtirilmiĢtir 

( Safcı, 2004:9). 

Görüldüğü gibi Yugoslavya Sosyalist federasyonu zamanında 1951-1999 yılları 

döneminde sınıf öğretmeni, ilköğretimin ikinci kademesi-branĢ eğitimi için ve örtaöğretim 

okulları için (lise ve mesleki liseler) Türkçe dersi öğretmeni yetiĢtirilmiĢtir. Sınıf öğretmeni 

ve Türkçe öğretmeni dıĢında Türk gençleri öğretmenlik mesleğini edinmek isteyenler Sırpça 

ya da Arnavutça  öğrenim görmek mecburiyetinde kalıyordu. 

XXI. Yüzyılda Kosova’da Türkçe Eğitim-Öğretime Öğretmen YetiĢtirme 

1945 yılında  Ġkinci Dünya SavaĢı sona ermesiyle Doğu Avrupa ülkelerinde Sovyetler 

Birliği orduların desteğiyle sosyalist-komünist devletleri kuruldu. Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan 

sonra komünistler Yugoslavya ve Arnavutluk‘ta da hükümete geçtiler. SavaĢtan sonra kurulan 

sosyalist devletlerinde üretim araçları devlet mülkünde, iktidar ise komünistlerin tekelinde idi. 

Bu sosyalist ya da komünist rejimleri parlamento demokrasi ve piyasa ekonomisi uygulayan 

kapitalizim ülkelerinden çok daha baĢarısız idiler. Bu durum sosyalist devleltlerinde halkta 

memnuniyetsizliğin artmasına ve 1980-1990 yılları arasında geniĢ toplumsal hareketlerin  

belirmesine neden olmuĢtur. 

9 Kasım 1989 tarihinde Berlin duvarının yıkılmasıyla tarihte ―Soğuk SavaĢ‖ dönemi 

ve Doğu Avrupa‘da sosyalizm devletleri kartondan kuleler gibi yıkılınca, sosyalizm sona 

erdiği sayılmaktadır. Yugoslavya‘da sosyalizm rejiminin düĢmesi ve federasyonun dağılması 

1991 yılında baĢlamıĢ ve NATO güçlerinin Sırbistan‘a 1999 yılında müdahale etmesine kadar 

devam etmiĢtir.Yugoslavya‘da sosyalizmin düĢmesi ve Yugoslavya Federasyonun dağılması, 

Doğu Avrupa ülkelerne kıyasen kanlı sona ermiĢtir. XX. yüzyılın sonunda savaĢların Kosova 

dıĢına sıçramamasını önlemek ve Sırbistan‘ın Kosova ahalisinin çoğunu göçe zorladığı ve 

katliamleler düzenldiklerini önlemek amacıyla NATO güçleri 24 Mart – 10 Haziran 1999 

tarihleri arasında Sırbistan‘a müdahale etmiĢtir. NATO güçlerinin Sırbistan‘a karĢı 78 gün 

yürüttüğü bu müdahale 10 Haziran 1999 yılında Kumanova ataĢkes  anlaĢmasıyla sona 

ermiĢtir. Bu anlaĢmadan sonra BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi 1244 Kararı ile 

Kosova‘da BMÖ‘nün Geçici Yönetim Misyonu (UNMĠK) kurulmuĢ oldu. Kosova  ise 17 

ġubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan eder. 

Kosova‘da UNMĠK Ġdare Misyonu kurulduktan sonra tüm toplumsal alanlarını 

yerniden yapılandırılmaya baĢladı. UNMĠK yönetimi Kosova eğitiminde  2001 yılında Yeni 

Kosova Müfredat Çerçeversi‘ni, 6 yaĢta çocukları ilkokulun I. sınıfına kaydını yaptırma 

zorunluluğunu, 2002 yılında  Kosova Ġlk ve Orta Eğitim Yasası‘nı getirerek,  Üniversite Önce 

Eğitimi yeniden yapılandırdı. Bu yeni eğitim sistem ile üniversire öncesi sistemi  4+4+4 

yerine 5+4+3 veya 4  ve yüksek eğitim sistemi ise Bologna eğitim sisitemi kriterlerine göre 

yapılandırıldı (Koro, 2013:359).  

Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra eğitimde 2008 yılında Kosova 

Belediyeler‘inde  Eğitim Yasası, 2011 yılında Kosova Cuhuriyeti‘nde Üniversite Öncesi 

Eğitimi Müfredat Çerçevesi, Kosova Cumhuriyeti Üniversite ÖncesiYasası ve Kosova 

Cumhuriyeti Yüksek Eğitim Yasası‘nı getirdi. 2011 yılında getirilen Üniversite Öncesi Eğitim 

Yasası ile tüm ortaöğretimin okulları 3 yıllık  olarak, üniversite öncesi eğitim 5+4+3 eğitim 

sistemi olarak yasallaĢmıĢtır. Bu yasayla ortaöğretimden sonra  mesleki ortaokul mezunların 

eğitimi ve uzmanlaĢması için 6 aydan 2 yıla kadar eğitim sürecek yüksek mesleki öğretim  
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düzenlenmesi öngürülmektedir. 2011 yılında getirilen Kosova Cumhuriyeti‘nde Üniversite 

Öncesi Eğitimi Müfredat Çerçevesi öğretim program içerikleri  ve amaçları yerine yeterlilik 

ve öğrenme sonuçlarına önem verilmektedir. 

 Kosova Türkleri UNMĠK‘in yasal düzenlemeleriyle dil konusunda Türl dilini resmi dil 

olarak tanımlanması konusunda kazanılmıĢ haklardan geri adımlar atmasına rağmen eğitim 

alanında  Kosova sivil toplum kuruluĢları  ve Kosova Demokeratik Türk Partisi‘nin yoğun bir 

mücadele vermesiyle Türkçe eğitim daha baĢarılı geliĢmesi için olanaklar yaratılmıĢtır. 

 Bir eğitim sistemi gerçekleĢmesi için üç temel üye: öğrenci, öğretmen ve eğitim 

programları gerekmektedir. Kosova‘da Türkçe eğitim-öğretim yapılması için bu üç eğitim 

üyesi bulunmaktadır. 2001/02 öğretim yılında Kosova‘da Türkçe eğitim-öğretim 6 yerleĢim 

yerinde (Prizren,MamuĢa, PriĢtine, Gilan, Dobırçan ve Mitroviça),  10 ilköğretim, 6 

ortaöğretim (3 lise ve 3 mesleki lise) ve bir üniversitede  yapılmıĢtır. 18 yıl sonra ise 2018/19 

öğretim yılında  Kosova‘da Türkçe eğitim-öğretim altı yerleĢim yerinde, 11 ilköğretim 

okulunda, 7 ortaöğretim okulunda ve 2 üniversitede yapılmaktadır. Öğrencilerin durumunu 

aĢağıda Tablo1. de verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 1. Kosova’da 2001/02 ve 2018/19 Öğretim Yılında Türkçe Eğitim-Öğretimde Sınıf  

ve Öğrenci Sayıları 

Sayı Eğitim Kurumların 

Kademeleri 

2001/02 Öğretim Yılı 20018/19 Öğretim Yılı 

Sınıf Sayısı Öğren. 

Sayısı 

Sınıf Sayısı Öğren.Sayısı 

1. Ġlköğretim 96 2.057 117 2.158 

2. Ortaöğretim (Lise) 23 674 32 659 

3 Üniversite 3 42 16 330 

T O P L A M 122 2.773 165 3.147 

 

 Yukardaki tablo 2001/02 öğretim yıulına  kıyasen 2018/19 öğretim yılında Türkçe 

eğitim-öğretimde sınıf, hem de öğrenci sayısında bir artıĢ olduğunu göstermektedir. Öyleki 

2001/02 öğretim yılında Türkçe eğitim-öğretimde 122 sınıfta 2.773 öğrenci öğrenim 

görmüĢken, 2018/19 öğretim yılında 165 sınıfta 3.147 öğrenci öğrenim gördüğünü 

göstermektedir. 2001/02 öğetim yılına kıyasen 20018/19 öğretim yılında Türkçe eğitim-

öğretimde sınıf ve öğrenci sayısının artmasına 2002 yılından sonra ilköğretim okullarında 

anasınıfların eğitim görmeleri, MamuĢa‘da lisenin açılması, bir üniversite bölümü yerine iki 

üniversitenin dört bölümünde Türkçe eğitim yapılmasından dolayı meydana gelmiĢtir.  

 XXI. yüzyılda Kosova‘da varolan okullar için Türkçe öğretmen kadrosu yetiĢtirmek 

için birçok koldan, yönden çalıĢmalar yürütülmüĢ ve yürütülmektedir. Ġlk önce Kosova‘da 

PriĢtine Üniversitesi çerçevesinde varolan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden baĢka, Prizren 

Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde 2003/04 öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği, 

2009/10 öğretim yılında Matematik-Enformatik, 2010/11 Anaokul Öğretmenliği  ve 2011/12 

öğretim yılında Fizk-Kimya Öğrermenliği bölümü açılmıĢtır (Koro, 2016:34).  2001-2017 

yıllarında Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden 171 öğrenci mezun olmuĢtur (Sülçevsi, 

2018:32). 2007-2017 yılları arasında Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi‘nin Sınıf 

Öğretmenliği Bölümünde 125, Anaokul Öretmenliği Bölümünde 55, Matefatik-Enformatik 28 

ve Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde 16 öğrenci mezun olarak,  çoğu eğitim 

kurumlarında iĢ iliĢkisini kurmuĢtur (Prizren Eğitim Fakültesi yayınlanmayan öğrenci 

verileri). 
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 XXI. yüzyılın ilk yıllarında  ilköğretim okullarında çalıĢan öğretmenlerimizin çoğu 

XX. yüzyılda Yüksek Pedagoji Okullarında mezun olmuĢlardır. Ancak, 2011 yılında getirilen 

Kosova Cumhuriyeti Üniversite ÖncesiYasası ilköğretimde öğretmenlerin üniversite mezun 

olmaları gerektiğini istemektedir. Bu yasa isteğini yerine getirmek amacıyla PriĢtine 

Üniversitersi 2013-2015 yılları arasında PriĢtine ve Prizren‘de iĢ iliĢkisinde olan Yüksek 

Pedagoji mezunları için 1 yıllık lisans tamamlama eğitimini  düzenlemiĢtir. Yaptığımız 

araĢtırmaya göre Türkçe eğitimde çalıĢan öğretmenlerimizden 32 öğretmenimiz  lisans 

tamamlama eğitimini  baĢarıyla bitirip, lisans diplomasını sahip olmuĢtur. 

 Kosova‘da Türkçe eğitimine öğretmen kadrosu yetiĢtirmek için en büyük katkı ve 

yarar Türkiye Cumhuriyeti‘nin 1992 yılında baĢlattığı ve halen de devam ettiği ―Büyük 

Öğrenci Projesi‖nden elde edilmiĢtir. 1992 yılından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti‘nin verdiği burslar sayesiyle çok sayıda öğrencilerimiz Türkiye üniversitelerinde 

yüksek öğrenimlerini devam etmiĢtir. T.C. Hükümeti verdiği burslardan bir bölümü eğitim 

alanında da istifade edilmiĢtir. Örneğin 1992- 2005 yılları arasında Kosova öğzencileri için 

verilen 995 burstan 889 burs kulanılmıĢtır.1999-2006 yılları arasında T.C. Hükümeti Kosova 

öğrencilerine öğretmenlik bölümleri için 35 burs vermiĢtir (Topsakal ve Koro, 2007:86 v e 

91). 

Kosova Türkçe eğitim-öğretimine öğretmen yetiĢtirmekte belirtilen çok yönlü 

çalıĢmalar ile ne gibi geliĢmeler sağlandığını aĢağıdaki  Tabo 2‘de görebilirsiniz.  

Tablo 2. Tablo 1. Kosova’da 2001/02 ve 2018/19 Öğretim Yılında Türkçe Eğitim-

Öğretimde Öğretmenlerin Mezuniyet Seviyeleri 
Sayı Eğitim 

Kuruml

arın 

Kademe

leri 

Okul 

Yıl

ı 

Lise Yüksek Okul Lisans Yüksek Lisans Doktora Top. 

Ö

ğ

r

. 

Öğret. 

S

a

yı

sı 

% Öğret. 

S

a

yı

sı 

% Öğret. 

S

a

yı

sı 

% Öğret. 

S

a

yı

sı 

% Öğret. 

S

a

yı

sı 

% 

1. Ġlköğretim. 2001/02 9 7,26 91 73,38 24 19,35 / / / / 124 

2018/19 7 4,52 22 14,19 113 72,90 11 7,09 2 1,29 155 

2. Ortaöğretim 2001/02 2 6,06 4 12,12 27 81,81 / / / / 33 

2018/19 / / 3 6,66 32 71,11 8 17,77 2 4,45 45 

3 Üniversite 2001/02 / / / / 5 45,45 2 18,18 4 36,36 11 

2018/19 / / / / / / 12 44,44 15 55,55 27 

T O P L A M 2001/02 11 6,54 95 56,54 56 33,33 2 1,19  4 2,38 168 

2018/19 7 3,15 25 5,68 140 63,06  31 13,96 19 8,55 222 

 

Yaptığımız araĢtırmaya göre 2001/02 öğretim yılında Kosova Türkçe eğitim yapıldığı 

eğitim kurumlarında Türkiye üniversitelerinde  6 lisans, ve 4 doktora eğitiminde mezun 

olurken 2018/19 yılında 68 çalıĢan öğretmenimiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini 

bitirmiĢtir.  Bu örnek Türkiye Cumhuriyeti‘nin Kosova Türkçe  eğitim-öğretimine sunmuĢ 

olduğu ve sunmaya devam ettiği en somut örneklerinden biridir. Kosova Türkçe eğitim-

öğretimine XXI. yüzyılda öğretmen yetiĢtirmekle 2001/02 öğretim yılında 168 

öğretmenlerimizden  56 ya da %33,33 lisans,  2 ya da  %1,19 yüksek lisans ve 4  ya da %  

2,38 bilim doktoru mezunu iken 2018/19 öğretim yılında  222 öğretmenimizden 140 ya da  % 

63,06 lisans, 31 öğretmenimiz ya da % 13,96 yüksek lisans ve 19  ya da % 8,55 bilim doktoru 

unvanına sahip olmakla, öğretmen yetiĢtirmekte güzel bir geliĢme sağlanmıĢtır. Eğitim 

yasasına göre  Ģimdi yalnız 7 ortaoğretim okulu ve 25 Yüksek Pedagoji Okulu mezunu, 

toplam 32 ya da % 8,83 vasıflı değildir. Yakın zamanda yaĢlı olan Yüksek Pedagojı Okulu 

mezunları emekliye ayrılmakla ve ortaöğretim mezunları üniversite eğitimine devam 

ettiklerinden dolayı mezun olunca, vasıfsız öğretmenlerimizin  sayısı azalmıĢ olacaktır.  
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Kosova Türkçe eğitimi ihtiyaçlatı için TĠKA ve PriĢtine Ünivesitesi arasında 2003 

yılında iĢbirliğü protokulu yapılarak, 5 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti‘nden her yıl en az 5 

öğretim görevlisi PriĢtine Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde ve Prizren Sınıf Öğretmenliği 

bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalıĢmıĢtır. 5 yıl içerisinde Türkiye 

Üniversitelerinden öğretim görevlileri misafir öğretim görevlisi olarak çalıĢmakla öğretmen 

kadrosu yetiĢmesine büyük katkıda bulunmuĢlardır. Kosova‘da MEB, Bilkent, Edirne, 

Balıkesir, Sakarya, Gaziantep, Hasan Kalyoncu, Samsun  Üniversitesi öğretim görevlileri 

tarafından öğretmen kadrosuna hizmetiçi eğitim düzenlemekle, Kosova Türkçe eğitimde 

çalıĢan öğretmenlerin XXI. yüzyılda bilim, iletiĢim, ulaĢım ve teknoloji geliĢmelerine meydan 

okumalarını ve ayak uydurmalarına yardım etmiĢ, onların geliĢmelerini destek sunmuuĢlardır. 

Eğitim uygulanması için öğrenci ve öğretmenden sonra eğitimim üçüncü elemanı 

olarak öğretim programları gerekmektedir. Kosova Türkleri Kosova eğitim sisteminde 

Türkçe, Tarih ve milli kültür dersleri olan Resim ve Müzi Kültürü dersleri hariç,  öğretim 

programlara göre eğitim görmektedirler. XXI. yüzyılın baĢlangıcında, 2001 yılındaki Kosova 

Müfredat Çerçevesice ve 2002 yılında getirilen Kosova Ġlk ve Ortaöğretim Yasası ile Türkçe, 

Tarih ve Müsük ve Resim dersleri öğretim programlarını Kosova ve Türkiye uzmanları 

geliĢtirdiler, bu dersler için de ders kitaplarını  hazırlamaktadırlar. ÇağdaĢ istemlere göre ders 

programları ve kitapları hazırlamak için özel eğitilmiĢ kadrolar gerekmektedir. Bu alanda 

Kosova ve Türkiye uzmanları arasında iĢ birliği ve kordineli çalıĢmak için bir gereksinme 

belirmiĢtir. 

Sonuç ve Öneriler  

Kosova‘da Türkçe eğitim-öğretim dolayısıyla eğitime öğretmen yetiĢtirmek, köklü bir 

tarihi geleneğe sahiptir. 1455 yılında Osmanlı Devleti kesin olarak Kosova‘yı fethetmekle, bu 

bölgeye Türklerin yerleĢmesiyle baĢlayan Türkçe eğitim ve öğretmen yetiĢtirmek, 1912-1951 

yılları döneminde kesintiye uğramakla birlikte, günümüze kadar devam etmiĢtir. Osmanlı 

Devleti‘nin 1912 yılında Rumeli‘den  çekilmesiyle Kosova‘da Türkçe eğitim tamamen devre 

dıĢı bırakılmıĢtır. 39 yıl verilen  mücadeleler sonucunda, 1951 yılında Türkler kendi ana 

dilleriyle  eğitim haklarını elde etmiĢtir. DeğiĢik mücadeleler sonucu eğitimde kazanılmıĢ bu 

haklar XXI. yüzyılda daha geniĢletip, korunmaya çalıĢılmaktadır. 

Kosova Türk toplumu varlığı, kimliği, dili ve kültürü sürdürebilmesi için Türkçe 

eğitim en önemli etmen olduğu  bilncindedir. Kosova‘da yaĢayan Türk toplumu için hem 

kendileri hem de diğer Türk dünyası için önem arz etmektedir. Bu durumun farkında olan 

Kosova Türkleri Türkçe eğitime çeĢitli kurum, kuruluĢ, dernek ve sivil toplum örgütleri ile 

katkı sağlamaktadır. 

Sonuç olarak Türkçe eğitim Kosovalı Türkler için milli bilinç, kültür ve dilin 

korunmasında önemli bir faktör olarak durmaktadır. Dolayısıyla Türkçe eğitim Kosova‘da 

devam ettirilmelidir ve her türlü destek sunulmalıdır. Kosova Türk toplumu günümüze kadar 

milli kimliğini, dil ve kültürünü Türkçe eğitimi ile sürdürebilmiĢtir. Eğitimde en etkili güç 

öğretmen olduğundan dolayı Türkçe eğitime nitelikli öğretmen yetiĢtirlmesine çok önem 

verilmelidir. Bu nedenden dolayı Kosova‘da Türkçe eğitim-öğretim ve öğretim yetiĢtirilmei 

için aĢağıdaki öneriler önemlidir: 

1.Türkiye Cumhuriyeti daha 1992 yulında baĢlatmıĢ olduğu ―Büyük Öğrenci 

Projesi‖inden Kosova Türk öğrencilerin yararlanmasına hala ihtiyaç duyulmaktadır. Kosova 

üniversitelerinde Türkçe eğitim-öğretimin anaokul, sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği 

için öğretmen yetiĢtirildiğinden dolayı, Türkiye üniversitelerinde diğer branĢlardan: fen, 

sosyal, spor, matematik, Almanca ve resim ve müzik kültürü dersleri için öğretmen 

yetiĢtirilmesine  önem verilmesi;  
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2. Öğretim programları geliĢtirmek ve ders kitapları hazırlamak için özel bir uzmanlık 

gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Kosova Türkçe eğitim-öğretimine Türkçe, Tarih ve milli  

kültür dersler için program geliĢtirmek ve ders kitapları hazırlamak için uzman yetiĢtirmeye 

özen gösterilmelidir, hizmetiçi eğitim seminerlerin  düzenlenmesi: 

3. Kosova Türk öğretmenlerine çağdaĢ yöntem ve teknikleri ve geliĢmeler konusunda 

Kosova ve Türkiye uzmanları tarafından hizmetiçi eğitim seminerlerin  verilmesi; 

4. 20 Mayıs 2010  yılında Kosova ve Türkiye Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim 

ĠĢbirliği protokolu (Protokolun  3. Maddesi gereğince: Tarafların Kosova‘da Türkçe‘nin 

eğitim ve öğretimde yaygınlaĢması desteklemeleri, Türk tarafının, bu amaçla imkanlar 

çerçevesinde Kosova Cumhuriyeti‘ne öğretemen, kitap ve eğitim materyalı desteği 

sağlanmasının kararlaĢtırılmıĢtır) uygulanmsı gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

          The purpose of our study is to know what representations than the future "teachers" in science and 
techniques of physical and sports activities have on school and on the job teaching ".We emit the hypothesis that 

these representations are related to the desired objectives for the school, the role of the teacher, and the 

motivations for choosing the job. 450 students in the first year in science and techniques of physical and sports 

activities were chosen to participate in our study, by developing an instrument allowing to clear representations 

as the future "teachers" of secondary education, have on the school and on the teaching profession, and this 

through the main functions of the school, and the reasons for choosing their profession. The results of this study 

allowed us to clear a series of dimensions (of indicators),putting in light the problem representations shared 

about the school and the teaching profession. 

Keywords: Profession, representations, school, science and techniques of physical and sports activities.  

 

Introduction 

             Under the influence of the economic crisis, and the effects of globalization on the 

different sectors: economic, social, political, and cultural, the importance at work developed 

among adults as in young people, but less  vigorously among these, who  design less often 

than their elders work as  the exclusive domain  of personal accomplishment. Today's young 

people want preserve their free time and be able to reconcile, especially for women, access to 

independence what does a job and the desire to found a family. Social representation lets 

know and to explain the nature of social bonds intra and inter groups (Abric, 1994). The 

representational dynamics of the different actors of school life constitute a field of research 

which includes the school in his reports with the moving society (Garnier and Rouquette, 

2000), with social and cultural problems, related to the evolution of society. A social 

representation is a functional vision of the world, which functions as a system of 

interpretation of reality. It's an organized and structured set of information, of beliefs, 

opinions and attitudes about a given object. It directs actions and social relations and 

determines a set expectations and expectations (Abric, 1994). According to a study on the 

representation of the word "work" (Huteau M, and Marro C.1986) the preoccupations girls are 

related to social life and the reconciliation of family and professional roles, and that of 

boys, many more "careerists", are related to salary. There are also other studies that indicate 

the importance of family influence on the representation of trades among young adolescents. 

            The Social influences (family, teachers, and peers) and educational experiences 

influence the choice to become a teacher (Schutz, Crowder & White (2001). 

Jean-Louis Berger and Yannick D'Ascoli (2011) cites in their study entitled "The motives 

behind the will to become a teacher: Review among the first and second-career teachers" the 

theoretical proposal of Kyriacou and Coulthard (2000), class the main motivations to become 

a teacher in three types: altruistic, intrinsic and extrinsic. Altruistic motives relate to research 
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an activity benefiting the community. These motivations concern the desire to work with 

children or teenagers, to help them succeed or to contribute to the improvement of society. 

The intrinsic motivations are related to interest in the activity, as well as pleasure and 

satisfaction which can be removed.  An interest in the teaching activity itself or the desire to 

pass on his knowledge, even his passion, is two examples of these motivations. 

              Extrinsic motivations relate to obtaining rewards in various forms. The conditions of 

practice of the profession, the length of the holidays, the magnitude of the remuneration or 

prestige related to the social status of the profession are examples of extrinsic motivation for 

choosing the profession (Berger & D‘Ascoli, 2011). 

             These studies indicate the development of the occupational choices of adolescents. 

The level of studies parents, their intellectual stimulation, their support, the family 

atmosphere, the emotional heat, Parental authority also contributes to the development of 

adolescents' professional ambitions. Thus, Leo-Dupone et al. (1984) have shown that the heat 

emotional and intellectual stimulation of parents are playing in the process professional 

choices of adolescents a determining role. Parental support has, significantly, an impact on the 

feeling of competence to practice a trade in adolescents (Turner and Rabbit, 2002).  

             Teaching is a profession essentially of educational and didactic communication, but 

also of social and human communication. The satisfaction of aspirations and individual 

motivations is often found deeply affected and transformed by the experience of conflicts and 

psychological tensions developing around of charge working, the difficult conditions who are 

often associated and the management of the unexpected (Marcel, 2004). 

            The «Teaching profession" has always had an important place in society, its 

transmitter status assets has long been respected. In recent years, it is not the same anymore. 

Social evolutions have contributed to change the status of the school teacher.  The mission of 

the school has evolved,   and is no longer seen as a vector of social climbing, but as a means 

to have a job (Lucile et al, 2009). The purpose of our study is what representations the future 

"teachers" have about the school and the teaching profession. We hypothesize that these 

representations are related to the desired objectives for the school, the role of the teacher, and 

the motivations of the choice of the profession. 

 

Method 

            The study population is composed of 500 students registered first in science and 

technology of physical and sports activities in Algeria. Their ages vary between 17 and 19 

years old (459 answered our questionnaire). Characteristics of the sample study (The sample 

comprises 65% boys and 35% girls). 

  Table 1 

Classification parents of the sample study according to their profession  

Profession of parents N % 

Artisans , traders , liberal professions 65 14,16 

Senior executives  ,Intellectual professions 59 12,85 

Workers 32 06,98 

Without professional activity 23 05,01 

Employees in private or public sectors 188 40,95 

Teachers 56 12,20 

Retired 36 07,85 
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Total 459 100 

           Mothers of the study sample  are employed   in public or private sectors   18%, 05% 

are teachers, 03% exercise liberal professions and the rest   74% are   women   the home. 

 

Table 2 

Level classification study parents of the sample 

Parents' school level N % 

Primary 147 32,02 

Middle 69 15,03 

Secondary 105 22,88 

superior 51 11,11 

Not in school 87 18,96 

Total 459 100 

 

Table 3 

The importance granted by the students   at each dimension 

Dimensions Observed 

average 

Average 

Theoretical 

Cronbach 

Alpha 

Communal       15.83 15 0.63 

Instrumental 11.24 10 0.54 

Morals  12.43 11 0.49 

 

Table 4 

 

The coefficients correlation enter the three dimensions Coefficients de Corrélation 

 

Dimensions Communal Instrumental Morals 

Communal 1.0000 .6334** .5051" 

Instrumental .6334** 1.0000 .4376" 

Morals .5051" .4376" 1.0000 

    Signif. <_.05       Signif. = 5.01 

 

Table 5 

Choices items enter the seven proposed items 

Dimensions Number  

of responses 

responses 

  by item 

Rank 

Traditional (3 items) 357 119 1 

Communal  (3 items)  234 78 2 

Instrumental (1 items)  45 45 3 
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Table 6  

Present the results according to the categories previously defined, the motivations are 

ordered the manner next  

Dimensions Number  

of responses 

responses 

  by item 

Rank 

Job (2 items) 292 146 2 

Advantages  (3 items)  519 173 1 

Utility (1 items)  81 81 3 

 

Discussion, Conclusion and Suggestions 

1. The objectives of the school 

           Comparing the scores obtained for the three dimensions to the theoretical scores, we 

see that students give more importance to the "moral" dimension; they think that need 

acquire children moral values. In second place, the "instrumental" dimension students think 

that the goal from school is to give means to children, to allow them to acquire knowledge 

and develop some skills). Finally, students consider that the "community" dimension, less 

important and that role of the school is to develop the necessary skills to live in harmony 

with others, learn to have an active social life and to render students conscious problems of 

the country. According to these results (Table 4), the moral dimension, predominates in 

respondents' choices, is associated the least strongly to the other two dimensions, that these 

are not associated with each other, that is, the majority of students consider that the moral 

dimension is paramount. 

 

2 .The role of the teacher 

             We grouped the answers chosen in three dimensions: Traditional, community and 

instrumental. Adherence to this dimension is measured for each student, by a score from 0 to 

3, which means that the student chose none, one, two or three of the four proposals expressing 

it. Student responses in terms of dimensions (Table 5) have shown that students give great 

importance to the traditional dimension, they consider that the role of the teacher is to 

transmit knowledge; rules of conduct and help students develop their memory. In second 

position ranks the community dimension of the teaching profession or students think to help 

students to integrate into society and to know their own culture and that teacher need to have 

good contacts with the students' families (Altet, 2000). And finally the students grant minor 

importance for the instrumental dimension of the profession, they think that the teacher has to 

help students to learn by themselves. 

 

3 . The motivations related to choice of teaching profession 

 

        The objective right here is to know the reasons who pushed the students to choose the 

teaching profession and the personal reasons for this career choice. Of the eight motives 

proposed, students had to choose the three most important for them. These motivations were 

grouped into three categories: Motivations related to the profession or trade itself, the 

motivations related to its usefulness, and the benefits of the job According to the (table 6), 
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the dimension «Advantages" gets the highest score, demonstrating the importance that 

students place on this point.  Students value this dimension which is related to the status of 

the teaching profession, permanence in the school environment and some freedom in the 

timetable, and stability in this job, Training in the job give them a chance at a job in their 

specialty. In second place is the dimension "Job" which groups the characteristics of the 

teaching profession (the pleasure of transmitting knowledge, do it with passion, like contact 

with children). And finally the students grant minor importance about "Utility" teaching 

profession, both personal and social, and alternative to failure in another formation or 

medium to win usefully his life). 

         These results are identical with the results of (Müller, Alliata & Benninghoff (2009) 

who insist on motivational factors leading to the choice of teaching are the humanitarian 

values of this profession, professional vocations and working conditions. 

         But despite that most students relate strong intrinsic motivations and are satisfied  of 

their choice of teaching they define this profession as very demanding and not offering great 

benefits on salary and employment status (Richardson, Watt & Tysvaer, 2007). 

          The results of this study  allowed us to clear a series of dimensions (of 

indicators)  These different dimensions, identified and illustrated  (the objectives of the 

school, the role of the teacher, and the motivations related to the choice of the profession, give 

us a first overview identity characteristics of our sample of students. The reasons why the 

students chose this job is clear from all the work on this question (Duru-Bellat. M,and A. Van 

Zanten, A, 2000), and represents a considerable asset for our institution, because it assures us 

of their probable stability in the future. 

         These motivations are like stable pillars on which national education is based, those on 

which we will have tomorrow to support us in the acute competition which is coming  on the 

market of work and in particular that of managers. However, significant differences within 

groupings of relative answers with clear dimensions are emerging and invite further 

analysis.  In this perspective, the crossing different dimensions listed provide the necessary 

information for the construction of the interviews that will close our study. The questioning 

carried out through this survey shows positions taken students face the proposed themes.  It 

does not reveal a real structured representation of the school system and its actors. 
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ÖZET 

 
Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ancak bölgedeki diğer 

devletlerin siyasi iktidarsızlıkları, mezhep çatışmaları, terör gibi nedenlerle Türkiye‘nin de içinde bulunduğu 

coğrafya sürekli sıcak gelişmelerin yaşandığı bir yer halini almıştır. Suriye‘de başlayan iç savaş nedeniyle 

Türkiye, 2011 yılından itibaren büyük bir göç dalgasına maruz kalmıştır. 2019 yılında Türkiye‘de sığınmacıların 
sayısı dört milyona yaklaşmış durumdadır. Sığınmacıların gelişiyle birlikte bir takım sorunlar da beraberinde 

gelmiştir. Bu sorunları tespit etmek amacıyla araştırmada Nitel Araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma 

kullanılmıştır. Bu kapsamda bir İl Göç İdaresi üst düzey yetkilisi, iki Aile Hekimi, üç farklı Sivil Toplum 

Kuruluşu üst düzey yetkilisi, iki Sığınmacı ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler nitel veri analiz 

yöntemlerinden betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda sığınmacıların sağlık 

durumlarının iyi ancak temel problemlerinin iletişim yetersizliği (dil problemi) olduğu tespit edilmiştir. Buna ek 

olarak topluma entegre olma konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve kendilerine karşı olan önyargılarla mücadele 

etmek durumunda kaldıkları belirlenmiştir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Sığınmacılar, Suriyeliler, Kayseri 

 

FAMILY of REFUGEES in TURKEY in KAYSERI SAMPLES of the 

GENERAL STATUS an OVERVIEW 
 

ABSTRACT 

Turkey, in terms of geopolitics as geography has a great importance. But the political impotence of other 
states in the region, sectarian strife, as the geography where Turkey has taken place for reasons such as a 

terrorist state is experiencing continuous hot development. Due to the civil war in Syria, Turkey, since 2011 it 

has been exposed to a large wave of immigration. The number of asylum seekers in Turkey in 2019 is already 

approaching four million. With the arrival of asylum seekers, a number of problems have been accompanied. In 

order to identify these problems, qualitative research methods were used. In this context, a senior official of the 

Provincial Migration Administration, two family physicians, three senior civil society organization officials and 

two Asylum Seekers were interviewed. The interviews were analyzed with descriptive analysis technique which is 

one of the qualitative data analysis methods. As a result of the research, it was found that the health problems of 

the asylum seekers were good but the main problems were lack of communication (language problem). In 

addition, it was determined that they had difficulties in integrating into society and had to struggle with 

prejudices against them. 

Keywords: Refugees, Syrians, Kayseri city 
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GiriĢ 

Türkiye‘nin jeopolitik konumundan kaynaklanan birtakım avantajlar olduğu kadar 

bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlardan birisi de Türkiye‘nin baĢta komĢu ülkeler 

olmak üzere çevre ülkelerdeki gerek siyasi gerekse de ekonomik sorunlar nedeniyle sık sık 

göç almasıdır. Bu göçlerin en önemli nedenlerinden birisi de ülkelerde yaĢanan iç karıĢıklıklar 

ve savaĢlar nedeniyle yaĢanan mülteci göçleridir. BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği‘ne (UNHCR, 2016) göre mülteciler ―Uluslararası hukuk tarafından tanımlanır ve 

korunur. Mülteciler; eziyet, çatıĢma, saldırı veya toplum huzurunu ciddi Ģekilde bozan diğer 

durumlarda, geldikleri ülkelerin dıĢında bulunan ve bunun sonucu olarak da ‗uluslararası 

koruma‘ talebinde bulunan kiĢilerdir.‖. 2011 yılında Suriye‘de baĢlayan iç savaĢla birlikte 

Türkiye‘ye hızlı bir mülteci göçü gerçekleĢmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (UNHCR) 2019 raporuna göre Türkiye‘de 3.6 milyondan fazlası Suriye‘li olmak 

üzere Irak, Afganistan, Ġran, Somali ve diğer ülkelerden toplamda 4 milyonun üzerinde 

mülteci bulunmaktadır (UNHCR, 2019). Bu durum Bu Türkiye'yi dünyadaki en fazla mülteci 

nüfusunu barındıran ülke haline getirmektedir (European Commission, 2019). 

Bu bağlamda araĢtırmanın amacı kısa süre içerisinde milyonlarca mülteciye ev sahipliği 

yapmak durumunda kalan Türkiye‘de yaĢayan mültecilerin karĢılaĢtıkları sorunları, yaklaĢık 

78 bin Suriyeli‘nin bulunduğu, Kayseri örnekleminde farklı perspektiften uzman kiĢilerin 

görüĢleri doğrultusunda ortaya koymaktır. 

Yöntem 

AraĢtırma kapsamında nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan temel nitel araĢtırmadan 

yararlanılmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek‘e (2011) göre nitel araĢtırma, gözlem, görüĢme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 

doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araĢtırma olarak tanımlanabilir. Temel nitel araĢtırmada veriler, görüĢmeler, 

gözlemler ve doküman incelemeleri yoluyla insanların hayatlarını ve dünyalarını nasıl 

anlamlandırdıklarını belirlemek ve bu anlamları açığa çıkarmayı amaçlamaktadır (Merriam, 

2013). 

Proje kapsamında STK temsilcileri, Aile Hekimleri, Ġl Göç Ġdaresi yetkilisi ve sığınmacı 

aileler ile görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu görüĢmelere ve katılımcılara iliĢkin bilgiler 

Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1.  

Katılımcıların İlişkin Cinsiyet Bilgileri 

Katılımcılar Cinsiyet GörüĢme Tarihi 

STK -1 E 11/04/2019 

STK -2 E 11/04/2019 

STK -3 E 12/04/2019 

Aile Hekimi -1 K 09/05/2019 

Aile Hekimi -2 E 09/05/2019 

Ġl Göç Ġdaresi Yetkilisi E 29/05/2019 

Sığınmacı -1 E 25/04/2019 

Sığınmacı -2 K 25/04/2019 

Toplam n=8  
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Tablo 1‘e göre araĢtırmada 2‘si Kadın 6‘sı Erkek olmak üzere toplamda 8 katılımcı yer 

almıĢtır. Katılımcıların 2‘si Suriye‘li sığınmacı, diğerleri ise sığınmacılarla çalıĢan kurum ve 

kuruluĢlardandır. Katılımcılardan elde edilen görüĢmeler betimsel analiz tekniği ile 

çözümlenmiĢtir. Betimsel analiz ise, çeĢitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiĢ verilerin 

daha önceden belirlenmiĢ temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri 

analiz türüdür (Özdemir, 2010). Elde edilen bulgular frekans (f) değerleriyle tablolar halinde 

verilmiĢtir.  

Bulgular 

AraĢtırmanın bulguları iki farklı Ģekilde sunulmuĢtur. Birincisi farklı katılımcılardan 

elde edilen bazı ortak bulgular bir bütün halinde, ikincisi ise katılımcı gruplarına göre ayrı 

olarak verilmiĢtir. 

 

Farklı Katılımcılardan Elde Edilen Ortak Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde tüm katılımcılara yöneltilen sorulardan elde edilen ortak 

bulgulara yer verilmiĢtir. Ġlk bulgu olarak Tablo 2‘de katılımcılara ―Size göre sığınmacı 

ailelerin genel durumları nasıldır?‖ Ģeklinde bir soru sorulmuĢ ve bu sorudan elde edilen 

bulgulara yer verilmiĢtir. 

Tablo 2.  

Sığınmacıların Genel Durumlarına İlişkin Bulgular 

 

 

 

 

 

Tablo 2‘ye göre katılımcılar sığınmacıların genel durumlarını iyi olarak ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcılar genel olarak bazı aksaklıklar olsa da geldikleri ülkeye göre durumlarının iyi 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ―Size göre sığınmacı ailelerin baĢlıca problemleri 

nelerdir?‖ sorusudur. Bu sorudan elde edilen bulgular Tablo 3‘te verilmiĢtir. 

Tablo 3.  

Sığınmacı Ailelerin Başlıca Problemleri 

Durumlar n 

Çok iyi - 

Ġyi 8 

Kısmen iyi - 

Kötü - 

Çok Kötü - 

Toplam 8 

Katılımcılar                       ĠletiĢim Eğitim Uyum Maddi Sıkıntılar Ön Yargılar 

STK-1                     1 1 1 1 1 

STK-2                     1 1 1 1 1 

STK-3                     1 1 1 1 1 

Aile Hekimi-1                      1 1 - - - 

Aile Hekimi-2                      1 1 - - - 
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Katılımcılarla yapılan görüĢmeler sonucunda sığınmacı ailelerin baĢlıca problemlerinin 

iletiĢim, eğitim, maddi sıkıntılar, ön yargılar ve uyum olduğu görülmüĢtür. Buna iliĢkin bazı 

katılımcı görüĢleri Ģöyledir: 

STK temsilcilerine göre ortaya çıkan bu problemlerin hepsi birbirine bağlı olarak 

gerçekleĢmekte ancak bunun temelinde yatan en önemli problemin ise uyum sorunu olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. Bu durumu ise farklı bir coğrafyadan çıkıp buraya gelen insanların hemen 

uyum sağlamalarının beklenemeyeceği Ģeklinde açıklamıĢlardır. 

Aile hekimlerine göre iletiĢim problemi en önemli problem olarak ifade edilmektedir. 

Kendilerine gelen mülteci hastaların dertlerini tam olarak anlatamadıklarını ve çalıĢtıkları 

yerde tercümanın bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaĢadıklarını söylemiĢlerdir.  

Ġl Göç Ġdaresi yetkilisi ise bu konuda ―Bize gelen problemlere bakacak olursak biz bu soruya 

maddi sıkıntılar diye cevap verebiliriz. Biz geçici koruma altında bulunan sığınmacılara 

sadece resmi iĢlerde yardım ediyoruz, Kimlik güncellemek, giriĢ, çıkıĢ, yol izni noktasında 

yardımcı oluyoruz. Çözemediğimiz halde bize en çok gelen problem maddi sıkıntılardır. 

Çünkü gelenlerin çoğu burayı onlara maddi olarak yardım eden bir kurum olarak görüyorlar‖. 

Sığınmacı ailelere göre ise ―Yeteri kadar dilimiz yok bu da bizi ve karĢıdaki kiĢiyi zor duruma 

sokmaktadır. Çünkü derdimizi tam anlamıyla anlatamıyoruz. KarĢıdaki kiĢiyi de 

anlayamıyoruz. Bununla birlikte karĢıdaki kiĢiyi anlamamamız çocuklarımızın eğitim 

noktasında da zayıf kalmasına neden olmakta. En önemlisi de biz her Ģeyimizi geldiğimiz 

yerde bıraktık. ĠĢ bulmakta zorlanıyoruz bu da bizde maddi sıkıntılara yol açıyor.‖ 

demiĢlerdir.  

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ―Sığınmacıların sağlık alanında karĢılaĢtığı 

problemler bulunmakta mıdır?‖ sorusudur. Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular 

Tablo 4‘te verilmiĢtir. 

Tablo 4.  

Sığınmacıların Sağlık Alanında Karşılaştığı Problemler Var Mı? 

 

 

 

 

 

 

 

Ġl Göç Ġdaresi                                                                         - - - 1 - 

Sığınmacı Aile-1    1 1 - 1 1 

Sığınmacı Aile-2    1 1 - 1 1 

Toplam 7 7 3 6 5 

Katılımcılar  Evet Hayır Kısmen 

STK-1                      1 - - 

STK-2                      1 - - 

STK-3                      1 - - 

Aile Hekimi-1                       1 - - 

Aile Hekimi-2                       - 1 - 

Ġl Göç Ġdaresi                                                                          - - 1 

Sığınmacı Aile-1     1 - - 

Sığınmacı Aile-2     1 - - 

Toplam  6 1 1 
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Katılımcılara göre sığınmacıların sağlık alanında bazı problemler yaĢamaktadırlar. Bu konu 

hakkında STK temsilcileri sığınmacıların en çok dertlerini anlatamadıklarından dolayı sıkıntı 

çektiklerini ve bazı sağlık problemlerine iliĢkin tedavi maliyetlerinin çok yüksek olduğundan 

tam anlamıyla yararlanamadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Aile Hekimi-1‘e göre ―ĠletiĢim noktasında çok büyük sıkıntıları var bu durum onlara teĢhis 

koyma noktasında iĢimizi zorlaĢtırıyor ve bununla birlikte çok eğitimsiz hastalar var ve 

nerede nasıl davranmaları gerektiğini noktasında sıkıntı yaratmakta. Çok eğitimsiz oldukları 

için kendi ülkesinde doktorluk yapan ama buraya geldiği için iĢsiz kalan bir doktorun hiç de 

steril olmayan ortamlarda onlara tedavi ortamı sunması ve onlarında bu merdiven aldı diye 

tabir edilen yerlerde muayene olması onlar açısından sıkıntı yaratmaktadır. Bize dertlerini tam 

anlatamadıkları için o yerlere baĢvuruyorlar.‖ DemiĢtir. Aile Hekimi-2 ise ―KarĢılaĢtıkları 

hiçbir problem yok. Ben iletiĢim noktasında da sıkıntı yaĢamıyorum. Çünkü az bir Arapça 

dilim var, olmasa bile hastaların çoğu küçük Ģikâyetlerle bana geldikleri için onlar anlatamasa 

bile ben onların ne sıkıntıları olduğunu el kol hareketlerinden anlıyorum. Ġlaç alma noktasında 

da bir sorun yok. Çoğu yerli halkın alamadığı ilaçları onlar alabiliyorlar çünkü AB‘den özel 

bir ödenekle sağlanıyor.‖ demiĢtir. 

Ġl Göç Ġdaresi yetkilisine göre ―Sağlık noktasında karĢılaĢtıkları problemleri kısmen diye 

açıklamak mümkündür. ġöyle ki çoğu tedavilerin ücretleri çok yüksek olduğu için o 

problemlerini karĢılayamıyoruz. Örnek olarak göz açtırma, estetik gibi ameliyatlar çok 

maliyetli olduğu için karĢılayamıyoruz. Özellikle kimliklerinin bize baĢvurarak 

güncellemeleri gerekmektedir aksi takdirde tedaviye gittiklerinde kimlikleri güncel olmadığı 

zaman muayeneleri ücrete tabi oluyor. Bunlar dıĢında bir problemleri yok.‖ demiĢtir. 

KarĢılaĢılan problemler noktasında katılımcıların hangi kurum ve kuruluĢlardan destek 

aldıklarına iliĢkin elde edilen bulgular Tablo 5‘te yer almaktadır. 

Tablo 5.  

Problemlere İlişkin Destek Alınan Kurum ve Kuruluşlar? 

 

Katılımcılar yaĢanan problemlere iliĢkin benzer kurum ve kuruluĢlardan destek aldıklarını 

ifade etmiĢlerdir. Bunlar, STK‘lar, Kaymakamlık, Valilik ve Belediye‘lerdir. 

Katılımcılar STK Valilik Belediye Kaymakamlık 

STK-1                     1 1 1 1 

STK-2                     1 1 1 1 

STK-3                     1 1 1 1 

Aile Hekimi-1                      1 - - - 

Aile Hekimi-2                      1 - - 1 

Ġl Göç Ġdaresi                                                                         1 1 1 1 

Sığınmacı Aile-1    1 1 1 1 

Sığınmacı Aile-2    1 1 1 1 

Toplam 8 6 6 7 
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STK-1‘e göre ―ÇalıĢma alanlarımız eğitim ve kültür faaliyeti vermekti. Sığınmacılar ülkemize 

göç ettiklerinden sonra bu faaliyetlere insani yardımı da ekledik. Bunu elbette ki tek baĢımıza 

halledemeyiz bunun için biz STK‘lar koordineli olarak çalıĢmaktayız. Bunun dıĢında bize 

ulaĢan sorunların çözümü için valilik, kaymakamlık, belediye ve STK‘lar iĢ birliği 

içerisindeyiz.‖ demiĢtir. 

Aile Hekimi-2‘ye göre ―Problemler noktasında sığınmacıları STK‘lara yönlendiriyoruz. 

Yahut birebir telefonla iletiĢime geçerek bu konuda neler yapılabilir noktasında tavsiyeler 

alıyoruz.‖ demiĢtir. 

Ġl Göç Ġdaresi yetkilisine göre ―Problemler noktasında STK‘larla iĢ birliği içerisindeyiz. Aylık 

düzenli olarak STK yöneticileri ile düzenli olarak toplantılar yapıyor ve onlardan veriler 

alıyoruz. Bunu dıĢında valilik, belediyeler, kaymakamlıklardan da yardım talep ediyor ve 

koordineli olarak çalıĢmaktayız.‖ demiĢtir. 

Sığınmacı aileler ise ―Bu konuda bütün özel veya resmi her kuruma baĢvurmakta ve destek 

istemekteyiz.‖ demiĢlerdir. 

Katılımcılar karĢılaĢtıkları problemleri çözme noktasında ne gibi problemlerle 

karĢılaĢtıklarına dair elde edilen bulgular Tablo 6‘da yer almaktadır. 

Tablo 6.  

Problemleri Çözme Noktasında Hangi Sıkıntılarla Karşılaşıyorsunuz? 

 

Yapılan görüĢmeler sonucunda katılımcıların problemleri çözme noktasında baĢta iletiĢim 

olmak üzere önyargı ve bürokrasiden kaynaklı sıkıntılarla karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Buna göre katılımcı görüĢleri Ģöyledir: 

STK-3‘e göre ―Bürokrasi karĢılaĢtığımız en büyük sıkıntıyı yaratmaktadır. Hem koordineli 

olarak çalıĢıyoruz hem de bize bazı durumlarda bir takım bürokratik mesafe koymaktadır. Biz 

yardım yapabilmek, sıkıntı ve problemleri azami derecede gidermeye gayret ediyoruz. Bunun 

için bazı bireysel olarak yardımlar da bağıĢlar da alıyoruz ama bazı durumlar kiĢilerin 

sığınmacılara karĢı sağdan soldan duyduğu ön yargılar iĢlerimizi zorlaĢtırıyor. ĠletiĢim kısmı 

da ayrı bir sıkıntı ama bunu tercüman yoluyla en aza indirebiliyoruz.‖ demiĢtir. 

Aile Hekimi-1‘göre ―Sığınmacı hastanın sağlık problemi noktasında bize baĢvurması 

sonucunda biz bu hastaların derdini anlatmaması noktasında çok büyük sıkıntılar yaĢıyoruz. 

Katılımcılar  Bürokrasi Önyargı ĠletiĢim 

STK-1                      1 1 1 

STK-2                      1 1 1 

STK-3                      1 1 1 

Aile Hekimi-1                       - - 1 

Aile Hekimi-2                       - - - 

Ġl Göç Ġdaresi                                                                          1 - - 

Sığınmacı Aile-1     - 1 1 

Sığınmacı Aile-2     - 1 1 

Toplam  4 5 6 
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Bununla birlikte sağlıklı bir iletiĢim kurmamıza yardımcı olacak tercüman hizmeti de yok.‖ 

Ģeklinde problemini ifade etmiĢtir. 

Ġl Göç Ġdaresi yetkilisine göre ―Problemleri çözerken yönetmelikler ve mevzuatlar gereği 

hareket etmekteyiz. Ġl bazında bu problemi çözme durumumuz varsa da lakin mevzuat ve 

yönetmelikler buna müsaade etmiyor. Çoğu yönetmelik ve mevzuat maddesi var ama sahada 

bürokrasiden ötürü uygulanamıyor.‖ demiĢtir. 

Sığınmacı aileler ise problemlerini çözerlerken daha çok kiĢilerin kendilerine karĢı ön 

yargılarından Ģikâyetçi olmaktadırlar.  Bu ön yargıların problemlerini çözmede en büyük 

engel teĢkil ettiğini ifade etmiĢlerdir. Bu söylemlerden bazıları ‗savaĢtan kaçmıĢ‘, ‗ülkelerine 

ihanet etmiĢ‘ gibi söylemler olduğunu söylemiĢlerdir. ĠletiĢim noktasında da sıkıntılar 

yaĢadıklarını ve kendilerini yeterince ifade edemediklerini belirtmiĢlerdir. 

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise ―Sığınmacıların mevcut sağlık problemlerinin 

çözülmesine yönelik neler yapılabilir?‖ sorusudur. Bu sorudan elde edilen bulgular Tablo 

7‘de yer almaktadır. 

Tablo 7.  

Sığınmacıların Sağlık Problemlerinin Çözülmesine Yönelik Öneriler 

 

Tablo 7‘ye göre sığınmacıların sağlık problemlerinin giderilmesine yönelik iki öneri ifade 

edilmiĢtir. Bu önerilerden ilki sığınmacılara yönelik sağlık hizmetlerinin tamamen ücretsiz 

olması, bir diğeri ise hastahane ve sağlık ocaklarında Arapça tercümanı bulundurulması veya 

sayılarının artırılmasıdır.  

STK-2‘ye göre ―Yapılacak en elzem çözüm; geldikleri ülkelerden bazı tıbbi problemleri de 

beraberlerinde getiren ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle gerekli tıbbi desteği alamayan bu 

sığınmacılar için tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesidir. Bu her Ģeyden öte bir 

insanlık ödevidir.‖. 

Aile Hekimi-1‘e göre ―Daha iyi bir tedavi hizmeti sunabilmek için özellikle tercüman 

olmayan Sağlık Merkezlerine tercüman görevlendirmesi yapmak en temel çözümdür. Bununla 

birlikte hangi sağlık hizmeti olursa olsun ayrım yapılmadan ücretsiz olarak sağlık hizmeti 

sunulmalıdır.‖. Aile Hekimi-2‘ye göre ise ―Ġlaç alma noktasında sıkıntıları olmadığını daha 

önce söylemiĢtim buna ek olarak bazı sağlık hizmetleri yüksek maliyetli oldukları için 

Katılımcılar 
 

 
Tercüman Sayısının 

Artırılması 

Tamamen Ücretsiz 

Sağlık Hizmeti 

STK-1                       - 1 

STK-2                       - 1 

STK-3                       - 1 

Aile Hekimi-1                        1 1 

Aile Hekimi-2                        - 1 

Ġl Göç Ġdaresi                                                                           - 1 

Sığınmacı Aile-1      1 1 

Sığınmacı Aile-2      1 1 

Toplam   3 8 
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ödenmemekte ve bu hizmetten mahrum kalmaktadırlar. Zaten çoğu maddi imkânsızlıklar 

içerisinde bunu da göz önünde bulundurarak tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi 

önemlidir.‖ demiĢtir. 

Ġl Göç Ġdaresi yetkilisine göre ―KarĢılanmayan tedavi hizmetlerinin tamamının ücretsiz hale 

getirilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak yönetmelikler ve mevzuatların sağlık kısımları 

gözden geçirilmeli ve tekrar düzenlenmelidir.‖ demiĢtir. 

Sığınmacı Aile-2‘ye göre ―ĠletiĢim problemimiz giderilmeli sağlık merkezlerinde bize yol 

gösterecek rehberlik edecek tercümanlar gerekmektedir bu hizmet bazı sağlık merkezlerinde 

var bazılarında yok ve biz doktorla sağlık bir Ģekilde iletiĢim kuramıyoruz. Bazı tedaviler 

yüksek ücretli olduğu için karĢılanmamakta biz bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak 

yararlanmak istiyoruz. En büyük bunu çözmek olmalıdır.‖ demiĢtir. 

Farklı Katılımcılara Özgü Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde STK‘lar, Aile Hekimleri, Ġl Göç Ġdaresi ve Suriyeli 

sığınmacılara yönelik yöneltilen özel sorulardan elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. 

STK’lardan Elde Edilen Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde üç farklı STK‘nın temsilcilerinden elde edilen bulgulara 

yer verilmiĢtir. Bu kapsamda STK temsilcilerine yukarıda verilen ortak sorulara ek olarak 3 

farklı soru yöneltilmiĢtir. Bu sorulardan ilki ―STK olarak hangi alanlarda faaliyet 

gösteriyorsunuz?‖ sorusudur. 

Tablo 6.  

STK‘ların Faaliyet Alanları 

 

AraĢtırmada katılımcı olarak 3 farklı STK‘da eğitim, kültür ve insani yardım alanlarında 

faaliyet göstermektedir. STK temsilcilerine sorulan bir diğer soru ise ―Sığınmacılara yönelik 

hangi çalıĢmaları gerçekleĢtiriyorsunuz?‖ sorusudur. Bu soruya iliĢkin elde edilen bulgular 

Tablo 7‘de verilmiĢtir. 

Tablo 7.  

STK‘ların Sığınmacılara Yönelik Çalışmaları 

Katılımcılar   Eğitim ve Kültür Ġnsani Yardım 

STK-1                       1 1 

STK-2                       1 1 

STK-3                       1 1 

Toplam   3 3 

Katılımcılar 
Ayni / Nakdi 

Yardım 

Sosyal Kültürel 

Etkinlikler 
Eğitim 

Bürokratik 

Rehberlik 

Konut 

Yardımları 

STK-1          1 1 1 1 1 

STK-2                               1 1 1 - - 

STK-3   1 1 - - - 

Toplam 3 3 2 1 1 
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Tablo 7‘ye göre tüm STK‘lar sığınmacılara ayni ve nakdi yardım sağlamakla birlikte sosyal 

ve kültürel etkinlikler de gerçekleĢtirmektedir. 

STK-1‘e göre ―BağıĢçılarımızdan gelen ayni ve nakdi yardımları ulaĢtırıyoruz. Bunun dıĢında 

onlara bilinçlendirici eğitimler ve seminerler düzenliyor ve binamızda dil kursları veriyoruz. 

Bununla birlikte bürokratik bir sıkıntı yaĢadıklarına nereye nasıl baĢvurmaları noktasında 

yardımcı olmaktayız gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız. En ihtiyaç sahibi aileyi seçmek 

kaydıyla kira yardımları yapmakta ve ev bulamayanlara yardımcı olmaktayız. Uyum sürecini 

hızlandırmak için kendi vatandaĢlarımız ve sığınmacı aileleri topluma hayatına hazır hale 

getirmek için toplu etkinlikler düzenlemekteyiz bu piknik olur evlere ziyaret olur vs.‖ 

demiĢtir. 

STK-2 ve 3‗e ise bağıĢçılar vasıtasıyla kendilerine ulaĢtırılan ayni ve nakdi yardımları 

sığınmacı ailelere teslim etmekte ve sığınmacılarda kendilerine kimlik kartları ile müracaat 

ederek yardım aldıklarını ifade etmiĢlerdir. Ayrıca sığınmacıların toplum hayatına entegre 

olması için de çeĢitli projeler yürüttüklerini ifade etmiĢlerdir. STK‘lara yöneltilen son soru ise 

―Sığınmacıların sorunlarına yönelik projeleriniz nelerdir?‖ sorusudur. Buna iliĢkin bulgular 

Tablo 8‘de yer almaktadır. 

Tablo 8.  

STK‘ların Sığınmacılara Yönelik Projeleri 

 

Tablo 8‘e göre STK‘ların sığınmacılara yönelik projelerinin baĢında maddi destekler ve 

tercüman desteği gelmektedir. 

STK-1 ―Sağlık sorunlarına yönelik hayata geçirdiğimiz projeler iletiĢim sorununa binaen 

tercüman istihdam etmek. Ücreti karĢılanmayan tedaviler noktasında maddi destek 

sağlamaktır.‖; STK-2 ―Sığınmacıların sağlık sorunlarını daha iyi ifade etmeleri için 

derneğimiz bünyesinde Kayseri Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaĢa dernek binamızda 

Türkçe dil kursları verdik. Bunun yanı sıra maddi yardımlarda yapmaktayız.‖; STK-3 ise 

―Sığınmacıların sağlık alanında iletiĢim sorununu halletmek ve yönlendirmeleri sağlıklı 

yapabilmek için onlara tercüman istihdamı sağlamaktayız.‖ Ģeklinde projelerini ifade 

etmiĢlerdir. 

Aile Hekimlerinden Elde Edilen Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde Suriyeli‘lerin yoğunlukta yaĢadıkları semtlerde görev 

yapan iki aile hekimine özgü sorulardan elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. AraĢtırmanın 

ortak sorularına ek olarak aile hekimlerine özgü bir soru sorulmuĢtur. Bu ―En çok hangi 

Ģikâyetlerle geliyorlar?‖ sorusudur. 

 

Katılımcılar Tercüman Ġstihdamı  Dil Kursu Maddi Yardım 

STK-1                     1  - 1 

STK-2                     1  1 1 

STK-3                     1  - 1 

Toplam 3  1 3 
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Tablo 9.  

Sığınmacıların En Fazla Yaşadıkları Sağlık Sorunları 

 

Tablo 2‘ye göre sığınmacılar aile hekimlere daha çok grip/nezle, karın, baĢ ve mide ağrısı gibi 

Ģikâyetlerle gelmektedir. Katılımcılara göre sığınmacılar daha çok beslenmeden kaynaklı 

mide ağrıları, strese bağlı olarak ortaya çıkan baĢ ağrısı ve karın ağrısı ile gelmektedirler. 

Ayrıca sığınmacıların rutin olarak gribal enfeksiyonlardan dolayı da geldiklerini ifade 

etmiĢlerdir. Aile Hekimi-1 sığınmacıların Ģikâyetlerinin nedenlerini ise Ģöyle açıklamıĢtır: 

―Genelde Ģikâyetler strese bağlı olarak ortaya çıkmaktadır bu da karın ağrısı ve baĢ ağrısı 

yapmaktadır. Neticede ülkesinden uzakta yabancı bir ülkede, her Ģeyini orada bırakmıĢ maddi 

imkânsızlıklar içerisinde stresin oluĢması gayet normal. Bu etmene ek olarak bir mide ağrısı 

Ģikâyeti üzerine gelmekteler o da çok katı, yeterli ve dengeli beslenmediklerinde kaynaklı 

olarak ortaya çıkmaktadır.‖. 

Ġl Göç Ġdaresinden Elde Edilen Bulgular 

Bu bölümde Ġl Göç Ġdaresi‘nden elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. Ortak sorulara ek 

olarak Ġl Göç Ġdaresi‘ne özgü 3 soru sorulmuĢtur. Bunlardan ilki ―Kayseri‘de ne kadar 

sığınmacı yaĢamaktadır?‖ sorusudur. Ġl Göç Ġdaresi‘nin kayıtlarına göre Kayseri‘de 77.850 

Suriyeli sığınmacı yaĢamaktadır. Ġl Göç Ġdaresi yetkilisine yöneltilen bir diğer soru ise 

―Beraber çalıĢtığınız özel kurumların yardımları yeterli düzeyde mi?‖ sorusudur. Bu soruya 

katılımcı yeterli yanıtını vermiĢtir. 

 

Yapılan görüĢmeler sonucunda Ġl Göç Ġdaresi yetkilisi kurum olarak beraber çalıĢtıkları diğer 

kurumların yardımlarını ve desteklerini yeterli düzeyde görmektedir. Katılımcının buna 

iliĢkin görüĢleri Ģöyledir: ―77.850 tane Suriyeli sığınmacı aile ilgilenmek kolay değil genelde 

bizler resmi iĢlerde yardımcı oluyoruz. Ġzinler, kimlik vs. gibi bunların tek istek ve sorunları 

bu kadarla sınırlı değil. Onlarla yeteri kadar özel olarak ilgilenemiyoruz. Bunun için birçok 

özel kurum ile beraber çalıĢıyoruz. Toplantılar yapıyor onlardan bazı noktalarda sayısal 

veriler alıyoruz. Bu yardımlar yeterli düzeyde olmakla birlikte sığınmacıların kontrolünü de 

yeterli düzeyde sağlıyor.‖ 

Bir diğer soru ise ―Ġl Göç Ġdaresi sığınmacıların sağlık sorunlarını çözme noktasında hangi 

durumlarda yetersiz kalıyor?‖ Ģeklindedir. Bu soruya Ġl Göç Ġdaresi yetkilisi yönetimsel 

olarak yetersiz kaldıklarını ifade etmiĢtir. Katılımcı bu problemi ―Özellikle bu noktada çok 

fazla bir Ģeyler yapamıyoruz. Bağlı olduğumuz kurum sadece AB tarafından gönderilen fon 

yoluyla hizmet verebilmekte yani sadece maddi açıdan sağlık alanındaki birçok sorunu 

çözmeye çalıĢıyoruz bununla birlikte yeterli olmuyor ama bizlerde mevzuat ve yönetmelikler 

çerçevesinde çalıĢıyoruz. Bazı sağlık ile ilgili maddelerin gözden geçirilmesi ile bu sorunlar 

bir nebzede olsun azalacaktır.‖ Ģeklinde açıklamıĢtır. 

Suriyeli Sığınmacılardan Elde Edilen Bulgular 

Katılımcılar Karın Ağrısı BaĢ Ağrısı Mide Ağrısı Grip/Nezle 

Aile Hekimi-1                     1 1 1 1 

Aile Hekimi-2                 1 1 1 1 

Toplam     2 2 2 2 
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Bu bölümde sığınmacı ailelerle yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgulara yer 

verilmiĢtir. Sığınmacı Aile katılımcılarına iliĢkin bilgiler Tablo 10‘da verilmiĢtir. 

Tablo 10.  

Sığınmacı Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

 

  

Sığınmacılara ortak sorulara ek olarak ―Sağlık durumlarınız nasıl?‖ sorusu yöneltilmiĢtir. Bu 

soruya verilen yanıtlar Tablo 11‘de yer almaktadır. 

Tablo 11. 

Sığınmacılara Sağlık Durumları 

 

 

 

 

Sığınmacı Ailelerle yapılan görüĢmeler sonucunda sığınmacı aileler sağlık durumlarının iyi 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Sığınmacı Aile-1 bu konuda ―Sağlık durumlarımız ilk geldiğimiz 

dönemlere göre iyi, ilk baĢlarda barınmadan ve beslenme Ģartlarından dolayı sürekli 

rahatsızlanıyorduk Ģartların iyileĢmesi ile sağlık durumlarımızda iyileĢmekte.‖ demiĢtir. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Sığınmacıların karĢılaĢtığı sorunları tespit etmek amacıyla Kayseri ili örnekleminde Ġl 

Göç Ġdaresi, Aile Hekimleri, Sivil Toplum KuruluĢları ve Suriyeli sığınmacılarla yapılan 

görüĢmeler neticesinde aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

Suriyeli sığınmacılar da dâhil olmak üzere tüm katılımcıların sığınmacıların genel 

durumlarını iyi olarak gördükleri tespit edilmiĢtir. Ancak buna rağmen sığınmacıların 

karĢılaĢtıkları bazı problemler de bulunmaktadır. Bu problemlerin baĢında iletiĢim 

yetersizliği, eğitim, maddi yetersizlikler ve uyum sorunu gelmektedir. Bunlar dıĢında 

katılımcıların önemli bir çoğunluğu da sığınmacıların sağlık alanında bir takım sorunları 

olduğunu bu sorunların baĢında ise maddi imkânsızlıklar ve iletiĢim sorunu olduğu 

belirlenmiĢtir. Katılımcılara göre sağlık alanında yaĢanan bu sorunların çözülmesi için 

sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti giderlerinin tamamen ücretsiz olması gerektiği ve bazı 

sağlık kuruluĢlarında olmayan Arapça tercümanlarının bulundurulması gerektiği tespit 

edilmiĢtir. Öte yandan katılımcı aile hekimlerinden edinilen bilgilere göre sığınmacıların daha 

çok karın, baĢ, mide ağrısı, grip/nezle gibi yaygın Ģikâyetlerle geldikleri belirlenmiĢtir. 

Sığınmacılar ise sağlık durumlarını iltica ettikleri döneme göre daha iyi olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Avrupa Komisyonu‘na göre de sığınmacıların, eğitim ve sağlık dahil olmak üzere 

baĢlıca kamu hizmetlerine eriĢimi bulunmakta, ancak çoğunun, dil engeli gibi nedenlerle, bu 

temel imkanlara eriĢimde zorluklar yaĢadığı belirtilmektedir (European Commission, 2019). 

Kara ve Akgün (2015) Konya‘da ikamet eden 223 Suriyeli sığınmacı ile yaptıkları çalıĢmada 

Katılımcılar Cinsiyet Ġltica Yılı 
Aile üye 

sayısı 
Eğitim Durumu 

Sığınmacı Aile-1                     E 2014 6 Ortaokul  

Sığınmacı Aile-2                     K 2016 3 Okur-Yazar Değil 

Katılımcılar                                                                                          Ġyi  

Sığınmacı Aile-1                                                                                     1  

Sığınmacı Aile-2                                                                                     1  

Toplam                                                                                                   2  
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sığınmacıların sağlık alanında yaĢadıkları problemlerin baĢında dil yetersizliği, resmi kayıt 

eksikliği, ilaç fiyatlarının pahalılığı, sağlık personellerinden kaynaklı sorunlar gibi 

problemlerle karĢılaĢtıklarını tespit etmiĢlerdir. Mardin (2017) yaptığı çalıĢmada 

sığınmacıların sağlık hizmetlerine eriĢiminde önemli engellerden birisinin de dil engeli 

olduğunu, hastane veya birinci basamak sağlık hizmetlerinde tercümanlık hizmetinin 

olmadığını bunun ise yanlıĢ teĢhise neden olarak daha büyük sağlık sorunlarına yol 

açabileceğini ifade etmiĢtir. 

Sığınmacılar da diğer kurum ve kuruluĢlardan katılımcılar da sığınmacılara yönelik 

karĢılaĢılan ön yargı, bürokrasi, iletiĢim vb. problemlerin çözümü noktasında Sivil Toplum 

KuruluĢları‘ndan, ve yerel yönetimlerden (Valilik, Kaymakamlık, Belediye) destek aldıkları 

belirlenmiĢtir. Bu destek kuruluĢlarının baĢında gelen STK‘ların ise sığınmacılara yönelik 

baĢlıca projelerinin ayni/nakdi yardım, sosyo-kültürel etkinlikler, dil eğitimi, tercüman 

istihdamı olduğu tespit edilmiĢtir. Sığınmacılara yönelik ön yargılar yalnızca toplum 

tabanında değil daha üst seviyelerde de kendini gösterebildiğini Terzioğlu (2015) 

çalıĢmasında tespit etmiĢtir. Terzioğlu Ġstanbul‘da sığınmacıları tedavi eden doktor ve 

hemĢirelerle yaptığı çalıĢmasında sağlık çalıĢanlarının Suriyeli mültecileri sağlık sistemi 

üzerinde bir yük/külfet olarak gördüklerini ve ayrımcı bir söylem ifade ettiklerini tespit 

etmiĢtir. 

Tüm bunlar sonucunda baĢta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere tüm sığınmacılara yönelik 

Türkçe öğretiminin yaygınlaĢtırılması; yoğun olarak yaĢadıkları yerlerdeki kamu 

kurumlarında tercüman desteği sağlanması; Suriyelilere yönelik önyargıya karĢı yaygın ve 

örgün eğitim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

 
Yeryüzündeki canlı ve cansız ortamların entegre ifadesi olan ekosistemler; çok çeşitli büyüklüklerde 

olabilmektedirler. Bu düzeni gözler önüne seren ortamlar mikroekosistemler oluşturabildiği gibi, orta 

büyüklükte olan mezoekosistemler ve çok geniş temaları barındıran makroekosistemler de meydana 

getirebilirler. Günümüzde insanlar tarafından doğal ya da yapay unsurlar kullanılarak oluşturulan akvaryum, 

teraryum, paludaryum ve vivaryum gibi mikroekosistemler, bilimsel değerlerinin yanı sıra, gerek iç mekânlarda 

gerekse dış mekânlarda dekorasyon amacıyla giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Hangi boyutta olursa 

olsun, bünyelerinde büyük bir biyolojik çeşitliliği barındırması ve canlılara yuva teşkil etmesi, ekosistemlerin 

önemini ortaya koymaktadır. Ekosistem coğrafyalarının ve sahip oldukları zenginliklerin bozulmasını önlemek 

ve tehlike sinyallerini fark etmek için, iyi bir ekosistem yönetimiyle sürdürülebilir bir gelişme sağlamak 

gereklidir. Bu hususta Coğrafyacılara ve Coğrafya eğitimcilerine önemli görevler düşmektedir. 

Bu çalışma, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileriyle yürütülmüştür. 
Çalışmada, ekosistem ve mikroekosistemler tanıtılarak, öğrencilerden ürün hazırlamaları istenmiştir. 

Hazırlanan çalışmalar kısa açıklama kartlarıyla desteklenerek fakülte binası girişinde bir sergi ile ziyaretçilere 

açılmıştır. Ardından yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile katılımcı öğrencilerden doğal yaşamın 

korunması bağlamında mikroekosistem bilgisine dair görüş alınmış ve elde edilen veriler nitel analiz 

yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin ekosistemlerle Coğrafya‘yı 

ilişkilendirebildikleri; mikroekosistemler olan akvaryum, teraryum, paludaryum ve vivaryumu ayırt edebildikleri 

görülmüştür. Öğrenciler ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumak için çevre eğitimlerinin büyük önem 

taşıdığını, tasarruf bilincinin yerleşmesi ve daha az kaynağın daha verimli kullanılması gerektiğini, nesli 

tükenmekte olan canlıların korunmasının önemini, ekosistemin minik bir taklidi olan mikroekosistemlerin 

evlerde ve öğretim kurumlarında estetik ve dekoratif olarak kullanımının daha da yaygınlaşmasının çevre 

bilincini arttırabileceğini vurgulamışlardır.  
 

Anahtar Kelimeler: Mikroekosistem eğitimi, teraryum, paludaryum, vivaryum, biyolojik çeşitlilik, 

sürdürülebilirlik  

 

MICROECOSYSTEM EDUCATION IN THE CONTEXT OF 

CONSERVATION GEOGRAPHY 
 

ABSTRACT 

 

Ecosystems, which are the expression of living and non-living environments on Earth, can be range of 

various sizes. The environments that reveal this layout can create microecosystems, as well as medium-sized 

mesoecosystems and macroecosystems with very wide themes. In recently, microecosystems such as aquarium, 

terrarium, paludarium and vivarium, which are created by people using natural or artificial elements, have 

started to take place more and more for decoration both inside and outside as well as its scientific value. No 

matter what size, the fact that it contains a large biodiversity and forms a nest for them generate the importance 

of ecosystems. It is necessary to ensure a sustainable development with a good ecosystem management in order 

to prevent the degradation of ecosystem geographies and the riches it has, and to notice danger signals. 
Geographers and Geography educators have important duties in this respect. 

This study was carried out with the students of Karabuk University Faculty of Letters Department of 

Geography. In this study, ecosystem and microecosystems were introduced and students were asked to prepare 

products. Prepared works were completed with short explanation cards and opened to the visitors with an 

exhibition at the entrance of the faculty building. After that, a semi-structured interview form was used to collect 
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data about microecosystem knowledge in terms of conservation of natural life, and the data obtained were 
analyzed by qualitative analysis methods. In the result of the study it was determined that students can be able to 

make a relationship between Geography and ecosystems; that students can distinguish microecosystems such as 

aquarium, terrarium, paludarium and vivarium. Students emphasize that environmental education is of great 

importance to protect ecosystems and biodiversity; saving consciousness should be established and less 

resources should be used more efficiently; preserving endangered organisms is extremely important; 

microecosystems, which are a tiny imitation of ecosystem, and the use of microecosystems in homes and 

teaching can increase environmental awareness. 

Keywords: Microecosystem education, terarium, paludarium, vivarium, biological diversity, sustainability 

 

GiriĢ 

Millennium Ecosystem Assessment Board (2003) (Milenyum Ekosistem 

Değerlendirme Kurulu) ekosistemi; bitki, hayvan ve mikroorganizma toplulukları ile cansız 

çevrenin, iĢlevsel bir birim olarak etkileĢtiği dinamik bir kompleks olarak tanımlamaktadır. 

Ekosistemler, biyosferden baĢlayıp en küçük birime kadar iç içe geçmiĢ, sınırları pek belli 

olmayan, birbiriyle karĢılıklı bağları olan doğal parçalardan oluĢmaktadır (Çepel, 1976; 

Bayraktaroğlu, 2013). Bir kıta, ada, göl, deniz, orman ya da tek bir ağaç birer ekosistem 

örneği olabilir. Ekosistemler üretici, tüketici, ayrıĢtırıcı iĢleve sahip olan bitkiler, hayvanlar 

ve insanların meydana getirdiği canlı (biyotik) bileĢenlere ve hava, su, toprak, jeomorfolojik 

yapı, mineraller, ıĢık, iklim, ortam pH derecesi gibi cansız (abiyotik) bileĢenlere sahiptir  

(Çetin, 2008). Görüldüğü gibi, ekosistemler, canlılar için yaĢam ortamlarıdır ve her 

ekosistem, içinde kendi koĢullarına uyum sağlamıĢ olan canlı türlerini barındırır (Kahraman, 

2015). 

Ekosistemler karasal (terrestrial) ve sucul (aquatic) olarak iki grupta ele alınabilirler 

(Çepel, 1976). Karasal ekosistemlerden bazılarını; dağ, çöl, buzul, savan oluĢtururken; sucul 

ekosistemler de kendi içinde tatlısu (akarsu, yer altı suyu, tatlısu gölü) ve tuzlusu (tuzlusu 

gölü, deniz, okyanus) olarak sınıflanabilir. Bunlara ek olarak; Kahraman (2015); bataklıklar, 

lagünler, haliçler, gelgit alanları, mangrove ormanları ve mercan resiflerini de sucul 

ekosisteme dâhil etmektedir. Avcıoğlu ÇokçalıĢkan ise (2017) ekosistem tiplerini yapısal 

özelliklerine göre; iğne yapraklı, geniĢ yapraklı, orman, ağaçlık, çalı, otsu; topoğrafyaya ve 

yüksekliğe göre; dağ, yüksek dağ, kıyı, vadi; anakayaya göre; serpantin, kireçtaĢı, bazalt; 

iklimsel özelliklerine göre; nemli, yarı nemli, kuru; bitki türlerine göre; kızılçam, karaçam-

tüylü meĢe Ģeklinde ayırmaktadır. 

Ekosistemler içerisinde, benzer iklim özelliklerine göre dağılıĢ gösteren ve sadece 

canlıların oluĢturduğu daha küçük alanlar biyom olarak ifade edilmektedir. Biyomlara bağlı 

olan biyolojik çeĢitlilik ise, genetik açıdan ekosistemlerin ve dünyanın geleceğinin güvenliği 

için büyük önem taĢır. Farklı ölçeklerine bakılarak ekosistemler, Van Dyne (1966) tarafından 

makro, mezo ve mikro olarak sınıflandırılmıĢtır. Günümüzde miroekosistemler insanların 

büyük ilgisini çekmekte, doğaya uzak büyük kentlerdeki yaĢam ortamlarındaki iç ve dıĢ 

mekȃnlarda minyatür bahçeler, cam fanuslar ve tanklar oluĢturmaktadırlar. Bunlardan sadece 

sucul ortamı temsil eden akvaryumun görsel ve eğitsel amaçlı kullanımı oldukça eski ve 

yaygındır. Sadece karasal ortamı yansıtan teraryumların, hem karasal hem de sucul ortamları 

taklit eden paludaryumların kullanımı ise çok daha yenidir. Akvaryum, teraryum ve 

paludaryumun üçü de bitki ve hayvan barındırabilirler. Son zamanlarda sadece canlıların 

(örneğin bir mantar türü ya da böcek türü) yaĢam ortamını gözlemek üzere tasarlanan 
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vivaryumlar (‗vivid‘ Ġngilizce‘de ‗canlı‘ anlamındadır) da, özellikle bilimsel amaçlı çeĢitli 

kurumlarda yer almaya baĢlamıĢtır.   

Hayvanların hareketli olmaları, bakım ve gözlemlerin daha zahmetli olması nedeniyle; 

özellikle tümüyle karasal olan ve sucul ortam içermediğinden su değiĢmeye gerek 

duyulmayan teraryum kullanımı daha fazla tercih edilmektedir. Çınar ve Akta (2019) ile 

Gülgün Aslan (2018) çalıĢmalarında; ‗terrarium‘ sözcüğünün, toprak anlamına gelen ‗terra‘ 

ile ‗akvaryum‘un birleĢmesinden oluĢturulmuĢ olduğunu, bu nedenle sistemin toprak 

akvaryumu veya minyatür bir bitki ekosistemi anlamına geldiğini belirtmektedir. Ahmad 

(2011) ise ‗arium‘ sözcüğünü ‗bir Ģey ile ilgili yer‘ olarak tanımlamıĢ ve teraryumların çöl ve 

savan gibi kuru habitatların canlandırıldıkları ortamlar olduğunu ifade etmiĢtir. Teraryumlar 

açık veya kapalı (kapaklı veya kapaksız) olabilir. Kapalı olanlar nemi çok iyi korurken, açık 

teraryumlar daha sık sulanmayı gerektirirler (Trinklein, 2017). Kavanozların içindeki bu 

dünya, botanikçi Dr. Nathaniel Ward tarafından keĢfedilmiĢtir. Calvo (2013), doğa ile 

bağlarını kaybedenlerin apartman dairelerinde nefes almalarını sağlayan teraryumların, bir 

süsten ziyade ekosistem olarak algılanması gerektiği görüĢündedir. Bir su kenarı simülasyonu 

olan paludaryumlar, su ve kara hayatının kesiĢme noktası olup, doğallıktan ödün verilmeden 

yapay olarak hazırlanırlar (Yılmaz ve Arık, 2018). Vivaryum ise Ahmad‘a (2011) göre; 

gözlem veya araĢtırma amacıyla hayvanların veya bitkilerin saklandığı ve yetiĢtirildiği, 

genellikle kapalı bir alan olarak tanımlanmıĢtır. Ahmad bahsi geçen kitabında; akvaryum, 

teraryum ve paludaryumu vivaryum türleri olarak sınıflandırmıĢ; ayrıca vivaryumun böcek 

gözleminin yapıldığı formu için ‗insektaryum‘ ve paludaryumun daha nemli-bataklık ve aĢırı 

nem seven bitkiler içeren daha sulak formu için ‗riparyum‘ tanklarını da bu çeĢitlemeye dȃhil 

etmiĢtir.  

Ekosistemlerin kendi içindeki düzeni ve birbiriyle etkileĢimi, Coğrafya bilimi ile 

doğrudan iliĢkilidir. Coğrafya, insanın gerek yakın gerekse uzak çevresini oluĢturan canlı-

cansız bütün unsurlarla olan iliĢkisini değerlendirmektedir. Ekosistemler de mekȃnsal 

özellikleri, koĢulları, dağılıĢları ve insanla etkileĢimleri bağlamında, biyolojik açıdan 

olduğundan çok daha fazla coğrafi açıdan önem kazanmaktadır. Atalay‘a (2008) göre 

ekosistemlerde fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve atmosfer olaylarının karĢılıklı 

etkileĢimine dayanan bir iliĢki ağı görülür. Örneğin; bitkiler hava ve suyu arıtır, oksijen üretir 

ve iklimimizi dengeler. Organizmalar organik atıkları çürütüp çözer, baĢka canlı türleriyle 

beraber gıda yetiĢtirilen toprakların oluĢmasını, enerji akıĢının gerçekleĢmesini ve tarım için 

gerekli olan besin maddelerinin geri dönüĢümünü sağlarlar (ġekercioğlu, 2010). Bu nedenle 

Coğrafya bilimi, dünya ekosferinin ya da daha küçük bir ekosistemin çeĢitli sorunlarına karĢı 

ilgi duyan coğrafi ekoloji yaklaĢımını içermekte ve bu nedenle çevreyle ilgili problemlerin 

saptanmasında ve çözüm üretilmesinde coğrafyacılara önemli görevler düĢmektedir 

(Garipağaoğlu, 2011).  

Ekosistemler bir ormanın yok edilmesi, bir kıyıya atık boĢaltılması, su döngüsünü 

kesen bir barajın yapılması veya nesli tükenmekte olan bir türün, örneğin siyah gergedanın 

yakalanması ya da öldürülmesi gibi insan uygulamalarıyla ya da taĢkın, fırtına, orman yangını 

gibi fenomenlerle bütünlüğünü kaybedebilir (Pirot, Meynell ve Elder, 2000). Günümüzde 

özellikle tatlısu ve orman gibi doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması, doğal ortam 

unsurlarının hızla kirlenmesi, küresel iklim değiĢimi, nüfusun fazlalığı, nesli tükenen canlılar 

gibi sorunlar acil çözüm beklemektedir. Ekosistem unsurlarının ve özellikle biyoçeĢitliliğin 

korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarım, orman, su, belediye gibi sektörlerin 

yanısıra, bütün toplum üyelerinin ortak, planlı ve entegre hareket etmeleri gereklidir. 
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MenteĢe‘ye (2007) göre sürdürülebilirliğin en önemli koĢulu, insan ve doğanın birbirinin 

karĢıtı değil birbirinin tamamlayıcısı olmalarıdır. 

Ekosistemin ve onun bir parçası olan biyoçeşitliliğin korunması için 

ulusal ve uluslararası platformlarda çaba harcanmaktadır. Örneğin; KuĢların 

Korunmasına Uluslararası SözleĢme (Paris SözleĢmesi, 1950), BirleĢmiĢ Milletler I. Çevre 

Konferansı (Ġnsan Çevresi Konferansı ya da Stockholm Konferansı, 1972), Nesli Tehlike 

Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme 

(CITES, 1975), Avrupa‘nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamının Korunması SözleĢmesi 

(Bern SözleĢmesi, 1979), Karadeniz‘in Kirliliğe KarĢı Korunması SözleĢmesi (BükreĢ 

SözleĢmesi, 1992), Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi (1992), Akdeniz‘de Korunan Alanlar ve 

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi (Barselona SözleĢmesi, 1995), Kyoto Protokolü (2005), 

Biyogüvenlik Protokolü (2009) bunlardan bazılarıdır. 

Çevre korunması bilincinin yerleĢmesinde eğitim en ön sırada gelen çabalardandır. 

Ekosistem eğitimine bakıldığında; ilgili literatürde birçok çalıĢma olmakla beraber, 

mikroekosistem konusu çok az çalıĢılmıĢtır. Ekosisteme dair bazı çalıĢma örnekleri Ģunlardır: 

Bacanak, Karamustafaoğlu, Değirmenci ve Karamustafaoğlu (2011), ilköğretim 8. sınıf Fen 

ve Teknoloji dersi ‗Ekosistem‘ konusunun bilgi haritalama tekniği ile öğretilmesinin, 

öğrencilerin baĢarı düzeyini artırmada etkili olduğunu belirlemiĢtir. Çakmak, Gürbüz ve Oral 

(2011), zihin haritalama ile yapılan öğretimin, öğrencilerin ‗Ekosistemler ve BiyoçeĢitlilik‘ 

konusundaki baĢarılarının öğretmen merkezli öğretim metoduna göre daha etkili 

bulmuĢlardır. Özsevgeç ve Artun (2012), çevre eğitimine yönelik geliĢtirdikleri ve öğrenciyi 

merkeze alan öğretim materyallerinin, ‗Ekosistem‘ ünitesine yönelik baĢarılarını arttırmada 

etkili olduğu ve çevre eğitimi derslerinde bu tür etkinliklerin kullanılması gerektiğini 

vurgulamıĢlardır. GüneĢ ve Gözüm (2013), ilköğretimde ‗Ekosistem‘ konusunun öğretiminde 

Kelime ĠliĢkilendirme Tekniği‘ni kullanmıĢlardır. Özata Yücel ve Özkan (2014), ‗Ekosistem, 

Biyolojik ÇeĢitlilik ve Çevre Sorunları‘ konularının, öğretmenler tarafından daha etkili olarak 

nasıl öğretilebileceği üzerinde durmuĢlardır. Sholeh (2016); çevre hakkında halkın sahip 

olduğu bilgi ve farkındalığı arttırmada eko-okuryazarlığının önemli olduğu ve eko-

okuryazarlığın öğrencileri çevreyi korumak için somut adımlar atmaya teĢvik edecek bir yol 

olduğu görüĢündedir. Kocalar (2017), Coğrafya öğretiminde ekolojik bölge kavramının 

kullanımı üzerine yaptığı çalıĢmada, ortaöğretim 12. sınıf coğrafya müfredatında doğal 

sistemler, ekosistem ve madde döngüsü konusunda ekolojik bölge mantığının verilip 

Türkiye‘nin ekolojik bölgelerinden de bahsedilmesini önermiĢtir. 

Mikroekosistemle ilgili rastlanan çalıĢmalar Ģunlardır: Belongie, Branson, Dollár ve 

Rabaud (2005), sürekli hayvan davranıĢlarının izlenmesi için bir sistem olan smart 

vivariumun gerisindeki bilgisayar vizyonunu ve makine öğrenme teknolojisini ele almıĢlardır. 

Özellikle tıbbi araĢtırmacılarda, potansiyel biyoterörizm hedeflerinde ve kimyasal madde 

araĢtırma tesislerinde, vivaryumun güçlü bir araç olarak hizmet verebileceğini ifade 

etmiĢlerdir. Wüst-Ackermann, Vollmer, Randler ve Itzek-Greulich (2018), Güneybatı 

Almanya‘da yaptıkları çalıĢmada; 10-12 yaĢ arası öğrencilerden okul, okul dıĢı ortam 

(üniversite) ve kontrol grupları oluĢturmuĢlar ve omurgasız canlıların öğretimini 

araĢtırmıĢlardır. Okul grubunda sınıfa canlı omurgasız hayvanlar getirilmiĢ, okul dıĢı ortamda 

Heidelberg Eğitim Üniversitesi‘nde 1998‘de kurulmuĢ olan vivaryum ziyaret edilmiĢtir. 

Vivaryumdan yararlanan okul dıĢı ortam (üniversite) grubunun son testte ve izleme testinde 

yüksek derecede anlamlı bir baĢarı gösterdiği saptanmıĢtır. AraĢtırmacılar çalıĢmanın sonunda 

disiplinlerarası öğretim projelerinde de vivaryumdan yararlanılabileceğini ifade etmiĢlerdir. 

Ayrıca; örneğin ‗omurgasızlar‘ Coğrafya dersinde iklim konusunda, Mühendislik derslerinde 
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robotik model olarak omurgasızlar konusunda, Kimya dersinde toprak pH değeri konusunda, 

Dil derslerinde yaratıcı yazarlık konusunda ele alınabileceğini, hȃttȃ vivaryumun, okullara 

eğitim kaynakları sağlamada çok yönlülüğünü artırmak için mobil bir kamyona da 

dönüĢtürülebileceğini önermiĢlerdir. Çınar ve Akta‘ya (2019) göre, teraryumun kâr amacı 

güden bir yapıya dönüĢmesini eleĢtirerek, süs eĢyasından öte bir ekosistem olarak algılanması 

gerektiğinden hareketle, kullanım amacı, yapımı tekniği hakkında bilginin ne kadar olduğu, 

kullanılan bitki ve malzemelerin neler olduğu, ortalama yapım ve satıĢ maliyeti ve 

günümüzde bahçe sanatına dair algılanıĢını değerlendirmek amacı ile ilgili meslek gruplarına 

anket çalıĢması yapmıĢlardır. Sonuçta, teraryumların yapımı ve bakımı konusunda eksiklerin 

olduğu, ancak stresi azalttığı için insan sağlığına faydalı olduğu görüĢüne varmıĢlardır.   

Amaç 

Sağlıklı bir çevrenin varlığı ve biyoçeĢitliliğin devamlılığı, dünya ekosisteminin 

tamamının korunmasıyla mümkün olabilir. Bu zincirin herhangi bir halkasındaki bozulma, 

kelebek etkisiyle bütün canlı-cansız varlıkları etkilemektedir. Günümüzde ortaya çıkan 

bozulmaları önlemek ve iyileĢtirmek için ekosistemlerin tanınması, doğru kullanılması ve 

korunması konusunda toplumun çok iyi eğitilmesi bir zorunluluktur. Coğrafya ve ekosistem 

iliĢkisinin önemine dayanarak, iyi bir coğrafyacının ekosistemleri tanıması ve bilmesi 

gereklidir. Minyatür bahçe oluĢturan mikroekosistem etkinliğinin, öğrencilere koruma ve 

değer verme farkındalığı açısından yararlı olacağı düĢünülerek bu çalıĢma tasarlanmıĢtır.  

Bu amaçla, çalıĢmada aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır: 

1. Ekosistem denince ne anlıyorsunuz? 

2. Ekosistem ile Coğrafya‘yı nasıl ilişkilendirirsiniz? 

3. Çalışma için hangi ekosistemi seçip bir mikroekosistem oluşturduğunuzu nedeniyle yazınız. 

4. Bu çalışma ve sergi sonucunda mikroekosistemleri (Akvaryum, teraryum, paludaryum, vivaryum) ayırt 

edebiliyor musunuz? 

5. Mikroekosistem tasarımının ve yakın çevrede bunlara yer verilmesinin, ekosistemi anlama ve koruma 

bilincine etkisi nasıldır? 

6. Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği koruma adına önerebileceğiniz en önemli yol ne olurdu? 

 

Yöntem 

AraĢtırmanın Deseni 

Bu betimsel araĢtırmada, nitel yöntem kapsamında açıklayıcı durum çalıĢması (örnek 

olay) deseni kullanılmıĢtır. Yin‘e (1984) göre durum çalıĢması; bir veri setinde mevcut olan 

herhangi bir doğal olguyu gözlemlemenin benzersiz bir yolu olup, fenomen ve bağlam 

arasındaki sınırlar açıkça belli olmadığında, gerçek yaĢam bağlamında çağdaĢ bir olguyu 

araĢtıran ampirik bir sorgulamadır. Creswell‘e (2007) göre ise durum çalıĢması; 

araĢtırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmıĢ bir ya da birkaç durumu çoklu kaynakları 

içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüĢmeler, görsel-iĢitseller, dokümanlar, raporlar) ile 

derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı temaların tanımlandığı bir yaklaĢımdır. 

ÇalıĢmada, öğrencilerle mikroekosistem etkinliği yapılmıĢ ve ardından yer, zaman, öğrenci 

sayısı gibi kendi sınırları içerisinde koruma coğrafyası bağlamında öğrenci görüĢleri 

derinlemesine incelenmiĢtir. 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim Bahar döneminde, Karabük Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü‘nde öğrenim gören toplam 20 öğrenci dâhil edilmiĢtir. 

Öğrenci grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemine baĢvurulmuĢ, öğrencilere 
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ekosistem ve mikroekosistem bilgisi detaylı olarak verilmiĢ, sonrasında içlerinden gönüllü 

olan 20‘si çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir. 

 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu çalıĢmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından tasarlanan 6 açık uçlu 

sorudan oluĢan bir form kullanılmıĢtır. Formun uygulanmasından önceki bir zamanda 

öğrencilerden birer konu seçmeleri istenerek görseller hazırlatılmıĢtır. Sonrasında fakültemiz 

binası giriĢinde sergi düzenlenerek öğrencilerin ürünlerini ziyaretçilere tanıtmaları 

sağlanmıĢtır. Sorular hazırlanırken Coğrafya, Eğitim Bilimleri ve Türk Dili Edebiyatı 

alanlarında uzman öğretim üyelerinin görüĢleri alınmıĢtır. Uzman hocaların değerlendirmeleri 

yönünde önerilen düzenlemeler gerçekleĢtirilerek form uygulanmıĢtır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz yaklaĢımı 

kullanılmıĢtır. Herhangi bir yazılıma gerek duyulmaksızın, öğrencilere numara verilmiĢ ve 

yanıtlar bilgisayara kaydedilmiĢtir. Ardından kategoriler oluĢturulmuĢ ve birbirine benzeyen 

ifadeler aynı kategorilerde toplanmıĢtır. Öğrenci görüĢleri içerisinde bazıları, dikkat çekici 

noktaları vurgulamak ve bulgulara dayanak sağlamak üzere doğrudan alıntılar Ģeklinde 

örneklenmiĢtir.  

Bulgular 

Tablo 1 

‗Ekosistem‘ Kavramına Dair Öğrenci Görüşleri 
GörüĢ Öğrenci Kodu Frekans Yüzde 

Canlı-cansız varlıkların bir arada uyum içinde bulunduğu doğal 
yaĢam ortamlarıdır. 

Ö1, Ö2, Ö5, Ö8, Ö9, 
Ö13, Ö14, Ö15, 

Ö17, Ö18, Ö20 

11 55 

Organik unsurların besin zinciri yoluyla birbirleriyle ve 

inorganik çevreyle etkileĢim halinde olduğu sistemlerdir. 

Ö4, Ö6, Ö10, Ö12, 

Ö19 

5 25 

Belirli karakteristik özelliklere göre canlıların yaĢam 

ortamlarının sınıflandırılmasıdır. 

Ö3, Ö7, Ö11, Ö16 4 20 

TOPLAM  20 100 

 

Öğrencilerden 11‘i (%55) ekosistemi ‗Canlı-cansız varlıkların bir arada uyum içinde 

bulunduğu doğal yaĢam ortamlarıdır‘ olarak tanımlamıĢtır (Tablo 1). 5 öğrenciye (%25) göre 

ekosistem ‗Organik unsurların besin zinciri yoluyla birbirleriyle ve inorganik çevreyle 

etkileĢim halinde olduğu sistemler‘, 4 öğrenciye (%20) göre ise ‗Belirli karakteristik 

özelliklere göre canlıların yaĢam ortamlarının sınıflandırılması‘ Ģeklindedir. 

Öğrenci görüşlerine ait doğrudan alıntı örnekleri: 

Ö11. Belirli yaşam formlarını kapsayan sistemlerdir. 

Ö16. Yeryüzü şekilleri ve iklimin sağladığı olanaklara göre canlıların yaşam ortamlarıdır. 

Ö19. Bitkilerin ve hayvanların besin zinciriyle bağlandığı, yaşadığı, ürediği ortamlardır. 

 

Tablo 2 

Ekosistem ve Coğrafya İlişkisine Dair Öğrencileri Görüşleri 
GörüĢ Öğrenci Kodu Frekans Yüzde 

Ekosistem ve Coğrafya iç içedir. Toprak, bitki, hava her Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, 14 70 
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ikisinin de ilgi alanına girer. Ö7, Ö9, Ö11, Ö12,  

Ö13, Ö16, Ö17, 
Ö18, Ö19, Ö20 

Ekosistem, belli bir coğrafi bölge ya da alandaki topluluklardan 

oluĢur. 

Ö2, Ö6, Ö8, Ö10, 

Ö14, Ö15 

6 30 

TOPLAM  20 100 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi, öğrencilerin ekosistem ve Coğrafya iliĢkisine dair görüĢleri 

2 baĢlık altında toplanmıĢtır. 14 öğrenci (%70) ‗Ekosistem ve Coğrafya iç içedir. Toprak, 

bitki, hava her ikisinin de ilgi alanına girer‘ derken, bu oranın yarısından daha azını oluĢturan 

6 öğrencinin (%30) yanıtı ‗Ekosistem, belli bir coğrafi bölge ya da alandaki topluluklardan 

oluĢur‘ olmuĢtur. 

Öğrenci görüşlerine ait doğrudan alıntı örnekleri: 

Ö1. Bitkilerin, hayvanların yaşadığı, üzerinde bulunduğumuz dünyadaki hava, su, toprak her 

şey Coğrafya‘dır.  

Ö7. Coğrafya nedensellik ilkesi ile ‗canlı neden orada yaşar‘ sorusuna yanıt arar. 

Karşılaştırma ilkesi ile yaşam ortamlarını karşılaştırır. Dağılış ilkesi ile dünya üzerinde 

bulundukları yerleri gruplar. Bu nedenle ekosistemle iç içe olup doğrudan ilişkilidir. 

Ö10. Coğrafyayı ekosistemler oluşturmaktadır, ekosistem coğrafi mekân üzerine kuruludur. 

Ö12. Ekosistem ve Coğrafya iç içedir. Bir canlı, yaşamını sürdürebilmek için başka bir 

canlıya ihtiyaç duyar. Örneğin; bir ağacın ortama verdiği oksijen bütün diğer canlıları da 

etkiler. 

Ö15. Coğrafya, bölgelere göre ekosistemlerin nasıl işlediğini araştırır.  

Ö16. Bitki türlerinin sıcaklık ve yağış istekleri, onların Coğrafya ile bağlantılı olduğunun 

kanıtıdır. 

Ö17. Ekosistem Coğrafya‘nın içinde bulunan, onun ayrılmaz bir parçasıdır. Ekosistemde 

yaşayan canlılar, yaşam koşulları, dağılışları ve birbiriyle etkileşimleri gibi konular 

Coğrafya‘nın konusudur. 

Ö20. Fiziki Coğrafya‘nın alt dalları doğal ekosistemlerle doğrudan ilişkilidir. 

 

Tablo 3 

Öğrencilerin Hazırladığı Ekosistemler ve Bunları Seçme Nedenleri 
GörüĢ Öğrenci 

Kodu 

Frekans Yüzde 

Teraryum 1 – Çöl ekosistemi – Kaktüslerin fazla bakıma ihtiyaç 

duymaması ve dünyanın yaklaĢık %30‘unu kaplaması nedeniyle seçtik. 

Ö12, Ö19 2 10 

Teraryum 2 – Çöl ekosistemi – Ortadoğu‘nun çölleri ve deve kervanı 

çok ilgimizi çekti.  

Ö3 1 5 

Teraryum 3 – Karbonifer dönemine ait orman ekosistemi – Bitki 
fosillerinin kömürleĢmiĢ ve fosil yakıta dönüĢmüĢ olması ilgimizi çekti. 

Ö1, Ö7 2 10 

Paludaryum 1 – Göl ekosistemi – Sulak bir alanı ele almak istedik. Ö4,  Ö20 2 10 

Paludaryum 2 – Nehir ekosistemi – Suyun canlılar için büyük öneme 

sahip olması. 

Ö11, Ö14 2 10 

Paludaryum 3 – Orman ekosistemi – Ağaç türleri çok ilgimi çekiyor. Ö5 1 5 

Paludaryum 4 – Çöl ekosistemi – Namib Çölü‘nün okyanus kıyısı soğuk 

su akıntısına bağlı oluĢumunu yansıtmak istedik. 

Ö10, Ö16 2 10 

Paludaryum 5 – Morfojenetik bir bölge olan buzul ekosistemi – Kutup 

ortamındaki canlı türlerini çok sevdiğimiz için seçtik.  

Ö6, Ö15 2 10 

Paludaryum 6 – Buzulçevresi ekosistemi – Pingo yerĢekli oluĢum 

ortamını seçtim. Hiç kimsenin düĢünmeyeceği bir konu olsun istedim.  

Ö18 1 5 

Vivaryum 1 – Yılan gözlemi – Su yılanlarının yaĢamını görselleĢtirmek 

istedik.  

Ö8, Ö9 2 10 

Vivaryum 2 – Yılan gözlemi – VahĢi bir hayvan olan yılanların doğal Ö13, Ö17 2 10 
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çöl ortamlarını ve davranıĢlarını merak ettiğim için vivaryumu seçtim. 

Vivaryum 3 – Kurbağa gözlemi – Kurbağalar bana hep çok sevimli 

gelmiĢtir.  

Ö2 1 5 

TOPLAM  20 100 

 

Öğrencilerin hazırladığı ekosistemlere bakıldığında, katılımcı öğrencilerin ürünleri 12 

baĢlık altında yer almıĢtır (Tablo 3). Bu çalıĢmalardan 4‘ü 1‘er, 8‘i 2‘Ģer öğrenci ile temsil 

edilmiĢtir. 3 teraryum, 6 paludaryum, 3 vivaryum hazırlanmıĢtır. Konu seçiminde öğrenciler 

genel olarak ilgi ve merak duydukları alana yöneldiklerini belirtmiĢlerdir. Ekosistem çeĢidi 

olarak değerlendirildiğinde ise; çöl, orman, göl, nehir, buzul, buzulçevresinin ele alındığı ve 

bunların yanı sıra yılan ve kurbağanın yaĢam ortamlarının gözlenmesinin tercih edildiği 

görülmektedir (Fotoğraf 1-12). 

 

 
Fotoğraf 1. Teraryum 1 

 

 
Fotoğraf 2. Teraryum 2 
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Fotoğraf 3. Teraryum 3 

 
Fotoğraf 4. Paludaryum 1 – GÖL 

 

 
Fotoğraf 5. Paludaryum 2 – NEHĠR 

 



 
 

 1673 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

 
Fotoğraf 6. Paludaryum 3 – ORMAN 

 

 
Fotoğraf 7. Paludaryum 4 – OKYANUS KIYISI VE NAMĠB ÇÖLÜ 

 

 
Fotoğraf 8. Paludaryum 5 – BUZUL 
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Fotoğraf 9. Paludaryum 6 – BUZULÇEVRESĠ 

 

 
Fotoğraf 10. Vivaryum 1 – YILAN 

 

 
Fotoğraf 11. Vivaryum 2 – YILAN 
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Fotoğraf 12. Vivaryum 3 – KURBAĞA 

 
 

Tablo 4 

Çalışmanın ve Serginin Sonucunda, Mikroekosistemleri (Akvaryum, Teraryum, Paludaryum, 

Vivaryum) Ayırt Edip Edemediklerine Dair Öğrenci Görüşleri 
GörüĢ Öğrenci Kodu Frekans Yüzde 

Önceden teorik olarak ayırt etmekte zorlanırken, bu çalıĢma ve 

serginin ardından her bir mikroekosistemin benzer ve farklı 

yönlerini iyice kavradık. 

Ö1, Ö3, Ö6, Ö8, Ö9, 

Ö10, Ö12, Ö13, 

Ö14, Ö16, Ö17, 

Ö19, Ö20 

13 65 

Her birinin de hayvanları içerebildiklerini, ancak vivaryumun 

amacının hayvan davranıĢlarını gözlemek olduğunu öğrendik. 

Ö4, Ö5, Ö11, Ö15 4 20 

Sadece bizim bölüm değil, sergiyi gezen baĢka bölümlerin 
öğrencilerine çalıĢmalarımızı tanıtıp öğrenmelerine katkıda 

bulunduk.  

Ö2, Ö7, Ö18 3 15 

TOPLAM   20 100 

 

Tablo 4, bu çalıĢmanın ve serginin sonucunda, mikroekosistemleri (Akvaryum, 

teraryum, paludaryum, vivaryum) ayırt edip edemediklerine dair öğrenci görüĢlerini 

sunmaktadır. Buna göre 3 görüĢ ortaya çıkmıĢ olup, ilk sırada 13 kiĢi (%65) ile ‗Önceden 

teorik olarak ayırt etmekte zorlanırken, bu çalıĢma ve serginin ardından her bir 

mikroekosistemin benzer ve farklı yönlerini iyice kavradık‘ gelmektedir. 4 öğrenci (%20) 

‗Her birinin de hayvanları içerebildiklerini, ancak vivaryumun amacının hayvan davranıĢlarını 

gözlemek olduğunu öğrendik‘, 3 öğrenci (%15) ise ‗Sadece bizim bölüm değil, sergiyi gezen 

baĢka bölümlerin öğrencilerine çalıĢmalarımızı tanıtıp öğrenmelerine katkıda bulunduk‘ 

yanıtını vermiĢtir.  

Öğrenci görüşlerine ait doğrudan alıntı örnekleri: 

Ö1. Arkadaşlarımızın hazırladığı farklı biyomları uygulamalı görmek ve karşılaştırmak çok 

yararlı oldu. 

Ö11. Kesinlikle evet. Mikroekosistemlerin alt başlıklarını ve detaylarını öğrenmek, benzerlik 

ve farklılıkları keşfetmek bir yana, doğanın ne kadar zengin, dirayetli ve güçlü bir yapısı 

olduğunu da bizlere hatırlattı. 

Ö13. Önceleri hiç bilgim yokken, bir etkinlikle uygulamalı çalıştığımız için şimdi hepsini 

öğrendim.  
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Ö14. Evet. Arkadaşlarımın ürünlerine bakınca, bir su damlasında bile bir biyom olduğunu 

öğrendim. 

Ö20. Hem yapım hem de sergi aşaması çok verimli geçti, hepimize çok şey kattı. 

 

Tablo 5 

Mikroekosistem Tasarımının ve Yakın Çevrede Bunlara Yer Verilmesinin, Ekosistemi Anlama 

ve Koruma Bilincine Etkisine Dair Öğrenci Görüşleri 
GörüĢ Öğrenci Kodu Frekans Yüzde 

Minik bir çevre taklidi olan mikroekosistemlerin evlerde ve 

öğretim kurumlarında kullanımının yaygınlaĢması çevre 

bilincini arttırabilir ve sağlıklı ortamlar oluĢturabilir. 

Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, 

Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, 

Ö14, Ö15, Ö16, 

Ö18, Ö19 

14 70 

Küçücük bir bahçe hazırlarken bile, doğal kaynakların nasıl 

değerli birer mucize olduklarını gördük. Yıkmanın çok kolay, 

güzelleĢtirmenin çok zor olduğunu birebir yaĢadık. 

Ö1, Ö2, Ö5, Ö11, 

Ö17, Ö20 

6 30 

TOPLAM  20 100 

 

Tablo 5‘te mikroekosistem tasarımının ve yakın çevrede bunlara yer verilmesinin, 

ekosistemi anlama ve koruma bilincine etkisine dair 2 farklı öğrenci görüĢü verilmiĢtir. %70 

ile 14 öğrenci ‗Minik bir çevre taklidi olan mikroekosistemlerin evlerde ve öğretim 

kurumlarında kullanımının yaygınlaĢması çevre bilincini arttırabilir ve sağlıklı ortamlar 

oluĢturabilir‘, %30 ile 6 öğrenci ‗Küçücük bir bahçe hazırlarken bile, doğal kaynakların nasıl 

değerli birer mucize olduklarını gördük. Yıkmanın çok kolay, güzelleĢtirmenin çok zor 

olduğunu birebir yaĢadık‘ Ģeklinde fikir beyan etmiĢtir. 

Öğrenci görüşlerine ait doğrudan alıntı örnekleri: 

Ö5. Ne yapacağımıza karar vermekte çok zorlandık. Çünkü doğanın her parçası ayrı bir 

sağlık, güzellik ve mucize, yeryüzündeki her bir parçacık çok değerli. Yeniden inşa etmek hem 

büyük emek hem de zaman istiyor, bu nedenle korumak öncelikli olmalı. 

Ö19. İnternette ve mağazalarda hediye olarak satıldığını gördüğüm bir teraryumu kendim 

yapacağım aklıma gelmezdi. Doğayla iç içe olmalarına, sevmelerine ve korumalarına katkıda 

bulunmak için ben de sevdiklerime değişik mikroekosistemler yapıp hediye etmeyi 

planlıyorum. 

 

Tablo 6 

Ekosistemleri ve Biyoçeşitliliği En İyi Koruma Yoluna Dair Öğrenci Görüşleri 
GörüĢ Öğrenci Kodu Frekans Yüzde 

Bilinçli bireyler yetiĢtirilmeli ve özellikle uygulamalı çevre 

eğitimine önem verilmelidir.  

Ö3, Ö7, Ö8, Ö10, 

Ö11, Ö16 

6 30 

Tasarrufa önem verilmeli, doğal kaynakları israf etmekten 

kaçınılmalıdır. 

Ö2, Ö4, Ö5, Ö18, 

Ö20 

5 25 

HES‘lerin yerine yenilenebilir alternatif enerji kaynakları 

kullanılmalıdır. 

Ö13, Ö19 2 10 

Nesli tükenmekte olan canlılar koruma altına alınmalı ve 

çoğaltılmalıdır. 

Ö15, Ö17 2 10 

Atıklar azaltılmalı ve özellikle tek kullanımlık plastikler 

hayatımızdan çıkarılmalıdır. 

Ö1 1 5 

Ağaçlandırma çalıĢmaları arttırılmalıdır. Ö6 1 5 

Yasalarla ciddi koruyucu tedbirler almak gereklidir. Ö9 1 5 

Tarım ilaçları azaltılmalıdır. Ö12 1 5 

AĢırı avlanmanın önüne geçilmelidir. Ö14 1 5 

TOPLAM  20 100 
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Sonuncu sıradaki 6. görüĢ, öğrencilerin ekosistemleri ve biyoçeĢitliliği en iyi koruma 

yoluna dair düĢüncelerini ortaya koymaktadır (Tablo 6). Ġlk sırayı 6 öğrenci (%30) ile 

‗Bilinçli bireyler yetiĢtirilmeli ve özellikle uygulamalı çevre eğitimine önem verilmelidir‘ 

almıĢtır. 2. sırada 5 öğrencinin (%25) ‗Tasarrufa önem verilmeli, doğal kaynakları israf 

etmekten kaçınılmalıdır‘ bulunmaktadır. Ardından gelen ‗HES‘lerin yerine yenilenebilir 

alternatif enerji kaynakları kullanılmalıdır‘ ve ‗Nesli tükenmekte olan canlılar koruma altına 

alınmalı ve çoğaltılmalıdır‘ görüĢleri 2‘Ģer öğrenciden (%10‘ar) gelmiĢtir. Son 5 öneri ise 1‘er 

kiĢiye (%5‘er) aittir. Bu görüĢler; ‗Atıklar azaltılmalı ve özellikle tek kullanımlık plastikler 

hayatımızdan çıkarılmalıdır‘, ‗Ağaçlandırma çalıĢmaları arttırılmalıdır‘, ‗Yasalarla ciddi 

koruyucu tedbirler almak gereklidir‘, ‗Tarım ilaçları azaltılmalıdır‘ ve ‗AĢırı avlanmanın 

önüne geçilmelidir‘ Ģeklindedir. 

Öğrenci görüşlerine ait doğrudan alıntı örnekleri: 

Ö3. Eğitim şart. İnsanlara dünyada yalnızca kendilerinin yaşamadığını öğretmek gereklidir. 

Ö4. Yanlış ve bilinçsiz tüketimin önüne geçilmelidir. 

Ö8. Makale, sempozyum, proje ve araştırmaların arttırılması, daha fazla insana ulaşılması 

sağlanmalıdır. 

Ö11. Reklȃmlar, afişler, broşürler ve medya yoluyla insanlar bilinçlendirilmelidir. 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu araĢtırmada, koruma coğrafyası bağlamında mikroekosistem eğitimi ele alınmıĢtır. 

Bu amaçla; ekosistem ve onu minyatür bir Ģekilde resmeden bir çeĢit olan mikroekosistem 

kavramları, ekosistem-coğrafya iliĢkisi ve ekosistemin nasıl korunabileceğine dair öğrenci 

görüĢleri alınarak değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada öğrencilere yöneltilen ilk soru ‗Ekosistem denince ne anlıyorsunuz?‘ 

olmuĢtur. 20 katılımcının yarısından fazlasını oluĢturan (%55) 11 kiĢi ‗Canlı-cansız 

varlıkların bir arada uyum içinde bulunduğu doğal yaĢam ortamlarıdır‘, 5 kiĢi (%25) ‗Organik 

unsurların besin zinciri yoluyla birbirleriyle ve inorganik çevreyle etkileĢim halinde olduğu 

sistemler‘, 4 kiĢi ise (%20) ‗Belirli karakteristik özelliklere göre canlıların yaĢam ortamlarının 

sınıflandırılması‘ tanımını yapmıĢtır. Bormann ve Likens (1969) tarafından yapılan 

literatürdeki en eski tanımlardan birine göre ekosistem; birbirinin özelliklerini etkileyen, 

aralarında karĢılıklı iliĢkiler bulunan ve sistemin geliĢim ve varlığının süreklililiği için gerekli 

olan organizmalarla, onların cansız çevrelerinden oluĢan fonksiyonel, temel bir doğal ünitedir. 

Öğrencilerin tanımları, oldukça gerçekçi olmuĢtur. Çimen ve Yılmaz (2011); Fen ve 

Teknoloji Eğitimi, Biyoloji Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği lisans öğrencilerinin tatlı su 

ekosistemleri konusundaki kavramlarla ilgili baĢarılarını değerlendirmiĢ ve yüksek düzeyde 

bulmuĢtur. 

Ekosistem ve Coğrafya iliĢkisi için, 14 kiĢi (%70) ‗Ekosistem ve Coğrafya iç içedir. 

Toprak, bitki, hava her ikisinin de ilgi alanına girer‘, 6 kiĢi (%30) ‗Ekosistem, belli bir coğrafi 

bölge ya da alandaki topluluklardan oluĢur‘ demektedir. Ġnsan ve çevre arasındaki iliĢkileri 

analiz eden coğrafya biliminin konuları içerisinde ‗Ekosistem Coğrafyası‘ baĢlığı dahi 

mevcuttur ve üniversitelerde lisans ya da lisansüstü ders olarak verilmektedir. Ekosistem 

Coğrafyası‘nın içeriğinde özellikle, önemli bir biyocoğrafi unsur olan vejetasyonun 

dağılıĢının etkisi ve önemi büyüktür. Atalay‘a (2008) göre Ekosistem Coğrafyası‘nın amacı; 

doğal sistemleri ve fizikî ortamları tanıtmak, bu ortamdaki canlı ve cansız öğeler arasındaki 

iliĢkileri belirlemektir. Katılımcı öğrencilerin bu soruya dair yorumları, bu entegrasyonu 

karĢılar nitelikte bulunmuĢtur.  
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Hazırlanıp sunulan ekosistemler 12 grupta toplanmıĢtır. 6 paludaryum, 3 teraryum ve 

3 de vivaryum oluĢturulmuĢtur. Öğrencilerin tercihleri çoğunlukla merak ve ilgilerine göre; 

çöl, orman, göl, nehir, buzul, buzulçevresi ekosistemleri ile yılan ve kurbağanın yaĢamsal 

davranıĢlarının gözlenmesine yönelik olmuĢtur. Böylece çeĢitli ekosistemlerin minyatür ürünü 

ortaya çıkmıĢ ve önemli noktaları tanıtım kartlarıyla beraber karĢılaĢtırmalı olarak öğrenmeye 

katkı sağlamıĢtır. 

Öğrencilerin mikroekosistemleri (Akvaryum, teraryum, paludaryum, vivaryum) ayırt 

edip edemediklerine dair çalıĢma ve serginin katkısına dair 3 öğrenci görüĢü belirmiĢtir. 13 

kiĢi (%65) ile ‗Önceden teorik olarak ayırt etmekte zorlanırken, bu çalıĢma ve serginin 

ardından her bir mikroekosistemin benzer ve farklı yönlerini iyice kavradık‘ görüĢü ilk sırayı 

almıĢtır. 4 kiĢi (%20) ‗Her birinin de hayvanları içerebildiklerini, ancak vivaryumun amacının 

hayvan davranıĢlarını gözlemek olduğunu öğrendik‘, 3 kiĢi (%15) ise ‗Sadece bizim bölüm 

değil, sergiyi gezen baĢka bölümlerin öğrencilerine çalıĢmalarımızı tanıtıp öğrenmelerine 

katkıda bulunduk‘ düĢüncesindedir. Görüldüğü gibi, öğrenciler uygulama etkinliğinin 

öğrenme aĢamasında son derece verimli olduğunu belirtmiĢlerdir. Gökdere (2005); 6, 7 ve 8. 

sınıf öğrencilerinin çevresel bilgi düzeylerini incelemiĢ; onların çok az bitki ve hayvan türünü 

tanıyabildiklerini, enerji kaynaklarıyla ilgili güçlükler yaĢadıklarını belirlemiĢ; çevresel 

bilgilerinin geliĢmesi için öğretimin uygulamaya yönelik olması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Çakmak, Gürbüz ve Oral (2011); zihin haritalama ile yapılan Fen ve Teknoloji öğretiminin, 

‗Ekosistemler ve BiyoçeĢitlilik‘ konusunda öğrencilerin akademik baĢarıları üzerine öğretmen 

merkezli yöntemlere kıyasla biliĢsel çıktılarında çok daha etkili olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Benzer Ģekilde Bacanak, Karamustafaoğlu, Değirmenci ve Karamustafaoğlu (2011); 

ilköğretim 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi ‗Ekosistem‘ konusunun bilgi haritalama tekniği ile 

öğretilmesinin, öğrencilerin baĢarı düzeyini artırmada etkili olduğunu kanıtlamıĢlardır. Bu 

sonuçlara göre; öğretmen merkezli anlatım yönteminin yetersiz kaldığı durumlarda, öğrenciyi 

odak alan çeĢitli etkinliklerin öğrenmeyi kolaylaĢtırdığı açıktır. Özsevgeç ve Artun (2012), 

çalıĢmaları kapsamında çevre eğitimine yönelik geliĢtirdikleri ve öğrenciyi merkeze alan 

öğretim materyallerinin, ‗Ekosistem‘ ünitesine yönelik baĢarılarını artırmada etkili olduğu ve 

çevre eğitimi derslerinde bu tür etkinliklerin kullanılması gerektiği vurgulamıĢlardır. 

Mikroekosistem tasarımının ve yakın çevrede bunlara yer verilmesinin, ekosistemi 

anlama ve koruma bilincine etkisine yönelik gelen görüĢler sırasıyla Ģu Ģekildedir: 14 kiĢi 

(%70) ‗Minik bir çevre taklidi olan mikroekosistemlerin evlerde ve öğretim kurumlarında 

kullanımının yaygınlaĢması çevre bilincini arttırabilir ve sağlıklı ortamlar oluĢturabilir‘, 6 kiĢi 

(%30) ‗Küçücük bir bahçe hazırlarken bile, doğal kaynakların nasıl değerli birer mucize 

olduklarını gördük. Yıkmanın çok kolay, güzelleĢtirmenin çok zor olduğunu birebir yaĢadık.‘ 

Özata Yücel ve Özkan (2014); ‗ekosistem, biyolojik çeĢitlilik ve çevre sorunları‘ konularının 

etkili ve kalıcı bir Ģekilde öğrenilmesi için, öğrencilerin doğayla daha fazla iç içe olmaları 

gerektiğini belirtmektedir. Çınar ve Akta (2019); içinde bulunduğumuz tüketim çağında 

insanların yeĢile hasret kaldığını, bu nedenle minyatür bahçecilik çeĢidi olan teraryumun 

evlerde ve iĢyerlerinde çokça tercih edildiğini, hobi olarak değerlendirildiğini, sağlıklı ve 

stresi azaltan bir etki yaptığını ifade etmektedirler.  

Öğrencilerin ekosistemleri ve biyoçeĢitliliği en iyi koruma yoluna dair görüĢler 9 

baĢlıkta toplanmıĢtır. Birinci sırada 6 kiĢi (%30) ile ‗Bilinçli bireyler yetiĢtirilmeli ve özellikle 

uygulamalı çevre eğitimine önem verilmelidir‘ gelmektedir. Ardından öğrenciler; 5 kiĢi 

(%25) ile ‗Tasarrufa önem verilmeli, doğal kaynakları israf etmekten kaçınılmalıdır‘, 2‘Ģer 

kiĢi (%10‘ar) ile ‗HES‘lerin yerine yenilenebilir alternatif enerji kaynakları kullanılmalıdır‘ 

ve ‗Nesli tükenmekte olan canlılar koruma altına alınmalı ve çoğaltılmalıdır‘, 1‘er kiĢi 
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(%5‘er) ile ‗Atıklar azaltılmalı ve özellikle tek kullanımlık plastikler hayatımızdan 

çıkarılmalıdır‘, ‗Ağaçlandırma çalıĢmaları arttırılmalıdır‘, ‗Yasalarla ciddi koruyucu tedbirler 

almak gereklidir‘, ‗Tarım ilaçları azaltılmalıdır‘ ve ‗AĢırı avlanmanın önüne geçilmelidir‘ 

Ģeklinde fikir beyan etmiĢlerdir. Bu sorunun birinci maddesindeki gibi, bireylerde çevreye 

karĢı olumlu tutum ve davranıĢların oluĢması için eğitimin önemli olduğunu ifade eden 

araĢtırmalardan biri olan Yücel, Altunkasa, Güçray, Uslu ve Say (2006) tarafından yapılmıĢ, 

çalıĢma sonucunda lise ve üniversite eğitimlerinde çevre ve doğa ile ilgili ders alan bireylerin 

çevre bilinçlerinin daha yüksek düzelde olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmamızda Coğrafya 

Bölümü öğrencileri çevre eğitiminin özellikle ‗uygulamalı olması gerektiği‘ni 

vurgulamıĢlardır. Bu hususta Ilgar (2007), çevre eğitiminin ülkemizdeki eğitim kurumlarında 

teorik olarak verildiğini, fakat doğal sistemlerin devamını tehlikeye iten bu sorunun 

çözümünün teorik bilginin pratiğe (uygulamaya) dökülmesi ve kültürlere aktarılmasıyla, yani 

yaygın eğitimle (halk eğitimiyle) sağlanabileceğini saptamıĢtır. Benzer Ģekilde Aydın ve 

Ünaldı (2013) da; Coğrafya öğretmen adaylarının çevre projelerinde (doğa eğitimi gibi) görev 

almalarının sağlanması, derslerde çevre bilinci kazandıracak etkinliklere yer verilmesi ve 

öğrencilerin yaparak-yaĢayarak öğrenmelerine imkân sağlayacak eğitim ortamlarının 

düzenlenmesi gerektiği düĢüncesindedirler. Öztürk ve Zayimoğlu Öztürk (2015), öğretmen 

adaylarının ulusal ve küresel çaptaki en önemli çevre sorunu olarak (yine bu sorunun ikinci 

maddesindeki gibi) ‗doğal kaynakların aĢırı kullanımı‘nı gösterdiklerini; en önemli çözüm 

yolu olarak da, toplumun bilinçlendirmesinin TV ve radyolar aracılığıyla sağlandığını 

düĢündüklerini belirlemiĢlerdir. Bu 2. maddeyle ilgili olarak, Özmen ve Özdemir (2016) 

benzer Ģekilde Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimi dersleri sayesinde daha 

fazla ‗elektrik ve su tasarrufu yapma‘, ‗çevresel konularda duyarlılık kazanma‘ gibi somut 

adımlar attıklarını belirlemiĢlerdir. Sargın, Baltacı, Katipoğlu, Erdik, Arbatlı, Karaardıç, 

YumuĢak ve Büyükcengiz (2016); farklı branĢlardaki öğretmen adaylarının çevreye karĢı 

bilgi, tutum ve davranıĢlarını araĢtırmıĢ, çevre bilinci yüksek olan katılımcıların yenilenebilir 

enerji kaynak kullanımına yönelik faaliyetleri destekleri sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu sonuç, 

çalıĢmamızın bahsi geçen sorusunun üçüncü maddesi ile tamamen aynıdır. Dördüncü madde 

ile iliĢkili olarak ise, Yüce ve Önel‘in (2015) çalıĢmalarında Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 

biyoçeĢitliliğin (türlerin ve ekosistemlerin) korunması ile korunma alanlarını 

iliĢkilendirdikleri görülmüĢtür. Bu iki araĢtırmacı, geliĢmiĢ zengin toplumlarda yaĢayan 

insanların, geliĢmekte olan toplumlarda yaĢayanlara göre daha büyük ekolojik ayak izine 

sahip olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu vurgu, dünyadaki canlı türlerinin ve doğal sistemlerin 

bütün toplumlar için büyük tehlike altında olduğunu açıklamaktadır. 

Bu yorumlara bağlı olarak çalıĢmanın sonuçları aĢağıdakiler Ģekilde özetlenebilir: 

 Katılımcı öğrencilerinin çoğu ekosistemi, birbiriyle etkileşim halinde olan canlı ve cansız 

varlıkların bir arada bulunduğu, belirli karakteristiklere sahip yaşam ortamları olarak 

tanımlamışlardır. 

 Öğrenciler ekosistemlerle Coğrafya‘yı, ortak ilgi alanlarına bağlı olarak 

ilişkilendirebilmişlerdir. 

 Öğrenciler; mikroekosistem çeşitlerinden olan akvaryum, teraryum, paludaryum ve 

vivaryumu ayırt edebildiklerini ve her birinin hayvan içerebildiğini belirtmişlerdir. 

 Öğrenciler ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korumasında en etkili yol olarak, 

özellikle ‗uygulamalı‘ çevre eğitimlerinin büyük önem taşıdığını belirtmişler, bunun yanında 

tasarruf bilincinin yerleşmesi ve daha az kaynağın daha verimli kullanılması gerektiğini, nesli 

tükenmekte olan canlıların korunmasının önemini vurgulamışlardır. 
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 Öğrenciler, ekosistemin minik bir taklidi olan mikroekosistemlerin evlerde ve öğretim 

kurumlarında estetik ve dekoratif olarak kullanımının daha da yaygınlaşmasının çevre 

bilincini arttırabileceği düşüncesindedirler.  

ÇalıĢmanın sonuçları çerçevesinde aĢağıdaki öneriler getirilebilir: 

 Ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğe dair envanterlerdeki eksiklikler bir an önce 

tamamlanmalı ve bu zenginliğin tanıtımı sağlanmalıdır. 

 Çevre eğitimleri, sahada ya da çeşitli etkinliklerle ‗uygulamalı‘ olarak verilmelidir. 

 İnsanların, özellikle gençlerin doğayla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına 

gönüllü katılımı teşvik edilmelidir. 

 Çevreye yönelik yasal düzenlemeler dikkate alınmalı, yerel ve merkezî yönetimlerin 

kontrol mekânizmalarının çok daha reel olarak yapılandırılmaları sağlanmalıdır. 

 Türkiye‘de ve dünyada yakın zamanlarda nesli tükenmiş ve tehlike altında bulunan 

canlılara hem örgün hem de yaygın eğitimde yer verilmeli ve konuya dikkat çekilmelidir.   

Öğrencilerin doğa fotoğrafçılığı, dron kullanarak kuĢbakıĢı manzaraların ve videoların 

oluĢturulması; doğal ortamda kuĢ-kelebek ve diğer yaban hayat gözlemciliği, safari, ormana 

yerleĢtirilen mobeselerle sanal olarak çeĢitli hayvan yuvalarının gözlemlenmesi gibi hobilere 

yönlendirilmelerinin koruma coğrafyası açısından büyük yarar sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

 
Türk Eğitim Sisteminde gerçekleştirilen yapısal değişiklikler, toplumsal ihtiyaç ve talepler dikkate 

alınarak, eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin bölüm ve anabilim dalı yönünden yeniden yapılandırılması ve 

öğretmen yetiştirme lisans programlarının yeniden güncellenmesi, bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
doğrultuda öncelikle bölüm ve anabilim dalı şablonu yeniden oluşturulmuş; 28.02.2017 tarihli YÖK Genel Kurul 

kararıyla Üniversitelerimize iletilen yeni şablona uygun olarak ilgili fakülte ve enstitüler bünyesinde gerekli 

dönüşümler yapılmıştır. Bu çerçevede, Tarih Öğretmenliği Lisans Programı, yeni eğitim/eğitim bilimleri 

fakültesi şablonu içinde, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı Tarih Eğitimi Anabilim Dalı altında 

yer almıştır. 

Araştırmanın amacı, Tarih Öğretmenliği Lisans Programını incelemek ve gerekli değerlendirmeleri 

yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 1.Öğretmen Yetiştirme Lisans 

Programları hangi gerekçelerle hazırlanmış ve geliştirilmiştir? 2.Tarih Öğretmenliği Lisans Programında, ders 

saat sayısı, ders kredi sayısı, ders sayısı ve ders çeşidi nasıldır? 3.Tarih Öğretmenliği Lisans Programında, ders 

saat sayısı, ders kredi sayısı, ders sayısı ve ders çeşidinin, Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan Eğitimi 

açısından gösterdiği farklılıklar nelerdir? 
Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı‘nın hazırladığı ve geliştirdiği 1998, 2007 

ve 2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları incelenmiş; değişikliğe gidilme gerekçeleri ortaya 

konulduktan sonra, ―Tarih Öğretmenliği Lisans Programı‖nın, ders saat sayısı, ders kredi sayısı, ders sayısı ve 

ders çeşidi, genel kültür, alan eğitimi, meslek bilgisi dersleri açısından gerekli analizleri yapılmış, veriler 

tablolara dönüştürülerek yorumlara yer verilmiştir. Daha sonra, elde edilen sonuçlardan hareketle öneriler 

geliştirilmiştir. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında, ders saat sayısı, ders kredi sayısı, ders sayısı ve ders çeşidi 

ilgili bazı sorunlar olduğu gibi, bu sorunların Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan Eğitimi açısından gösterdiği 

farklılıklar da mevcuttur. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tarih Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili ilk kapsamlı çalışmayı 

2018 yılında yaptığı için, uygulamada karşılaşılan sorunların dikkate alınmasında ve ona göre Tarih 
Öğretmenliği Lisans Programının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Alan 

Eğitimine göre ders sayısı, ders saat sayısı, kredileri ve AKTS kredileri açısından gözden geçirilmesinde ve 

uygun bir dengenin sağlanmasında yarar görülmektedir. Bundan sonraki süreçte, Tarih Öğretmenliği Lisans 

Programı geliştirilirken, muhakkak surette uygulamada ilgili öğretim elemanlarının görüşlerinin alınması önem 

arz etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretmenliği, Lisans Programı, Değerlendirme. 
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The structural changes in the Turkish Education System have emerged as a necessity of social needs 
and demands have been taken into consideration and the restructuring of the faculties of education / educational 

sciences in terms of department and revision of teacher training undergraduate programs. In this direction, 

firstly the department and department template was re-created; then necessary transformations have been made 

within the body of the related faculties and institutes in accordance with the new template submitted to our 

universities by the decision of the Council of Higher Education dated 28.02.2017. Within this framework, the 

History Education Undergraduate Program was included in the new education / educational sciences template 

under the Department of History Education under the Department of Turkish and Social Sciences Education. 

The aim of the research is to examine the History Training Undergraduate Program and to make the 

necessary evaluations. Within the framework of this main purpose, the following questions were sought: 1. On 

what grounds were the Teacher Training Undergraduate Programs prepared and developed? 2. What is the 

number of course hours, number of courses, number of course credits and course type? 3. What are the 
differences between the number of course hours, number of course credits, number of courses and course type in 

terms of Professional Knowledge, General Culture and Field Education? 

In the collection, analysis and interpretation of the data related to the research, document analysis, one 

of the qualitative research methods, was used. 1998, 2007 and 2018 Teacher Training Undergraduate Programs 

prepared and developed by the Council of Higher Education were examined; After the reasons for making 

changes, the necessary analyzes of History Teacher Education Undergraduate Program ―were made in terms of 

number of course hours, number of course credits, number of courses and course type, general culture, field 

education, vocational knowledge courses, and the data were converted into tables and interpretations were 

included. Then, suggestions were developed based on the results obtained. 

There are some problems related to the number of course hours, number of course credits, number of 

courses and type of courses in the History Training Undergraduate Program, as well as differences in terms of 

Professional Knowledge, General Culture and Field Education. 
Since the Council of Higher Education conducted the first comprehensive study on the History Training 

Undergraduate Program in 2018, it is necessary to take into account the problems encountered in practice and 

to develop the Undergraduate Program for History Teacher Education accordingly. It is useful to review the 

number of courses, number of course hours, credits and ECTS credits according to Professional Knowledge, 

General Culture and Field Education and to provide an appropriate balance. In the following process, it is 

important to get the opinions of the relevant lecturers in practice while developing the History Training 

Undergraduate Program. 

Keywords: History Training, Undergraduate Program, Evaluation. 

 

GiriĢ 

Türkiye‘de öğretmen yetiĢtiren kurumların tümü 1982 tarihinde 41 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında kanun hükmünde kararname ile üniversitelere 

devredilerek yeni bir yapılanmaya gidilmiĢtir (Çoban, 1996). Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığı, 1996 yılı baĢında ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiĢtirmek üzere 

Eğitim Fakülteleri öğretmen yetiĢtirme programlarının yeniden düzenlenmesi çalıĢmalarını 

baĢlatmıĢ ve buna göre fakültelerimizdeki lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen 

programlarda bir takım değiĢiklikler yapmıĢ (YÖK, 1998) ve yeni yapılanmayı uygulamaya 

koymuĢtur. 2006 yılında aradan geçen yaklaĢık on yıllık süre sonunda yapılanmanın aksayan 

yönleri ele alınarak revize edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu her iki yapılanmada, Tarih Öğretmenliği 

Lisans Programı ile ilgili herhangi bir standarda gidilmemiĢtir. 

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiĢtirme alanındaki çağcıl geliĢmeler yanında Türk 

eğitim sisteminde gerçekleĢtirilen yapısal değiĢiklikler, toplumsal ihtiyaç ve talepler dikkate 

alındığında eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin bölüm ve anabilim dalı yönünden yeniden 

yapılandırılması ve öğretmen yetiĢtirme lisans programlarının yeniden güncellenmesi, bir 

gereklilik olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu doğrultuda ilkin bölüm ve anabilim dalı Ģablonu yeniden 

oluĢturulmuĢ; 28.02.2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla Üniversitelerimize iletilen yeni 

Ģablona uygun olarak ilgili fakülte ve enstitüler bünyesinde gerekli dönüĢümler yapılmıĢtır. 

Bu çerçevede, Tarih Öğretmenliği Lisans Programı, yeni eğitim/eğitim bilimleri fakültesi 
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Ģablonu (YÖK, 2018) içinde, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı Tarih 

Eğitimi Anabilim Dalı altında yer almıĢtır. 

Aktekin (2010), hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinin, öğretmenlerin profesyonel 

geliĢiminin ilk basamağını oluĢturduğunu belirterek, lisans eğitimine giriĢle baĢlanan bu 

sürecin tarih öğretmeni adayları için, lisans veya tezsiz yüksek lisans programından mezun 

oluncaya kadar sürdüğünü (Çulha ÖzbaĢ ve Aktekin, 2013) ifade etmektedir. 

Arıöz (1987) ise, tarih öğretmeninin sınıfında etkili ve profesyonel bir öğretimi 

gerçekleĢtirebilmesi için bazı bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğini vurgulayarak, tarih 

öğretmenliğinin özel bir ihtisas gerektirdiğini, hangi kademe ve tipteki okul için yetiĢtirilirse 

yetiĢtirilsin, bir öğretmen adayına öğretmenlik davranıĢı kazandırmak, yani öğretmenlik için 

gerekli bilgi ve becerileri verebilmenin esas hedef olmasını (Karabağ, 2002) ifade etmektedir.   

 

AraĢtırmanın amacı, Tarih Öğretmenliği Lisans Programını incelemek ve gerekli 

değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aĢağıdaki sorulara cevap 

aranmıĢtır: 

1.Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları hangi gerekçelerle hazırlanmıĢ ve 

geliĢtirilmiĢtir? 

2.Tarih Öğretmenliği Lisans Programında,  

a.Ders sayısı,  

b.Ders çeĢidi, 

c.Ders saat sayısı, 

d.Ders kredi sayısı, 

e.Ders AKTS kredi sayısı nasıldır? 

3.Tarih Öğretmenliği Lisans Programında, ders sayısı, ders çeĢidi, ders saat sayısı, 

ders kredi sayısı, ders sayısı ve ders çeĢidinin, 

a.Meslek Bilgisi,  

b.Genel Kültür, 

c.Alan Eğitimi 

açısından gösterdiği farklılıklar nelerdir? 

 

Yöntem 

AraĢtırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araĢtırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıĢtır. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı‘nın 

hazırladığı ve geliĢtirdiği 1998, 2007 ve 2018 Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları 

incelenmiĢ; değiĢikliğe gidilme gerekçeleri ortaya konulduktan sonra, ―Tarih Öğretmenliği 

Lisans Programı‖nın, ders sayısı, ders çeĢidi, ders saat sayısı, ders kredi sayısı, ders AKTS 

kredi sayısı, genel kültür, alan eğitimi, meslek bilgisi dersleri açısından gerekli analizleri 

yapılmıĢ, veriler tablolara dönüĢtürülerek yorumlara yer verilmiĢtir. Daha sonra, elde edilen 

sonuçlardan hareketle öneriler geliĢtirilmiĢtir. 
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Bulgular 

Bu bölümde, araĢtırmanın amacı olan Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından 

hazırlanan Tarih Öğretmenliği Lisans Programı hakkında yapılan değerlendirmeler ile ilgili 

elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. 

 

Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programlarının Hazırlanması ve GeliĢtirilmesi 

Gerekçeleri  

1998 Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları 

Eğitim Fakültelerinde yapılan düzenleme ile öncelikle 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı 

kanunla yürürlüğe giren ve 1997-1998 öğretim yılında uygulanmaya baĢlanan sekiz yıllık 

zorunlu ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve branĢ öğretmeni ihtiyacının karĢılanması 

amaçlanmıĢtır. Bunun yanında ortaöğretim öğretmenliğinin lisansüstü düzeye kaydırılması ve 

gerek lisans gerekse lisansüstü düzeydeki öğretmen yetiĢtirme programlarında yer alan 

derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiĢtirme yönünde önemli bir 

adım atılmıĢtır. Tüm bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı ile yeterli düzeyde koordinasyon ve 

iĢbirliği yapılmıĢ ve bu Ģekilde Eğitim Fakültelerinde yapılan çeĢitli geliĢtirme etkinliklerinin 

gerçekçi ve ihtiyaca dönük olması sağlanmıĢtır (YÖK, 1998: 3).  

 

2007 Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları 

Geçen sekiz yıllık süre içinde üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum 

örgütlerince düzenlenen sempozyum, panel, çalıĢtay, açıkoturum, konferans gibi akademik 

etkinliklerde, eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiĢtirme programlanın; çağımızın 

gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip öğretmenler yetiĢtirmedeki yeterlilikleri tartıĢılır olmuĢ 

ve programlarla ilgili sorunları çözümlemeye yönelik öneriler, bilimsel araĢtırma verilerine ve 

alan uzmanlarının görüĢlerine dayalı olarak ortaya konmuĢtur. Programların güncellenmesinin 

bir baĢka gerekçesi de, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından, ilköğretim programlarında yapılan değiĢikliklerle ilgilidir. 2003 

yılından beri ülkemizin de içinde yer aldığı ―Avrupa Yükseköğretim Alanı‖ (European Higher 

Education Area), lisans programlarından beklenen ―öğrenme çıktılarını‖ (learning outcomes) 

tanımlamak, bu çıktılara ulaĢmak için öğretilmesi gereken konular, bu konuların iĢlenmesi 

için gereken süreler ve yöntemleri belirlemek ve ―öğrenme çıktılarını‖ "aynı yöntemlerle 

ölçüp değerlendirmek amacını taĢımaktadır. Eğitim Fakültelerinin de bu bağlamda bazı ortak 

asgari standartlara sahip olması, sürecin bir gereği olarak değerlendirilebilir. Programların 

güncelleĢtirilmesi gereği, bu tespitle de yakından iliĢkilidir. Bu açıklamaların ıĢında; sekiz yılı 

aĢkın süredir uygulanmakta olan öğretmen yetiĢtirme lisans programlarının aksayan yönlerini 

gidererek, geliĢtirmeye yönelik bir çalıĢmanın gerçekleĢtirilmesi Yükseköğretim Kurulu'nca 

uygun bulunmuĢ ve bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu, eğitim fakülteleri yönetici ve 

öğretim elemanlarıyla konuyu paylaĢmıĢ, programları bütünüyle değiĢtirme yerine, 

programlarda gerekli güncellemeleri yapmak amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır (YÖK, 2007: 

7). 

2018 Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları 

Eğitimde program geliĢtirme ve değerlendirme, baĢlı baĢına bir çalıĢma alanı olup her 

alanda hazırlanan programlar, değiĢen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda zaman içinde yeniden 
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hazırlanmak durumundadır. Öğretmen yetiĢtirme lisans programlarının güncellenmesinin 

üzerinden on yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir. Bu süreçte mevcut programlarla ilgili çeĢitli 

araĢtırma ve değerlendirmeler yapılmıĢtır. Yapılan değerlendirmeler sonucu, alan eğitimine 

yönelik derslerle öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yeniden oluĢturulması ve 

programlarda bunlara ağırlık verilmesi, öğretmenlik uygulamalarının daha geniĢ bir zamana 

yayılması ve daha yapılandırılmıĢ bir biçimde gerçekleĢtirilmesi, öğretmen yetiĢtirme lisans 

programlarının Milli Eğitim Bakanlığının yeniden hazırlayarak uygulamaya koyduğu ders 

programlarıyla uyumlu hale getirilmesi, bir ihtiyaç olarak gündeme gelmiĢtir (YÖK, 2018: 

11-12). 

Belirtilen bu gerekçeler, öğretmen yetiĢtirme lisans programlarının günün koĢullarına 

ve taleplerine uygun olarak gözden geçirmesine ve geliĢtirilmesine temel teĢkil eden hususlar 

olarak değerlendirilmiĢtir. 

 

Ders Sayısı 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin sayısına iliĢkin bilgiler 

Tablo 1‗de yer almaktadır.  

Tablo 1 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Derslerin Sayısına İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Ders Sayısı 

N % 

Meslek Bilgisi 22 30,99 

Genel Kültür 12 16,90 

Alan Eğitimi 37 52,11 

Toplam 71 100,00 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki ders sayısı 

71‘dir. Ders sayısının oranı açısından ilk sırada %52,11 ile Alan Eğitimi yer alırken, ikinci 

sırada %30,99 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %16,90 ile Genel Kültür yer almaktadır. 

 

Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Sayısı 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin sayısına 

iliĢkin bilgiler Tablo 2‗de yer almaktadır.  

Tablo 2 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Sayısına 

İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Zorunlu Seçmeli Oranlar (%) 

N % N % Zorunlu Seçmeli 

Meslek Bilgisi 16 29,09 6 37,50 72,73 27,27 

Genel Kültür 8 14,55 4 25,00 66,67 33,33 

Alan Eğitimi 31 56,36 6 37,50 83,78 16,22 

Toplam 55 100,00 16 100,00 77,46 22,54 
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Tablo 2‘de görüldüğü gibi, zorunlu ders sayısı açısından ilk sırada %56,36 ile Alan 

Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %29,09 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %14,55 ile 

Genel Kültür yer almaktadır.   

Seçmeli ders sayısı açısından durum değerlendirildiğinde ise ilk sırada %37,50‘lik 

oranlarla Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimiyer alırken, ikinci sırada %25,00 ile Genel Kültür yer 

almaktadır.   

Her alanın zorunlu ve seçmeli derslerinin oranı karĢılaĢtırıldığında, Seçmeli derslerin 

oranın en yüksek olduğu alan %33,33 ile Genel Kültür iken, bunu ikinci sırada %27,27 ile 

Meslek Bilgisi ve üçüncü sırada ise %16,22 ile Alan Eğitimi izlemektedir.  

Genel olarak, ders sayısı açısından seçmeli derslerin oranı %22,54 olup; zorunlu 

derslerin 1/4‘ü civarındadır. 

 

Teorik ve Uygulaması Olan Derslerin Sayısı 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan teorik ve uygulaması olan derslerin 

sayısına iliĢkin bilgiler Tablo 3‗te yer almaktadır.  

Tablo 3 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Teorik Ve Uygulaması Olan Derslerin 

Sayısına İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Teorik Uygulama Oranlar (%) 

N % N % Teorik Uygulama 

Meslek Bilgisi 20 29,41 2 66,67 90,81 9,09 

Genel Kültür 11 16,18 1 33,33 91,67 8,33 

Alan Eğitimi 37 54,41 0 0,00 100,00 0,00 

Toplam 68 100,00 3 100,00  95,77  4,23 

Tablo 3‘te görüldüğü gibi, 68 ders tümüyle teorik iken sadece 3 dersin teorik ile 

birlikte uygulaması bulunmaktadır. Bunlar, Meslek Bilgisi alanından ―Öğretmenlik 

Uygulaması I ve II‖ ile Genel Kültür alanından ―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ dersleridir. 

Teorik derslerin sayısı açısından ilk sırada %54,41 ile Alan Bilgisi yer alırken, ikinci 

sırada %29,41 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %16,18 ile Genel Kültür yer almaktadır.   

Her alanın teorik ve uygulaması olan derslerinin oranı karĢılaĢtırıldığında, uygulaması 

olan derslerin oranın en yüksek olduğu alan %9,09 ile Meslek Bilgisi iken, bunu ikinci sırada 

%8,33 ile Genel Kültür izlemektedir. Alan Eğitiminde ise uygulaması olan ders 

bulunmamaktadır. 

Genel olarak, ders sayısı açısından uygulaması olan derslerin oranı %4,23 olup; 

zorunlu derslerin 1/23‘ü civarındadır. 

 

Ders ÇeĢidi 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin çeĢidine iliĢkin bilgiler 

Tablo 4‗de yer almaktadır.  

Tablo 4 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Derslerin Çeşidine İlişkin Dağılım 
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Alanlar 
Ders ÇeĢidi 

 N % 

Meslek Bilgisi 21 36,84 

Genel Kültür 9 15,79 

Alan Eğitimi 27 47,37 

Toplam 57 100,00 

Tablo 4‘te görüldüğü gibi, Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki ders çeĢidi 

57‘dir.Ders çeĢidi oranı açısından ilk sırada %47,37 ile Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada 

%36,84 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %15,79 ile Genel Kültür yer almaktadır. 

 

Zorunlu ve Seçmeli Derslerin ÇeĢidi 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin çeĢidine 

iliĢkin bilgiler Tablo 5‗te yer almaktadır.  

Tablo 5 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Çeşidine 

İlişkin Dağılım 

 Zorunlu Seçmeli Oranlar (%) 

  N % N % Zorunlu Seçmeli 

Meslek Bilgisi 15 36,59 6 37,50 71,43 28,57 

Genel Kültür 5 12,20 4 25,00 65,66 44,44 

Alan Eğitimi 21 51,22 6 37,50 77,78 22,22 

Toplam 41 100,00 16 100,00 71,93 28,07 

Tablo 5‘te görüldüğü gibi, zorunlu ders çeĢidi açısından ilk sırada %51,22 ile Alan 

Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %36,59 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %12,20 ile 

Genel Kültür yer almaktadır.   

Seçmeli ders çeĢidi açısından durum değerlendirildiğinde ise ilk sırada %37,50‘lik 

oranlarla Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %25,00 ile Genel Kültür 

yer almaktadır.   

Her alanın zorunlu ve seçmeli derslerinin oranı karĢılaĢtırıldığında, Seçmeli derslerin 

oranın en yüksek olduğu alan %44,44 ile Genel Kültür iken,    bunu ikinci sırada %28,57 ile 

Meslek Bilgisi ve üçüncü sırada ise %22,22 ile Alan Eğitimi izlemektedir.  

Genel olarak, ders çeĢitliliği açısından seçmeli derslerin oranı %28,07 olup; zorunlu 

derslerin 1/3‘ü civarındadır. 

 

Teorik ve Uygulaması Olan Derslerin ÇeĢidi 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan teorik ve uygulaması olan derslerin 

çeĢidine iliĢkin bilgiler Tablo 6‗da yer almaktadır.  

Tablo 6 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Teorik Ve Uygulaması Olan Derslerin 

Çeşidine İlişkin Dağılım 
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Alanlar 
Teorik Uygulama Oranlar (%) 

N % N % Teorik Uygulama 

Meslek Bilgisi 20 36,36 1 50,00 95,24 4,76 

Genel Kültür 8 14,55 1 50,00 88,89 11,11 

Alan Eğitimi 27 49,09 0 0,00 100,00 0,00 

Toplam 55 100,00 2 100,00 96,49 3,51 

Tablo 6‘da görüldüğü gibi, teorik derslerin çeĢidi 55 iken, sadece 2 dersin teorik ile 

birlikte uygulaması bulunmaktadır. Bunlar, Meslek Bilgisi alanından ―Öğretmenlik 

Uygulaması‖ ile Genel Kültür alanından ―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ dersleridir. 

Teorik derslerin çeĢidi açısından ilk sırada %49,09 ile Alan Bilgisi yer alırken, ikinci 

sırada %36,36 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %14,55 ile Genel Kültür yer almaktadır.    

Her alanın teorik ve uygulaması olan derslerinin çeĢitlerinin oranı karĢılaĢtırıldığında, 

uygulaması olan derslerin çeĢidinin oranın en yüksek olduğu alan %11,11 ile Genel Kültür 

iken, bunu ikinci sırada %4,76 ile Meslek Bilgisi izlemektedir. Alan Eğitiminde ise 

uygulaması olan ders bulunmamaktadır. 

Genel olarak, ders çeĢidi açısından uygulaması olan derslerin oranı %3,51 olup; 

zorunlu derslerin 1/27‘si civarındadır.  

 

Ders Saat Sayısı 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin saat sayısına iliĢkin bilgiler 

Tablo 7‗de yer almaktadır.  

Tablo 7 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Derslerin Saat Sayısına İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Ders Saat Sayısı 

 N % 

Meslek Bilgisi 56 35,44 

Genel Kültür 28 17,72 

Alan Eğitimi 74 46,84 

Toplam 158 100,00 

Tablo 7‘de görüldüğü gibi, Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki ders saat sayısı 

158‘dir. Ders saat sayısının oranı açısından ilk sırada %46,84 ile Alan Eğitimi yer alırken, 

ikinci sırada %35,44 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %17,72 ile Genel Kültür yer 

almaktadır. 

 

Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Saat Sayıları 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin saat 

sayısına iliĢkin bilgiler Tablo 8‗de yer almaktadır.  

Tablo 8 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Saat 

Sayısına İlişkin Dağılım 

Alanlar Zorunlu Seçmeli Oranlar (%) 
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N % N % Zorunlu Seçmeli 

Meslek Bilgisi 44 34,92 12 37,50 78,57 21,43 

Genel Kültür 20 15,87 8 25,00 71,43 28,57 

Alan Eğitimi 62 49,21 12 37,50 83,78 16,22 

Toplam 126 100,00 32 100,00 79,75 20,25 

Tablo 8‘de görüldüğü gibi, zorunlu ders saat sayısı açısından ilk sırada %49,21 ile 

Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %34,92 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %15,87 

ile Genel Kültür yer almaktadır.   

Seçmeli ders saat sayısı açısından durum değerlendirildiğinde ise ilk sırada %37,50‘lik 

oranlarla Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %25,00 ile Genel Kültür 

yer almaktadır.   

Her alanın zorunlu ve seçmeli derslerinin saat sayısı oranı karĢılaĢtırıldığında, Seçmeli 

derslerin saat sayısı oranın en yüksek olduğu alan %28,57 ile Genel Kültür iken, bunu ikinci 

sırada %21,43 ile Meslek Bilgisi ve üçüncü sırada ise %16,22 ile Alan Eğitimi izlemektedir.  

Genel olarak, ders saat sayısı açısından seçmeli derslerin oranı %20,25 olup; zorunlu 

derslerin 1/4‘ü civarındadır.  

 

Teorik ve Uygulaması Olan Derslerin Saat Sayıları 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan teorik ve uygulaması olan derslerin 

saat sayısına iliĢkin bilgiler Tablo 9‗da yer almaktadır.  

Tablo 9 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Teorik Ve Uygulaması Olan Derslerin Saat 

Sayısına İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Teorik Uygulama Oranlar (%) 

N % N % Teorik Uygulama 

Meslek Bilgisi 44 30,56 12 85,71 78,57 21,43 

Genel Kültür 26 18,06 2 14,29 92,86 7,14 

Alan Eğitimi 74 51,39 0 0,00 100,00 0,00 

Toplam 144 100,00 14 100,00 91,14 8,86 

Tablo 9‘da görüldüğü gibi, teorik derslerin saat sayısı 144 iken teorik ile birlikte 

uygulaması bulunan derslerin saat sayısı 14‘tür. Bunlar, Meslek Bilgisi alanından 6‘Ģar saat 

uygulaması olan olan ―Öğretmenlik Uygulaması I ve II‖ dersleri ile Genel Kültür alanından 2 

saat uygulaması olan ―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ dersidir. 

Teorik derslerin saat sayısı açısından ilk sırada %51,39 ile Alan Bilgisi yer alırken, 

ikinci sırada %30,56 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %18,06 ile Genel Kültür yer 

almaktadır.    

Her alanın teorik ve uygulaması olan derslerinin saat sayısı oranı karĢılaĢtırıldığında, 

uygulaması olan derslerin saat sayısı oranın en yüksek olduğu alan %21,43 ile Meslek Bilgisi 

iken, bunu ikinci sırada %7,17 ile Genel Kültür izlemektedir. Alan Eğitiminde ise uygulaması 

olan ders bulunmamaktadır. 

Genel olarak, ders saat sayısı açısından uygulaması olan derslerin oranı %8,86 olup; 

zorunlu derslerin 1/10‘u civarındadır.  
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Dersin Kredileri 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin kredilerine iliĢkin bilgiler 

Tablo 10‗da yer almaktadır.  

Tablo 10 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Derslerin Kredilerine İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Ders Sayısı 

N % 

Meslek Bilgisi 50 33,11 

Genel Kültür 27 17,88 

Alan Eğitimi 74 49,01 

Toplam 151 100,00 

Tablo 10‘da görüldüğü gibi, Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki derslerin 

kredileri toplamı 151‘dir. Derslerin kredilerinin oranı açısından ilk sırada %49,01 ile Alan 

Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %33,11 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %17,88 ile 

Genel Kültür yer almaktadır. 

 

Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Kredileri 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin 

kredilerine iliĢkin bilgiler Tablo 11‗de yer almaktadır.  

Tablo 11 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Kredilerine 

İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Zorunlu Seçmeli Oranlar (%) 

N % N % Zorunlu Seçmeli 

Meslek Bilgisi 38 31,93 12 37,50 76,00 24,00 

Genel Kültür 19 15,97 8 25,00 70,37 29,63 

Alan Eğitimi 62 52,10 12 37,50 83,78 16,22 

Toplam 119 100,00 32 100,00 78,81 21,19 

Tablo 11‘de görüldüğü gibi, zorunlu derslerin kredileri açısından ilk sırada %52,10 ile 

Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %31,93 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %15,97 

ile Genel Kültür yer almaktadır.   

Seçmeli derslerin kredileri açısından durum değerlendirildiğinde ise ilk sırada 

%37,50‘lik oranlarla Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %25,00 ile 

Genel Kültür yer almaktadır.   

Her alanın zorunlu ve seçmeli derslerinin kredi oranı karĢılaĢtırıldığında, Seçmeli 

derslerin oranın en yüksek olduğu alan %29,63 ile Genel Kültür iken,    bunu ikinci sırada 

%24,00 ile Meslek Bilgisi ve üçüncü sırada ise %16,22 ile Alan Eğitimi izlemektedir.  

Genel olarak, derslerin kredileri açısından seçmeli derslerin oranı %21,19 olup; 

zorunlu derslerin 1/4‘ündenfazladır.  
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Teorik ve Uygulaması Olan Derslerin Kredileri 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan teorik ve uygulaması olan derslerin 

kredilerine iliĢkin bilgiler Tablo 12‗de yer almaktadır.  

Tablo 12 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Teorik Ve Uygulaması Olan Derslerin 

Kredilerine İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Teorik Uygulama Oranlar (%) 

N % N % Teorik Uygulama 

Meslek Bilgisi 44 30,56 6 85,71 88,00 12,00 

Genel Kültür 26 18,06 1 14,29 96,30 3,70 

Alan Eğitimi 74 51,39 0 0,00 100,00 0,00 

Toplam 144 100,00 7 100,00 95,36 4,64 

Tablo 12‘de görüldüğü gibi, teorik derslerin kredileri 144 iken, uygulaması olan 

derslerin kredisi sadece 7‘dir. Bunlar da, Meslek Bilgisi alanından 3‘er kredisi olan 

―Öğretmenlik Uygulaması I ve II‖ dersleri ile sadece 1 kredisi olan Genel Kültür alanından 

―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ dersidir. 

Teorik derslerin kredileri açısından ilk sırada %51,39 ile Alan Bilgisi yer alırken, 

ikinci sırada %30,56 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %18,06 ile Genel Kültür yer 

almaktadır.    

Her alanın teorik ve uygulaması olan derslerinin kredileri oranı karĢılaĢtırıldığında, 

uygulaması olan derslerin oranın en yüksek olduğu alan %12,00 ile Meslek Bilgisi iken, bunu 

ikinci sırada %3,70 ile Genel Kültür izlemektedir. Alan Eğitiminde ise uygulaması olan ders 

bulunmamaktadır. 

Genel olarak, ders kredileri açısından uygulaması olan derslerin oranı %4,64 olup; 

zorunlu derslerin ancak 1/20‘si civarındadır.  

 

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Açısından Derslerin Kredileri 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin AKTS açısından kredilerine 

iliĢkin bilgiler Tablo 13‗te yer almaktadır.  

Tablo 13 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Derslerin AKTS Açısından Kredilerine 

İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Ders Sayısı 

N % 

Meslek Bilgisi 88 36,67 

Genel Kültür 42 17,50 

Alan Eğitimi 110 45,83 

Toplam 240 100,00 

Tablo 13‘te görüldüğü gibi, Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki derslerin AKTS 

açısından kredileri toplamı 240‘tır. Derslerin AKTS kredilerinin oranı açısından ilk sırada 

%45,83 ile Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %36,67 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada 

ise %17,50 ile Genel Kültür yer almaktadır. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/avrupa-kredi-transfer-sistemi
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Zorunlu ve Seçmeli Derslerin AKTS Açısından Kredileri 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS 

açısından kredilerine iliĢkin bilgiler Tablo 14‗te yer almaktadır.  

Tablo 14 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin AKTS 

Açısından Kredilerine İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Zorunlu Seçmeli Oranlar (%) 

N % N % Zorunlu Seçmeli 

Meslek Bilgisi 64 35,56 24 40,00 72,73 27,27 

Genel Kültür 30 16,67 12 20,00 71,43 28,57 

Alan Eğitimi 86 47,78 24 40,00 78,18 21,82 

Toplam 180 100,00 60 100,00 75,00 25,00 

Tablo 14‘te görüldüğü gibi, zorunlu derslerin AKTS kredileri açısından ilk sırada 

%47,78 ile Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %35,56 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada 

ise %16,67 ile Genel Kültür yer almaktadır.   

Seçmeli derslerin AKTS kredileri açısından durum değerlendirildiğinde ise ilk sırada 

%40,00‘lık oranlarla Meslek Bilgisi ve Alan Eğitimi yer alırken, ikinci sırada %20,00 ile 

Genel Kültür yer almaktadır.   

Her alanın zorunlu ve seçmeli derslerinin AKTS kredi oranı karĢılaĢtırıldığında, 

Seçmeli derslerin oranın en yüksek olduğu alan %28,57 ile Genel Kültür iken, bunu ikinci 

sırada %27,27 ile Meslek Bilgisi ve üçüncü sırada ise %21,82 ile Alan Eğitimi izlemektedir.  

Genel olarak, derslerin AKTS kredileri açısından seçmeli derslerin oranı %21,19 olup; 

zorunlu derslerin 1/3‘ü kadardır.  

 

Teorik ve Uygulaması Olan Derslerin AKTS Açısından Kredileri 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan teorik ve uygulaması olan derslerin 

AKTS açısından kredilerine iliĢkin bilgiler Tablo 15‗te yer almaktadır.  

Tablo 15 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Teorik Ve Uygulaması Olan Derslerin 

AKTS Açısından Kredilerine İlişkin Dağılım 

Alanlar 
Teorik Uygulama Oranlar (%) 

N % N % Teorik Uygulama 

Meslek Bilgisi 66 30,70 22 88,00 75,00 25,00 

Genel Kültür 39 18,14 3 12,00 92,86 7,14 

Alan Eğitimi 110 51,16 0 0,00 100,00 0,00 

Toplam 215 100,00 25 100,00 89,58 10,42 

Tablo 15‘te görüldüğü gibi, teorik derslerin AKTS açısından kredileri 215 iken, 

uygulaması olan derslerin kredisi sadece 25‘tir. Bunlar da, Meslek Bilgisi alanından 10 ve 12 

kredisi olan ―Öğretmenlik Uygulaması I ve II‖ dersleri ile sadece 3 kredisi olan Genel Kültür 

alanından ―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ dersidir. 
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Teorik derslerin AKTS açısından kredileri açısından ilk sırada %51,16 ile Alan Bilgisi 

yer alırken, ikinci sırada %30,70 ile Meslek Bilgisi, üçüncü sırada ise %18,14 ile Genel 

Kültür yer almaktadır.    

Her alanın teorik ve uygulaması olan derslerinin AKTS açısından kredileri oranı 

karĢılaĢtırıldığında, uygulaması olan derslerin oranın en yüksek olduğu alan %25,00 ile 

Meslek Bilgisi iken, bunu ikinci sırada %7,14 ile Genel Kültür izlemektedir. Alan Eğitiminde 

ise uygulaması olan ders bulunmamaktadır. 

Genel olarak, ders kredileri açısından uygulaması olan derslerin oranı %10,42 olup; 

zorunlu derslerin 1/9‘u civarındadır.  

 

TartıĢma, Sonuç Ve Öneriler 

AraĢtırmanın bulguları ve yorumlarından hareketle varılan sonuçlar aĢağıdaki Ģekilde 

ifade edilebilir:       

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının, hem 1998 yılında hem de 2007 yılında 

öğretmen yetiĢtirme lisans programları ile ilgili çalıĢmalar yaparken, Tarih Öğretmenliği 

Lisans Programı ile ilgili herhangi bir somut çalıĢma yapmadığı görülmektedir. 2018 yılında 

ise Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının gerçekleĢtirdiği 25 öğretmen yetiĢtirme lisans 

program çalıĢması arasında Tarih Öğretmenliği Lisans Programı da yer almıĢtır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki Alan Eğitimi derslerinin sayısı, Meslek 

Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin sayılarının toplamından fazladır. Meslek Bilgisi 

derslerinin sayısı ise, Genel Kültür derslerinin sayısının iki katına yakındır.  

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki zorunlu derslerin sayısı, seçmeli derslerin 

sayısının 3,5 katı civarındadır. Alan Eğitimi derslerin sayısı, zorunlu Meslek Bilgisi ve Genel 

Kültür derslerinin sayılarının toplamından fazladır. Seçmeli Alan Eğitimi derslerinin sayısı, 

seçmeli Meslek Bilgisi derslerinin sayısıyla aynı olup hem Alan Eğitimi hem de Meslek 

Bilgisi derslerinin sayısı Genel Kültür derslerinin sayısından fazladır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında uygulaması olan derslerin sayısı sadece üçtür. 

Bu üç dersin dıĢında tüm dersler teoriktir. Teorik Alan Eğitimi derslerin sayısı, zorunlu 

Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin sayılarının toplamından fazladır. Programda 

uygulaması olan hiçbir Alan Eğitimi dersi yer almazken, uygulaması olan iki Meslek Bilgisi 

dersi ile bir Genel Kültür dersi yer almaktadır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki Alan Eğitimi derslerinin çeĢidi, Meslek 

Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin çeĢidinin toplamına yakındır. Genel Kültür derslerinin 

çeĢidi, Meslek Bilgisi derslerinin çeĢidinin yarısına yakın iken, Alan Eğitim derslerinin 

çeĢidinin üçte biri kadardır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki zorunlu derslerin çeĢidi, seçmeli derslerin 

çeĢidinin üç katına yakındır. Zorunlu Alan Eğitimi derslerinin çeĢidi, zorunlu Meslek Bilgisi 

ve Genel Kültür derslerinin sayılarının toplamından fazladır. Seçmeli Alan Eğitimi derslerinin 

çeĢidi, seçmeli Meslek Bilgisi derslerinin çeĢidiyle aynı olup hem Alan Eğitimi hem de 

Meslek Bilgisi derslerinin çeĢidi, Genel Kültür derslerinin çeĢidinden fazladır. Genel Kültür 

derslerinin çeĢidi, Meslek Bilgisi derslerinin çeĢidinin üçte biri kadar iken, Alan Eğitimi 

derslerinin çeĢidinin dörtte birinden azdır. 
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Tarih Öğretmenliği Lisans Programında uygulaması olan derslerin çeĢidi sadece ikidir. 

Bu iki dersin dıĢında tüm ders çeĢitleri teoriktir. Teorik Alan Eğitimi derslerin çeĢidi, zorunlu 

Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin çeĢitlerinin toplamına yakındır. Programda 

uygulaması olan hiçbir Alan Eğitimi ders çeĢidi yer almazken, uygulaması olan birer Meslek 

Bilgisi ve Genel Kültür ders çeĢidi yer almaktadır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki Alan Eğitimi derslerinin saat sayısı, Meslek 

Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin saat sayılarının toplamına yakındır. Genel Kültür 

derslerinin saat sayısı, Meslek Bilgisi derslerinin saat sayısının yarısı kadar iken, Alan Eğitimi 

derslerinin saat sayısının üçte birinden fazladır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki zorunlu derslerin saat sayısı, seçmeli 

derslerin sayısının dörtte biri civarındadır. Zorunlu Alan Eğitimi derslerin saat sayısı, zorunlu 

Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin sayılarının toplamına yakındır. Seçmeli Alan 

Eğitimi derslerinin saat sayısı, seçmeli Meslek Bilgisi derslerinin saat sayısıyla aynı olup hem 

Alan Eğitimi hem de Meslek Bilgisi derslerinin saat sayısı Genel Kültür derslerinin saat 

sayısından fazladır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında uygulaması olan derslerin saat sayısı, teorik 

derslerin saat sayısının onda birine yakındır. Teorik Alan Eğitimi derslerin saat sayısı, zorunlu 

Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin saat sayılarının toplamından fazladır. Programda 

uygulaması olan hiçbir Alan Eğitimi dersi yer almazken, uygulaması olan iki Meslek Bilgisi 

dersi ile bir Genel Kültür dersi yer almaktadır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki Alan Eğitimi derslerinin kredi sayısı, 

Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin kredi sayılarının toplamına yakındır. Genel Kültür 

derslerinin kredi sayısı, Meslek Bilgisi derslerinin kredi sayısının yarısından fazla iken, Alan 

Eğitimi derslerinin kredi sayısının üçte bir katından fazladır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki zorunlu derslerin kredi sayısı, seçmeli 

derslerin kredi sayısının 3,5 katı civarındadır.  Alan Eğitimi derslerinin kredi sayısı, zorunlu 

Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin kredi sayılarının toplamından fazladır. Zorunlu 

Genel Kültür derslerinin kredi sayısı, Meslek Bilgisi derslerinin kredi sayısının yarısı iken, 

Alan Eğitimi derslerinin kredi sayısının üçte biri civarındadır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında uygulaması olan derslerin kredi sayısı sadece 

yedi olup teorik derslerin kredi sayısının yirmide biri civarındadır. Teorik Alan Eğitimi 

derslerinin kredi sayısı, zorunlu Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin kredi sayılarının 

toplamından fazladır. Programda uygulaması olan hiçbir Alan Eğitimi dersi yer almazken, 

uygulaması olan iki Meslek Bilgisi dersi ile bir Genel Kültür dersi yer almaktadır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki Alan Eğitimi derslerinin AKTS kredi sayısı, 

Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin kredi sayılarının toplamına yakındır. Genel Kültür 

derslerinin AKTS kredi sayısı, Meslek Bilgisi derslerinin kredi sayısının yarısına yakın iken, 

Alan Eğitimi derslerinin AKTS kredi sayısının üçte birinden fazladır.  

Tarih Öğretmenliği Lisans Programındaki zorunlu derslerin AKTS kredi sayısı, 

seçmeli derslerin AKTS kredi sayısının üç katıdır.  Zorunlu Alan Eğitimi derslerinin AKTS 

kredi sayısı, zorunlu Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin kredi sayılarının toplamına 

yakındır. Zorunlu Genel Kültür derslerinin AKTS kredi sayısı, zorunlu Meslek Bilgisi 

derslerinin AKTS kredi sayısının yarısına iken, zorunlu Alan Eğitimi derslerinin AKTS kredi 

sayısının üçte birinden fazladır. 
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Tarih Öğretmenliği Lisans Programında uygulaması olan derslerin AKTS kredi sayısı, 

teorik derslerin AKTS kredi sayısının dokuzda biri civarındadır. Teorik Genel Kültür 

derslerinin AKTS kredi sayısı, teorik Meslek Bilgisi derslerinin AKTS kredi sayısının 

yarısından fazla iken, teorik Alan Eğitimi derslerinin AKTS kredi sayısının üçte biri 

civarındadır. Programda uygulaması olan hiçbir Alan Eğitimi dersi yer almazken, uygulaması 

olan iki Meslek Bilgisi dersi ile bir Genel Kültür dersi yer almaktadır. 

AraĢtırmanın sonuçlarından hareketle yapılan öneriler aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilebilir: 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, hem 1998 yılında hem de 2007 yılında öğretmen 

yetiĢtirme lisans programları ile ilgili çalıĢmalar yaparken, Tarih Öğretmenliği Lisans 

Programı ile ilgili herhangi bir somut çalıĢma yapmadığı, ilk çalıĢmayı 2018 yılında yaptığı 

için, uygulamada karĢılaĢılan sorunların dikkate alınmasında ve ona göre Tarih Öğretmenliği 

Lisans Programının geliĢtirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin, Meslek Bilgisi, Genel 

Kültür ve Alan Eğitimine göre ders sayısı, ders saat sayısı, kredileri ve AKTS kredileri 

açısından gözden geçirilmesinde ve uygun bir dengenin sağlanmasında yarar görülmektedir.  

Bundan sonraki süreçte, Tarih Öğretmenliği Lisans Programı geliĢtirilirken, muhakkak 

surette uygulamada ilgili öğretim elemanlarının görüĢlerinin alınması önem arz etmektedir. 

Ayrıca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya baĢlanan Tarih 

Öğretmenliği Lisans Programından mezun olup öğretmenliğe baĢlayanlara, programın 

iĢlevselliği ile ilgili araĢtırmaların yapılmasına, yapılan araĢtırma sonuçlarının değerlendirilip 

buna göre Tarih Öğretmenliği Lisans Programının geliĢtirilmesi önem arz etmektedir. 
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Cinsellik dendiği zaman ilk akla gelen, anatomik cinsiyetimizdir. Oysa biyolojik olarak cinsel organlar ve 

hormonlarla belirlenen cinsiyet, cinselliğin sadece bir parçasıdır. Cinsel organlar ve hormonlarla ilişkili olan 

üreme, cinselliğin diğer bir parçasını oluşturur. Cinsellik biyolojik yapı üzerine eklenen sosyolojik, psikolojik ve 

felsefi boyutları da içeren daha geniş bir tanımlamadır. Biyolojik özelliklerimizi temel aldığımızda erkek ya da 

dişi olarak belirlenen bir cinsiyetimiz vardır. Cinsiyet kelime anlamı olarak ―dişi‖ veya ―erkek‖ olma şeklinde 

açıklanmaktadır. Cinsel kimlik ise kişinin cinsiyetinden haberdar olması ve cinsiyetine uygun davranışlar 

göstermesidir. Bu noktada kişinin kendi cinsiyetinden memnun olması, böyle yaşamaktan mutluluk duyması çok 

önemlidir. Cinsel eğitim denince kişilerin aklına ilk gelen vücut kısımlarının isimleri, fonksiyonları, üreme ve 

bununla ilgili konular olmaktadır. Gerçekte cinsel eğitim bundan çok daha kapsamlı ve anlamlı olmalıdır. 

Cinsel eğitim bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı geliştirmesi, 

insan cinselliğine karşı, başkalarının haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı bir bakış açısı edinmesi ve 

olumlu davranış biçimleri ve değer yargıları geliştirmesi eğitimidir. 
 

Engelli olsun normal olsun her birey cinsiyeti ile doğar cümlesi zihinsel ve fiziksel 

engelli çocuk ve gençlerin cinsel hakları olduğu ve unutulmakta olduğunu  cinsel konulardaki 

bilgi gereksinimleri, cinsellikle ilgili duygu ve düĢünceleri çoğu zaman gözardı edildiğini 

düĢündüm. Ve konum baĢlıktan da anlaĢılacağı üzere engelli çocuklarda cinsel geliĢim 

sorunları ve bu sorunlara çözüm arandı.  

 

Zihinsel engelliler de toplum içinde, toplumun katılımcı bir bireyi olarak yaĢamlarını 

sürdürmek için özel bakıma ve desteğe gereksinim duyan bir kesimdir. Bu insanların çoğu 

kere eriĢkinlerin sahip oldukları akli yeterliliğe ulaĢamadıkları bir gerçektir, ancak onlarda 

yemek yemek, su içmek, uyumak ve özellikle sevmek, sevilmek paylaĢmak ihtiyacındadır. 

Çünkü, mideleri, kalpleri, dolaĢım ve böbrek sistemleri, yumurtalıkları, testisleri hülasa 

mental güçlükleri dıĢında tüm organları diğer insanlar gibi çalıĢmaktadır. Vücut geliĢimleri 

tam olmaktadır. Nasıl acıkıyor ve sonuçta besleniyorlarsa ya da acıktıklarını ifade edemeseler 

de yaĢamak için beslenmeye ihtiyaçları varsa, normal düzeninde çalıĢan hormonları nedeniyle 

cinsel aktivite ve ifade edemeseler de istekleri de olacaktır. 

Üstelik, kendilerini çoğu kere yeterince ifade edemeyen zihinsel engellilerin her 

yönden olduğu gibi, cinsel istismara uğramaları tüm dünyada sık rastlanılan istenmeyen 

durumlardandır. Zihinsel engelli çocuk ve gençlerde cinsel geliĢime baktığımızda normal 

geliĢim gösteren çocuklarla aynı sırayı izlediği ancak zihinsel geliĢim düzeyine bağlı olarak 

daha yavaĢ ve geriden takip ettikleri görülmektedir. Gerçekte cinsel eğitim doğumla beraber 

baĢlamaktadır. EriĢkin yaĢına hatta ölüme dek aile ve toplum içinde sürmektedir. EriĢkinlik 

döneminde de insanların bilgiye ve desteğe ihtiyaçları bitmemektedir. Ancak maalesef 

eriĢkinler bunu dile getirmekte zorlanır ve yardım istemekten çekinmektedirler. Oysa küçük 

yaĢtan itibaren cinsel konularda sorulan sorular cinsel eğitimin en önemli parçasını oluĢturur. 

Çocuklar önce cinsiyetle ilgili fiziksel farklılıkları fark ederler. ―Neden babaların 

bıyıkları var?‖, ―Neden babalar etek giymez?‖, ―Neden kızların pipisi yok?‖ gibi sorular ilk 

sorulardandır. Bu, anne-babanın da cinsiyetle ilgili ilk kez bilinçli davranıĢta bulunduğu 

andır. Çünkü bu ana kadar cinsel eğitimin bir anlamda gizli kaldığını, su üstüne çıkmadan 

sürdüğünü söyleyebiliriz. Çocuğun çevresinde yaĢı yakın kardeĢler, akraba veya komĢu 
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çocukları varsa cinsel konularla ilgili soruları daha erken sorabilmektedirler. Aslında tüm 

yaĢlarda sorulan cinsel sorular için en önemli nokta anne-babanın soruları cevaplarkenki 

tutumlarıdır. Çocuğu kesinlikle ayıplamamak, azarlamamak, susturmamak gerekmektedir. Bu 

Ģekilde davrandığımızda çocuğumuz bu soruların sorulmaması gerektiği fikrine kapılabilir ve 

cevapları baĢka kiĢilerde arayabileceği gibi gözetleme veya deneyler yapma yollarına da 

baĢvurabilir. Bu da cinsel eğitimin anne-babanın kontrolünden çıkması, bir anlamda 

istemediğimiz bir yöne gitmesi demektir. Oysa her aile çocuklarına kendi aile yapısı ve 

kültürü doğrultusunda bir cinsel eğitim vermek ister. 

Zihinsel engelli çocuk ve gençlerde cinsel geliĢim incelenirken takvim yaĢları değil 

geliĢim düzeyleri dikkate alınmalıdır. Bu Ģekilde değerlendirildiğinde anne-baba veya 

eğitimcilere sorun gibi görünen pek çok durumun gerçekte sorun sayılamayacağı anlaĢılır. 

Örneğin takvim yaĢı 15, ancak zihinsel düzeyi altı yaĢ olan bir genç cinsel organlar, göğüsler, 

bebeklerin nasıl doğduğu ile ilgili sorular sorabilir. Bu sorular altı yaĢ zihinsel düzeyi için 

beklenen normal sorulardandır. Bu çocuklara geliĢimsel düzeylerine uygun eğitim ve tepkiler 

verilmelidir. Zihinsel engelli çocukların genelde yaĢıtlarından daha fazla cinsel ilgileri 

olduğu, daha fazla cinsel içerikli davranıĢları olduğu düĢünülmektedir. Oysa bu çocuklar 

cinsel içerikli davranıĢların nerede, ne zaman, hangi durumlarda uygun olup olmadığını 

bilemedikleri için yani bir anlamda cinsel tipli davranıĢlarını kontrol edemedikleri için böyle 

algılanmaktadırlar. 

AraĢtırmalar, erkek zihinsel engelli çocukların kız çocuklarına nazaran (eriĢkin yada 

adölesan) cinselliğe ilgilerinin daha fazla olduğunu, bu ilginin her iki cinste de IQ arttıkça 

arttığını bildirmektedir. Zihinsel engelli çocuklarda, yaĢam kalitesi, yanlıĢ yönlendirme, cinsel 

istismar, iĢ sahibi olamama, ifade edemedikleri ve bu nedenle yardım alamadıkları cinsel 

dürtü ve sorunları nedeniyle seksüel sapkınlıkların daha sık görüldüğü yine araĢtırma 

sonuçları ile belirlenmiĢtir. 

Engelli çocuklara cinsel eğitim verirken bazı zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. Örneğin 

bazı çocuklarla göz kontağı kurmada güçlük çekilebilir; bazıları konuĢma problemi nedeni ile 

soru soramaz veya sorulan soruları cevaplayamazlar. Ayrıca özrün tipi ve derecesine göre çok 

tekrar gerekebilir. Bunların yanında bir konuya da dikkat edilmelidir. Bu çocuklara cinsel 

konularda eğitim verirken üstü kapalı bir anlatım, gizli kelimeler, yapmacık benzetmeler 

kullanılmamalıdır. Somut, açık, net, onların yanlıĢ yorumlamasına izin vermeyecek bir 

anlatım kullanılmalıdır. Zihinsel engelli çocuk ve gençlerin giyim tarzına da dikkat 

edilmelidir. Bazen takvim yaĢı büyük engelli çocuklara çok bebeksi kıyafetler giydirildiği, 

saçlarının bebeksi bir modelde tarandığı görülmektedir. Bu da çocukların çevre tarafından 

algılanıĢlarını etkileyebilmektedir. Aileler bu konuya dikkat etmelidirler. Maalesef, zihinsel 

ve fiziksel engelli çocuk ve gençlerin cinsel hakları olduğu unutulmakta, cinsel konulardaki 

bilgi gereksinimleri, cinsellikle ilgili duygu ve düĢünceleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 

Pek çok araĢtırmacı yaptıkları çalıĢmalarda engelli bireylere cinsel konularda yeterli 

bilgi verilmediği görüĢündedirler. Normal çocukların arkadaĢ ve anne-babadan bilgi alma 

Ģanslarının engelli çocuklardan daha yüksek olduğu bilinmektedir. Gerçekten de engelli 

çocukların yeterli arkadaĢı yoktur. Pek çoğu özel bir eğitim programı içindedir ve ayrıca 

bilgiyi ve olayları anlama ve değerlendirmede sınırlılıklar vardır. Anne-babasından da bilgi 

alamayan engelliler için bilgi alma kaynağı olarak medya görülmektedir. Oysa çocuk ve 

gençlerin medyadan bilgi almasının bazı tehlikeleri vardır. Medyadaki tüm modellerin doğru 

olduğu söylenemez ayrıca çocuğun soru sorma, merak ettiklerini tartıĢma Ģansı yoktur. Bu 

nedenle anne-babalar engelli çocuklarının cinsel eğitimine gereken önemi vermelidirler. 

Eğitimcilerin yakındıkları konulardan biri de küfür etmek, argo kullanmak veya küfür 

niteliğinde hareketler yapmaktır. Zihinsel engelli çocukların küfür etmeleri ve argo 
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kullanmalarının nedenlerini Ģöyle sıralayabiliriz; Çocuk evde anne-baba, kardeĢlerinden veya 

okulda arkadaĢlarından duyuyor olabilir; kullandığı kelimenin anlamını bilmiyor olabilir ; 

kullandığı kelimenin karĢısındakini inciteceğini bilmiyor olabilir; söylemek istediği Ģey için 

uygun kelimeyi bulamamıĢ olabilir; karĢısındakini gerçekten kırmak, incitmek istiyor olabilir; 

anne-babasının ilgisini çekmek için kullanıyor olabilir. Aslında hemen hemen tüm çocuklar 

küfür ya da argo sayılabilecek pek çok sözcük bilirler. Ancak zihinsel engelli çocuklar nerede 

kullanıp nerede saklayacaklarını denetleyemedikleri için daha çok kullanıyor gibi 

algılanabilirler. Aileler öncelikle kendileri iyi modeller sunmaya dikkat etmelidirler. Çocuğun 

kelimenin anlamını bilip bilmediği ve biliyorsa neden kullanmak istediği gözlenmelidir. 

Ġstenmeyen sözcük yerine kullanabileceği seçenekler sunulmalıdır. Bu alternatif sözcük 

çocukla beraber bulunabilir. 

Zihinsel engelli çocuğun yakın çevresinin çocuğun cinsel davranıĢlarına karĢılık 

utanç, öfke, kızgınlık, korkma, acıma, aĢırı merhamet gibi duygularla hareket etmelerinin 

olumsuz davranıĢlara yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Zihinsel engelli 

çocuklarda istismarın daha yoğun olması, kendilerini korumalarının daha zor olduğu 

bilinmektedir. Cinsel istismar bir insana karĢı iĢlenmiĢ ağır bir suçtur. Ergenlik döneminde 

karĢı cinse olan arzularının, art niyetli kiĢilerce istismara uğratıldığı, özellikle bu kiĢilerin; 

çocukların kendini ve olayı yeterince ifade edememesinden aldığı güçle bu istismarı rahatlıkla 

gerçekleĢtirdikleri bilinen bir gerçektir. Ġstismara (tecavüz, taciz) maruz kalınmaması için 

kesinlikle çocukların iliĢkide bulunduğu kurum ve yakın çevre kontrol altına alınmalıdır. 

Olumsuz geliĢmelere zemin hazırlayabilecek her türlü Ģartlardan kaçınılmalıdır. Ergen yaĢtaki 

engelli kızlar için en önemli konu menstruasyondur. Genç kızlar mutlaka konuyla ilgili 

önceden bilgilendirilmeli, psikolojik olarak hazırlanmalıdırlar. Vücudunun büyüyüp 

olgunlaĢtığı için bu olayın yaĢandığı, artık genç kızlığa adım attığı anlatılmalı ve bunun 

yanında bakım ve temizlik konusunda da rehberlik edilmelidir.Ġlk menstruasyon erkeklerin 

erkekliğe adım atması sayılan sünnette olduğu gibi minik bir kutlama ile kutlanabilir.  

Cinsellik, yaĢamımızın ve kiĢiliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Normal ve engelli 

tüm bireylerin cinsel konularda bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğu ve tabii ki yaĢlarına, 

toplum içindeki konumlarına, ahlâkî değerlerine ve bireysel özelliklerine göre değiĢse de 

cinselliği yaĢamaya hakları olduğu unutulmamalıdır. 

Engelli bireylerin cinselliği hakkındaki görüĢler 

 

Her insan gibi engelli bireylerin de cinselliği yaĢamaya hakları olduğunu savunur. 

Batıdaki bir çok çalıĢmada, engellilerin normallerden daha farklı bir yaĢama doğru 

yönlendirildiklerini, çoğunlukla herhangi bir cinsel davranıĢ göstermelerinin yasaklandığını 

ve geliĢen cinsellikleri ile vücutları hakkında oldukça az eğitim aldıkları bulunmuĢtur. 

 

AraĢtırmacılar (Shindell ve Kemptor), cinsel eğitimin önemli olduğunu, çünkü 

engellilerin kendilerine gösterilen ilgiye aĢırı sevgiyle cevap verdiklerini belirtmektedir. 

Cinsel iliĢki için yapılacak bir teklifi, cinsel olarak sömürüleceklerini bilmeden mantıksız bir 

sevecenlikler kabul edebilirler. Gerçeği ve gerçek olmayanı ayırma zorlukları olduğundan 

kolayca ĢaĢırtılabilir ve korkutulabilirler. Gerek arkadaĢlarından, gerekse kitaplardan, doğru 

ve gerekli bilgileri edinmeleri çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Ayrıca diğer kimselerin 

davranıĢlarını gözlemleyerek öğrenmeleri de kolay olmamaktadır. Tüm bu nedenler, 

engellilerin anne-baba ve öğretmen yönlendirmesine ne kadar ihtiyacı olduğunu 

göstermektedir. 

 

Engellilerin cinsel geliĢim özellikleri 
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Normal kadınlar ve erkekler gibi engelli erkeklerin de arzularını doyurmak, uygun 

bulunmak ve sevgi edinmek için cinsel dikkat çekmek istediklerini vurgulayan araĢtırmacılar, 

engellilerin televizyonda, filmlerde sıklıkla gördükleri çekici, baĢtan çıkarıcı davranıĢları 

taklit etmeye çalıĢtıklarını bulmuĢlardır. Ayrıca çalıĢmalarda, engellilerin normal zekalı 

bireylerden daha az mı yoksa daha çok mu cinsel dürtülere sahip olması konusunda hiçbir 

ipucunun olmadığı, ama engelli insanların normal insanlarla aynı cinsel güdüler ve ihtiyaçlar 

zincirine sahip olduklarını, fiziksel geliĢme normal olduğunda cinsel geliĢimin zeka 

geliĢiminden daha kronolojik bir düzeni takip ettiği belirtilmiĢtir. Engelli insanların cinsel 

özellilerini araĢtıranlar, hafif derecedeki engellilerin psikososyal-cinsel davranıĢlarının normal 

insanlara benzediğini, normal insanlarla aynı Ģekilde cinsel dürtülerini kontrol 

edebileceklerini, orta derecedeki engellilerin biraz yardıma ihtiyaçları olduğunu, bazı 

durumlarda ikincil cinsel karakteristiklerinin gecikmiĢ olabileceğini; ağır derecedeki 

engellilerin genelde cinsel dürtülerini çok az kontrol edebildiklerini ve psikososyal-cinsel 

geliĢimlerinin eksik kaldığını, toplumsal kuralları kavramakta ve uygun davranıĢlar 

geliĢtirmekte sıkıntı çektiklerini ortaya koymuĢtur. 

 

Engelli çocukların cinsel yaĢamı olur mu? 

 

GeliĢimi diğer çocuklara göre daha yavaĢ olduğu ve düĢünme gücü yönünden gerçek 

yaĢın altındaki bir dönemde durduğu için ergenin, daha ilerde genç erginin, büyük bir çocuk 

gibi ele alınmasına yol açar. Onun tutumu da çoğu kez bunu kanıtlar, ama bu çocuksu 

tutumun, cinsel sorunlar açısından onu değiĢik düzeyde tutacağına inanmak doğru olmaz. 

Engelli çocuk, yavaĢ ilerleyen geliĢimi ve özelliklerine rağmen, gerçek bir geliĢime ulaĢabilir, 

kiĢiliğinin hiçbir yönü unutulmayı gerektirmez. Diğer çocuklar kadar onun da, geliĢimini 

destekleyecek bir cinsel eğitime hakkı vardır. 

BaĢka çocuklar gibi (normal yaĢıtları) o da, çeĢitli psikoseksüel dönemlerden 

geçecektir. Ancak çabucak geçiĢtirilen bazı durumlar onun için daha güç ve direnç gösteren 

engeller olarak ortaya çıkacak, onu kısıtlı bir evrende, kısıtlı akıl ve fizik gücüyle daha çok 

çaba göstermek zorunda bırakacaktır 

Atılacak ilk adım en güç olanıdır: anneden ayrılmak. Anne, çocuğunu korumaya, ona 

yardım etmeye, günlük güçlükler karĢısında her an onun yanında olmaya alıĢmıĢtır. Aradaki 

bağların, anne için olduğu kadar çocuk için de koparılması son derece güçleĢmiĢtir. Çoğu kez, 

annelerinden ayrılmıĢ, yeni bir çevreye girmiĢ engelli çocukları koltukta sallanırken, 

parmaklarını emerken, kendi kendilerini okĢarken ya da kendilerini tatmin ederken görürüz. 

Bu fiziksel tatminler ve tekrarlanan niteliği, çocuğa sıkıntılı bir dönemde biraz güven sağlar. 

Çoğunlukla, kendi kendini tatmin, sıkıntı azaldığı ve yeni alıĢkanlıklar edinildiği zaman biter. 

Engelli çocuklar, giysi, saç biçimi gibi dıĢ görüntülere son derece hassastırlar, erkek 

ve kadın ayrımında bunlara tutumlardan daha çok önem verirler. Tipik erkek ya da kadın 

giysileri, onların hangi cinse ait olduklarını anlamalarına daha çok yardımcı olur. Aile içinde 

de erkek ya da kız kardeĢi, abla ya da ağabeyi ve kendi yerlerini daha kolay belirler.  

 

Engellilerde cinsel eğitim neden gereklidir? 

 

Geleneksel aile yapımız, cinsel eğitim ve cinsel sözcüğü ile baĢlayan pek çok 

tanımlamaya hala tabu gözüyle bakmaktadır. Bunun yanı sıra çocuğa ya da gence baskı 

uygulamaktadır. Çocuklarını korumak adına özellikler genital organlar için ‗ayıp, pis‘ gibi 

utanma duygusu uyandıracak tanımlar kullanılır. Çocuklar bu organlar ile ilgili bir sorun 
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yaĢandığında da ortaya bir de suçluluk duygusu çıkacaktır. Bu baskının ve ayıp yaklaĢımının 

çoğunlukla aile bilgisinin yetersizliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Oysa, bilgisizlik 

problemi çözmez. Cinselliğin tabulaĢtırılması koruma adına yapılıyor olsa da bunun 

geçerliliği yoktur, tam tersine bilgilendirdiğimiz düzeyde çocuğumuzu koruyabiliriz. Bu kural 

ister engelli, ister normal kiĢiler için olsun herkes için geçerlidir. 

Ayrıca baĢka önemli bir nokta da engelli gençler tıpkı diğer bireyler gibi sevebilir 

mi? AĢık olabilir mi? Bizim ‗aĢık olmak‘ dediğimiz Ģey ile duydukları sevgiyi 

bağdaĢtırabilirler mi? Bu sorular pek çok ebeveynin gerek kendi kendilerine gerekse 

uzmanlara sık sık sorduğu sorulardandır. Öncelikle belirtmek gerekir ki hiçbir araĢtırma bir 

kiĢinin diğerine duyduğu sevginin ölçüsünü ortaya çıkaramaz. Engelli bireyin sosyal 

yaĢamdan soyutlanmıĢ ve aileleri tarafından aĢırı koruma altında tutuldukları inkar edilemez 

bir gerçektir. AĢık olmak, sevmek için zekanın rolü nedir? Zihinsel özürlü olmakla duygusal 

özürlü de olunmaz. Herkes gibi bu bireylerin de sevmeye, sevilmeye, cinselliklerini 

öğrenmeye ve yaĢamaya hakları vardır. Ne kadar engellense de, baskı yapılsa da, er geç öyle 

veya böyle, engelli çocuklar da ergenliğin getirdiği hem fiziksel hem psikolojik değiĢiklikleri 

yaĢayacaklardır. Bu yüzden cinselliklerinin farkına varmaları engellenemez. Bu normal bir 

süreçtir. Pek çok engelli genç seksüel özellikteki davranıĢların yeri ve zamanı olduğunu 

öğrenebilecek kapasiteye sahiptir. Bu gençlere kabul edilebilir davranıĢlar örneklenmezse 

olumlu davranıĢların kendiliklerinden ortaya çıkması beklenemez. 

   

Engellilerde cinsel eğitimi gerekli kılan özellikleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

1)Sıklıkla gözlenen dikkat yetersizliği detayları gözden kaçırmaya ve yerinde 

reaksiyon vermemeye neden olur. 

2) Yargılamaları yetersiz ve yetenekleri sınırlıdır. 

3) Engelliler genellikle istenilenleri sorgulama yapmadan yerine getirirler, bu 

nedenle kolaylıkla kullanılırlar ve cinsel tacize açıktırlar. 

4) Çabuk kafaları karıĢır ve korkarlar. Gerçek  ve gerçek olmayanı ayırt etmekte 

güçlük çekerler. 

Bu özellikler göz önüne alındığında, engelli bir genç kızın hamilelik ve cinsel iliĢki 

arasındaki bağı bilmemesinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda 

engelli bir genç kıza istemediği bir durum karĢısında evet demek zorunda olmadığı 

öğretilebilir, oyun gibi uygulamalar ve grup çalıĢmaları ile karĢılaĢabilecekleri olaylara 

hazırlanmalarına yardımcı olunabilir. 

Normal çocuklar cinsel bilgi ve deneyimlerini aileleri, yaĢıtları ve okulun yardımı ile 

paylaĢırlar ve sosyalleĢme içinde olurlar. Engelli çocukta ise durum farklıdır. Engelli tanısı 

konduktan sonra, toplumdan soyutlanma süreci kendiliğinden baĢlar. Bu çocukların yaĢamı 

birilerine bağlı hale gelir ve sosyal ortam dıĢında kalır. SosyalleĢmeleri çok kısıtlı olan bu 

bireylere, cinsel eğitim profesyonel bir yaklaĢım ile verilmelidir. 

 

Cinsel eğitimde yapılan hatalar 

 

YanlıĢ tutumlardan biri susmak, çocuğa cevap vermemektir. Çocuklar sorularına 

cevap verilmeyince bu alanda bir sır, gizlilik olduğunu sezerler, merakları iyice artar. Diğer 

bir yanlıĢ tutum, ―ayıp, büyüyünce öğrenirsin‖ gibi bir tepki ile çocuğu azarlayıp susturmak 

ya da hiç anlayamayacağı kadar karıĢık cevaplar vermektir. Ayrıca çocuğa gerçeklere 

uymayan yanlıĢ bilgiler vermek de doğru değildir. 

Çocukların ve ergenlerin cinsel eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 

Ģunlardır: 
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1.Çocukların cinsellikler ilgili sorularına cevap vermeyi reddetmemeli, gerekli 

bilgiler çocuğun cinsel geliĢim evrelerine göre ve zamanında verilmelidir. 

2.Çocuğun cinsellik ve üreme konusunda sorduğu sorular yalın, ancak doğru ve 

yeterli olarak cevaplanmalıdır. 

3.Çocukların anlayabileceği düzeyde eğitim verilmeli, her Ģey öğretilmeye 

kalkıĢılmamalıdır. 

4.Cinsel eğitim yönünden aile içinde bazı önlemler alınması gereklidir. 

a) Çocuğun zamanından daha erken yaĢta cinsel konularda uyarılmaması için ayrı bir 

odası olmalı, ana-babası ile aynı odayı veya yatağı paylaĢmamalıdır. 

b)Cinsel organlarına sürtünerek uyarılmaması için çocuğa fazla dar çamaĢır veya 

elbiseler giydirilmemelidir. 

5.Çocuk, birikmiĢ enerjisini uygun Ģekilde harcayabileceği oyun ve spora 

alıĢtırılmalıdır. Böylece çocuk kendi cinselliği üzerinde yoğunlaĢmaz. Çocuğun kendi 

enerjisini doğal olarak harcayabileceği spor ve oyun en iyi koruyucu önlemler olarak 

bilinmektedir. 

6.Çocuğun kendi kendine cinsel doyum sağlaması demek olan mastürbasyon zararlı 

bir yöntem olarak algılanmamalıdır. Mastürbasyon doğal bir olaydır. 

7.Cinsel geliĢimin yoğunlaĢtığı ergenlik öncesi dönemde çocukta olacak cinsel ve 

bedensel geliĢimler hakkında çocuğa bilgi verilmelidir. 

 

Cinsel eğitimin amacı, yalnızca çocuğun bazı gerekli sosyal kurallara uymasını 

sağlamak değil, insanın sevgi içinde serbestçe geliĢimini ve kendinde bulunan cinsel güçleri 

olabildiğince düzenlemesini, kendisinin ve baĢkalarının mutluluğu için bunlardan 

yararlanmasını sağlamaktır. 

Cinsiyet, temel ve önemli bir parçadır. Her geliĢim evresi ve onun anlaĢılmasında bu 

gerçeği unutmazsak, kendi kendimizle bir rahatlık duygusu içinde olur ve diğer insanlara 

karĢı anlayıĢ kazanırız. Sevgi iyimserdir, sevgi umutludur. Ona ulaĢmak olanağı her zaman 

bizimledir. ĠĢte çocuklarımıza aĢılamak isteyeceğimiz gerçek de budur. 

 

 

Zihinsel engelli çocuklarla cinsellik hakkında konuĢmak 

Zihinsel engelli çocukların cinsel geliĢimi, diğerleri ile aynı sırayı izler. Ancak, 

zihinsel geliĢim düzeyine göre daha yavaĢ ve geriden gider. Bu nedenle nerede ve nasıl eğitim 

verileceği iyi planlanmalıdır. Anne-babalar çocuklarına eğitim verirken zorluk çekerler. Bu 

nedenle onların eğitilmeleri ve araĢtırmaları önemlidir. KonuĢmada zorluk çekilme nedenleri, 

bu çocukların bazılarının konuĢma problemi olması nedeni ile soru soramaması, ailenin 

sorduğu sorulara cevap verememesi hatta göz teması kuramamasıdır. Özrünün derecesine 

göre anlaması zorlaĢacağı için, anlatılan her Ģeyin birkaç kez tekrarlanması ve çocuğun 

anladığından emin olunmaya çalıĢılması gerekir. Onlara açık, net, anlaĢılır ve 

yorumlanmayacak Ģekilde bilgi vermek gerekir. Eğer yaĢlarından ve geliĢim düzeylerine göre 

anlayabileceklerinden daha fazla bilgi verilirse, cinselliğe olan ilgisi aĢırı derecede 

arttırılabilir. Bu nedenle anne-babanın, zihinsel özürlü çocuğa cinsel bilgi vermekten 

bıkmaması, baĢarısızlıklardan yılmaması ve devam etmesi gerekir. 

Zihinsel engelli çocuk ve gençlere çoğunlukla cinsel bilgi verilmemektedir. Oysa 

genellikle eğitim almayan, okula gitmeyen ve arkadaĢları olmayan bu çocukların, ailelerinden 

cinsel eğitim almaya çok daha fazla gereksinimleri bulunmaktadır. Zihinsel engelli çocuklara 

cinsel eğitim verilmesi, sosyalleĢmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, bedensel 

bakımlarını sağlayabilmeleri, kendileri ile ilgili daha fazla sorumluluk alabilmeleri için 
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önemlidir. Ama en önemlisi cinsel istismara uğramalarını, hamile kalmalarını ve cinsel yolla 

bulaĢan hastalıklara yakalanmalarını engellemek için, zihinsel özürlü çocuklara cinsel eğitim 

vermek gerekir. 

Zihinsel engelli çocuklar ilgi ve sevgiye daha kolay yanıt verirler. Hem bu nedenle, 

hem de değerlendirme ve yargılamadaki zayıflıkları nedeni ile cinsel yakınlaĢmaları, teklifleri 

ayırt edemeyebilirler. Kendilerini ifade ve koruma zorlukları vardır. Bu da onların daha fazla 

cinsel sömürüye uğramalarına neden olur. 

Çoğu kez insanlar zihinsel engellilerin, çocuksu davranıĢları nedeni ile cinsel olarak 

geliĢmeyeceklerini düĢünürler. Oysa bedensel, cinsel ve duygusal olarak onlar da benzer 

geliĢim gösterir. Sevebilir, karĢı cinse istek duyabilir ve cinsel iliĢkide bulunabilirler. Ancak 

tutum ve davranıĢları farklılık gösterebilir. Bu nedenle yardım ve desteğe ihtiyaçları olur. 

Aileler cinsel bilgi verilen çocukların, bu bilgiler nedeni ile cinselliğe eğilimlerinin 

artacağı endiĢesi taĢır. Zihinsel özürlü çocukların, diğer çocuklardan daha fazla cinsel içerikli 

davranıĢ gösterdikleri kanısı yaygındır. Bu gerçek değildir. Sadece o çocuklar nerede ve nasıl 

davranacaklarını bilmedikleri için, davranıĢlarını kontrol edemedikleri için bu Ģekilde 

algılanmaktadır. 

ÖZÜR DERECESĠNE VE YAġA GÖRE FARKLILIKLAR 

Ağır derecede zihinsel özrü olanlar, kuralları anlamakta ve uygun davranıĢlar 

göstermekte zorluk çekerler. Cinsel dürtüleri kontrol edemezler. Orta derecede zihinsel 

özürlerde ise cinsel geliĢim gecikmekle birlikte, destek ve öğretme ile cinsel dürtüler kontrol 

edilebilir. Hafif derecede zihinsel özürlülerde cinsel geliĢim diğer çocukların geliĢimine 

benzer. Cinsel eğitim ve kontrol olanaklıdır. Özellikle ergenlik döneminde bedendeki 

değiĢimleri anlayabilecekleri Ģekilde anlatmak gerekir. Kız ergenlere adet kanamaları 

konusunda ve nasıl temiz tutacağı konusunda bilgi vermek önemlidir. Diğer çocuklar gibi 

zihinsel özürlü çocuklar da mastürbasyon yaparlar. Kuralları anlamadaki zorlukları nedeni ile 

göz önünde mastürbasyon yapmaları olanaklıdır. Bunun onlara açıklanması gerekir. Yine 

baĢka uğraĢı, arkadaĢı ve sosyal çevresi olmaması nedeniyle, mastürbasyon baĢlıca uğraĢı 

haline gelebilir. Bu durumda ailenin çocuğun katılacağı, zevk alacağı sosyal etkinliklere 

katılmasını sağlaması sorunu çözecekti 

6-11 YAġ ARASI DÖNEM : Çocukta cinsel ilgi okul öncesi çağda en yoğundur, 

okula baĢlamayla birlikte ilgi ve merakta bir azalma gözlenir. Bu dönemde çocuk, önceki 

yılların cinsel dürtü ve fantazilerini unutur; düĢüncelerini okuldaki etkinliklere çevirir ve aynı 

cinsten çocuklarla oynar. 

     

Genel olarak zihinsel engelli tanısı almıĢ bireyler 3-6 yaĢ , 6-11 yaĢ zekasına sahiptir. 

Yani zihinsel engelli çocukların biyolojik anlamda cinsel geliĢimi, istisnalar hariç, diğer 

çocuklardan farksız ve zeka seviyelerinden bağımsız olarak gerçekleĢmektedir. Zihinsel 

engellileri bedeni rahatsızlığı olanlardan ayıran en önemli unsur, kiĢinin zihni varlığının az 

geliĢmiĢ olduğudur .Bu Ģekilde değerlendirildiğinde anne-baba veya eğitimcilere sorun gibi 

görünen pek çok durumun gerçekte sorun sayılamayacağı anlaĢılır. Örneğin takvim yaĢı 17, 

ancak zihinsel düzeyi beĢ yaĢ olan bir genç cinsel organlar, göğüsler, bebeklerin nasıl 

doğduğu ile ilgili sorular sorabilir. Bu sorular altı yaĢ zihinsel düzeyi için beklenen normal 

sorulardandır. Bu çocuklara geliĢimsel düzeylerine uygun eğitim ve tepkiler verilmelidir. 

Zihinsel engelli çocukların genelde yaĢıtlarından daha fazla cinsel ilgileri olduğu, daha fazla 

cinsel içerikli davranıĢları olduğu düĢünülür. Oysa bu çocuklar cinsel içerikli davranıĢların 

nerede, ne zaman, hangi durumlarda uygun olup olmadığını bilemedikleri için yani bir 

anlamda cinsel tipli davranıĢlarını kontrol edemedikleri için böyle algılanmaktadırlar. Bu 

durumda gerek zihinsel engellilerin kendi aralarındaki gerekse engelli olmayan diğer 
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insanlara arasındaki sosyal iliĢkileri güçleĢtirmektedir. Zihinsel engeliler çoğunluğu 

baĢkalarının duygularını anlamakta güçlük çekmektedir. 

Herhangi bir davranıĢı sorun olarak tanımlamadan önce çocuklar için uygun 

olduğunu düĢündüğümüz davranıĢları hatırlamakta yarar vardır. Çocuklar için uygun 

olduğunu düĢündüğümüz bazı davranıĢlar Ģunlardır: 

 Cinsel organlar, göğüsler hakkında soru sormak. 

 Banyo yapan birini gördüğünde ilgi ile izlemek. 

 Evcilik oynamak, anne-baba ve değiĢik rolleri üstlenmek. 

 Bazen çok heyecanlı, gergin, korkmuĢ iken cinsel organına dokunmak. 

 ArkadaĢları ile cinsellik hakkında konuĢmak. 

 Kızsa erkek, erkekse kız arkadaĢı olduğunu söylemek. 

 Giyinirken veya banyo yaparken yalnız olmak istemek. 

 Ayıp Ģakalar ve sözler duyduğunu söylemek, bunları tekrar etmek istemek. 

 Cinsler arasındaki farkları merak etmek. 

 KarĢı cinsten birini rol gereği taklit etmek. 

 Hayvanların üremelerini incelemek. 

 Diğer çocukları ve yetiĢkinleri öpmek, onların kendisini öpmelerine izin 

vermek. 

 Tüm bu sayılanlar çocuğun geliĢim düzeyine göre normal sayılabilecek 

davranıĢlardandır. Herhangi birini problem olarak tanımlamadan önce bazı noktalara dikkat 

edilmelidir. Bunlar: 

 Zekâ düzeyine uygunluk, 

 ġiddet, 

 Sıklık ve sürekliliktir. 

 

Eğitimcilere ve Velilere DüĢen Görevler :  

 

Öncelikle aile, bu alanla ilgili olarak yeterli bilgi birikimine ve deneyimine sahip 

kurum ve kiĢilerce sağlıklı bir Ģekilde, ZĠHĠNSEL ENGELLĠ BĠREYLERĠN cinsel geliĢim 

evreleri hakkında bilgilendirilmelidir Çocukta problem sayılabilecek bir cinsel davranıĢ varsa 

gizlemek, görmezden gelmek yerine profesyonel yardıma baĢvurmak, tedbirler almak 

gereklidir. Cinsel eğitimin problemleri önleyebileceği, azaltabileceği, çözümlere yardımcı 

olabileceği unutulmamalıdır. 

Diğer pedagojik tedbirler de olduğu gibi, cinsel eğitim konularında da interdisipliner 

bir yaklaĢımın sergilenmesinde fayda vardır. Dolayısıyla bu alanda ebeveynlerle sıkı diyalog 

içinde bulunmak gerekmektedir. 

Zihinsel engelli çocuk ve gençlerin giyim tarzına da dikkat edilmelidir. Bazen takvim 

yaĢı büyük engelli çocuklara çok bebeksi kıyafetler giydirildiği, saçlarının bebeksi bir 

modelde tarandığı görülmektedir. Bu da çocukların çevre tarafından algılanıĢlarını 

etkileyebilmektedir. 

Özel cinsel eğitimde esas olan temel kriter veya yaklaĢım tarzı; zihinsel engelli 

çocukların zihinsel seviyesine uygun olarak örnek modeller üzerinden öğretmek olmalıdır. 

Ayrıca, yapılması gereken iĢlem ve görevlerin parçalar haline bölünmesi ve gerçek hayat 

Ģartlarına endeksli olarak somut ve pratik davranıĢ kalıplarının geliĢtirilmesi gibi yöntemler 

de özel cinsel eğitim alanında geçerli olabilmektedir. 

Engelli çocuklara cinsel eğitim verirken bazı zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. Örneğin 

bazı çocuklarla göz kontağı kurmada güçlük çekilebilir; bazıları konuĢma problemi nedeni ile 
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soru soramaz veya sorulan soruları cevaplayamazlar. Ayrıca özrün tipi ve derecesine göre çok 

tekrar gerekebilir. Bunların yanında bir konuya da dikkat edilmelidir.Bu çocuklara cinsel 

konularda eğitim verirken üstü kapalı bir anlatım, gizli kelimeler, yapmacık benzetmeler 

kullanılmamalıdır.Somut, açık, net, onların yanlıĢ yorumlamasına izin vermeyecek bir anlatım 

kullanılmalıdır. 

Pek çok araĢtırmacı yaptıkları çalıĢmalarda engelli bireylere cinsel konularda yeterli 

bilgi verilmediğini bulmuĢlardır. Normal çocukların arkadaĢ ve anne-babadan bilgi alma 

Ģanslarının engelli çocuklardan daha yüksek olduğu bilinmektedir. Gerçekten de engelli 

çocukların yeterli arkadaĢı yoktur. Pek çoğu özel bir eğitim programı içindedir ve ayrıca 

bilgiyi ve olayları anlama ve değerlendirmede sınırlılıklar vardır. Anne-babasından da bilgi 

alamayan engelliler için bilgi alma kaynağı olarak medya görülmektedir. Oysa çocuk ve 

gençlerin medyadan bilgi almasının bazı tehlikeleri vardır. Medyadaki tüm modellerin doğru 

olduğu söylenemez ayrıca çocuğun soru sorma, merak ettiklerini tartıĢma Ģansı yoktur. Bu 

nedenle anne-babalar engelli çocuklarının cinsel eğitimine gereken önemi vermelidirler.  

Daha somut bir ifadeyle, özel cinsel eğitimde pedagoji ve yöntem açılarından; ―Bunu 

çocuğuma nasıl söyleyebilirim veya anlatabilirim?‖den ziyade ―Bunu çocuğuma nasıl 

gösterebilirim?‖ sorusu önem kazanmaktadır. 

Eğitilebilir seviyede olan zihinsel engelli bireye cinsel eğitim verilirken yanlıĢ 

anlaĢılmalara ve yorumlara neden olmayacak bir Ģekilde ifadenin somut ve açık olması 

gerekmektedir. Soyut, üstü kapalı ve imalı sözlerin etkinliği çok geçerli olmayacaktır. 

 

 

 

 

 

Nelere dikkat etmeliyiz 

 

 Çocuk ve gençler arası zararlı cinsel yakınlaĢmaları önlemek için, zihinsel 

engelli gençler, kendilerine ait özel ve müstakil bir yatak odasına sahip olmalıdırlar 

 Çocuklara, kendi cinsiyetlerine uygun düĢmeyen kılık kıyafetler 

giydirilmemelidir. Ayrıca, cinslerine ve cinsiyet kimliklerine uygun düĢmeyen davranıĢ 

biçimleri de öğretilmemelidir. 

 Erginlik (buluğ) çağında görülen değiĢiklikler; zihinsel düzeylerine uygun 

olarak açık, doğru ve onların anlayacağı bir dille önceden anlatılmalı ve yeni dönemlerine 

hazırlıklı olabilmeleri için kendilerine yardımcı olunmalıdır 

 Evde cinselliği tahrik eden pornografik içerikli yayınların bulundurulmamasına 

dikkat edilmelidir. Ailece, yani çocuklarla beraber televizyon seyredilirken, Ģiddet ve seks 

içeren programlardan kaçınılmalıdır. 

 v      Evlilik çağına gelmiĢ engellilerin evlendirilmeleri henüz gerçekleĢmemiĢ 

ise cinsel enerjileri kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmelidir 

 Zihinsel engelli gençlerin sosyal iliĢkilerini, güvenilebilir ortamlarda ve 

kiĢilerle geliĢtirmelerine yardımcı olunmalıdır. 

Cinsellik, yaĢamımızın ve kiĢiliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Normal ve engelli 

tüm bireylerin cinsel konularda bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğu ve tabii ki yaĢlarına, 

toplum içindeki konumlarına, ahlâkî değerlerine ve bireysel özelliklerine göre değiĢse de 

cinselliği yaĢamaya hakları olduğu unutulmamalıdır. 

 

Sonuç ve Öneriler  
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Cinsellik yaĢ, cinsiyet veya geliĢim düzeyi ne olursa olsun önemli bir insan hakkı 

olmakla birlikte, cinsellik sadece cinsel iliĢkiden oluĢmamaktadır. Engelli olan her bireyin 

cinsellik yaĢaması en temel haklarından biridir. Genel olarak engelli bireylerin cinselliğine ön 

yargı ile yaklaĢılmakta ve engelli bireylerin cinsel iliĢki yaĢamadığı varsayılmaktadır. Oysaki 

engelli bireylerin de cinsel gereksinimleri vardır ve cinsellik engelli bireylerin yaĢam kalitesi 

için önemli bir faktör oluĢturmaktadır. Engelli bireylerin cinsel olarak yaĢadıkları zorluklara 

rağmen, cinsel yaĢamı ve çocuk sahibi olmayı engeli olmayan insanlar kadar hak ettikleri 

unutulmadan destek olunmalı ve yaĢam kalitelerinin artırılması hedeflenmelidir. Engelli birey 

ve aileleri, toplum içinde yaĢadıkları farklı sorunlar nedeniyle özel bakım ve desteğe 

gereksinim duyan özel bir grup olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle hemĢirelerin, toplum 

sağlığını koruma, geliĢtirme görev ve sorumlulukları hususunda engelli birey ve ailesinin 

sağlığını koruma ve geliĢtirmede de önemli rolleri bulunmaktadır. Engelli bireylerin cinsel 

ihtiyaçlarının, ayrımcılık ve ihmalden uzaklaĢtırılarak, bireylerde özgüven oluĢturulabilmesi 

amacıyla hemĢireler, engellilerde cinsel sağlığı holistik bakıĢ açısıyla değerlendirerek, 

topluma liderlik etme ve sağlık eğitimcisi rolleri ile farkındalık uyandırmalıdırlar. 
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ÖZET 

Bu derleme çalışmasında çocuğun hayatında oyunun önemine ve oyunun da çocuğun eğitim hayatındaki 

önemine dikkat çekilmek istenmiştir. Eğitimin oyunla, özellikle de yeni nesil oyunlarla yapılmasının önemi 

vurgulanmaktadır. Dijital oyunların zararlarını faydaya dönüştürmek için bir yol açılması hedeflenmektedir. 

Çocuğun yaşamında oyunun değeri bilinmektedir. Sağlıklı gelişimi için uyku ve besin kadar gereklidir. 

Oyun, çocuk için kendini en iyi ifade etme alanıdır. Çocuk, hayat için gerekli davranışları oyunun içinde rahatça 
ve mutlu olarak öğrenir. Bu nedenle yetişkin olana dek yaşamının her yerinde oyun olması çocuk için en iyisi 

olur.  

Çocuğun yaşamında önemli bir yer de eğitimdir. Eğitimde oyunu kullanma ise kaçınılmaz olarak 

öğretim esnasında ele alınmıştır. Çocukların aktif öğrenmeyi somutlaştırma ile sağladığı bilinmektedir. Oyun en 

iyi somutlaştırma araçlarından biridir.  

Yirmibirinci yüzyılda çocukların ilgi alanları ve oyun çeşitlendirmeleri dijital oyunlara doğru 

evrilmektedir. Dijital oyunlarla çok zaman geçiren çocuklarda asosyal eğilimler, bağımlılık geliştirme, 

sorumsuzluk ve başarısızlık gibi pek çok olumsuz özellik gelişmektedir. Ancak dijital oyunları programlamayı 

öğretmek ve çocukların işlemsel yeteneklerini arttırarak, sıralı ve matematiksel düşünmeyi öne almak dijital 

oyunlar başında geçirilen zamanı olumlamayı sağlamaktadır. Bu esnada çocuk oyun yoluyla hem eğlenip hem 

öğrenmekte, eğitime motive olmaktadır. Bu uygulamalar ne kadar küçük yaştan itibaren olursa o kadar başarılı 
sonuçlar vermektedir.  

Öğrenilmesi en zor derslerden birinin matematik olduğu bilinmektedir. Matematik pek çok kavramsal 

bilgiyi içerirken soyut düşünme becerisi ve muhakeme yeteneğini gerektirir. Oyunlarla ve hatta dijital oyunlarla 

matematik öğretimi, matematiğe olan ön yargıyı ortadan kaldırmakta, matematiği öğrenmeye teşvik etmektedir. 

Öğretmenlerle yapılan araştırmalarda ise öğretmenlerin oyun yoluyla matematik öğretirken daha mutlu, motive 

ve özgüvenli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal bilgiler dersi de soyut bilgiler ve değerleri içermektedir. Oyunlaştırma yöntemleri ve dijital 

oyunlar ile sosyal bilgiler dersine ilgi ve dersin başarısı artmaktadır. Diğer oyun teknikleri olarak; fen 

öğretiminde hikayelendirme, Türkçe ve yabancı dil öğretiminde drama tekniklerinin kullanımı da eğitimin 

etkinliği açısından olumlu sonuçlar vermektedir. Yabancı öğrencilerin Türkçe öğreniminde oyun, darama ve 

dijital oyunun kullanılması dilbilgisini, konuşma ve yazmayı hızlandırmakta ve kalıcı hale getirmektedir.  

Derslerde rahat ve eğlenceli bir öğrenim ortamı oluşturmak, eğitimi kolaylaştırıp, öğrenimi 
desteklediği gibi çocuklar arasında sevgi, paylaşım, arkadaşlık, yardımseverlik gibi olumlu pek çok değeri 

pekiştirdiği de bilinmektedir. Eğitimde oyun, yaratıcılığı desteklemekte ve bilim yapmaya olan ilgiyi 

arttırmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Oyun, Eğitimde Oyun, Dijital Oyun, Oyunlaştırma 

 

COMPILATION OF THE USE OF GAMES AND VARIETIES IN 

EDUCATION 
 

ABSTRACT 

Please do not use In this review, it is aimed to draw attention to the importance of play in the child's life 

and the importance of play in the child's educational life. The importance of education with games, especially 
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with new generation games, is emphasized. It is aimed to open a way to turn the harm of digital games into 
benefit.  

The value of the game is known in the child's life. Healthy development is as necessary as sleep and 

nutrients. Play is the best expression area for the child. The child learns the necessary behaviors for life in a 

comfortable and happy way. Therefore, it is best for the child to have games all over his life until he becomes an 

adult. 

Education is an important place in the child's life. Using the game in education was inevitably dealt 

with during teaching. It is known that children provide active learning through concretization. The game is one 

of the best concretization tools. 

In the twenty-first century, the interests and diversification of children evolved into digital games. 

Children who spend a lot of time with digital games develop many negative features such as asocial tendencies, 

addiction development, irresponsibility and failure. However, teaching the programming of digital games and 
increasing the operational abilities of the children, giving priority to sequential and mathematical thinking, 

affirm the time spent at the beginning of digital games. In the meantime, the child is both entertained and 

learning through play and is motivated by education. The younger the applications, the more successful the 

results. 

It is known that one of the most difficult courses to learn is mathematics. Mathematics involves a lot of 

conceptual knowledge and requires abstract thinking and reasoning skills. Teaching mathematics through 

games and even digital games eliminates the prejudice towards mathematics and encourages mathematics to 

learn. In the researches conducted with teachers, it was concluded that teachers were happier, motivated and 

confident in teaching mathematics through play. 

Includes abstract information and values in social studies. With the gamification methods and digital 

games, the interest and success of the course is increasing. As other game techniques, storytelling in science 

teaching, the use of drama techniques in Turkish and Foreign Language Teaching also give positive results in 
terms of the effectiveness of the training. The use of play, drama and digital play in foreign students' learning 

Turkish accelerates and makes grammar, speech and writing permanent. 

A comfortable and fun learning environment in the lessons, educators, as well as supporting the 

learning among children, such as love, sharing, friendship, as well as many values are reinforced. In education, 

play promotes creativity and increases interest in science. 

 

Keywords: Game, Game in Education, Digital Game, Gamification 
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Kaynakça 

GiriĢ 

Oyun; belli bir sistemi olan, oyuncuların rekabet halinde oldukları, çoğunlukla 

eğlenceli bir düzendir (Juul, 2003). 

Oyunlarla çocuklar, hayatlarını kontrol etme ve yönlendirme faaliyetlerini alıĢkanlığa 

dönüĢtürebilirler. Oyun oynarken kültürel değerlerinin de farkındalığına eriĢmektedirler 

(Çamlıyer, 2011). 

Oyun çocuklar için en kolay ve etkili öğrenim Ģeklidir. Çocuklar hayatlarının birçok 

yerinde karĢılarına çıkabilecek sorunlara karĢı çözüm üretebilme kabiliyetini oyun oynayarak 

geliĢtirebilmektedir. Oyunlar, çocukları bir sinemadaki izleyici konumundan alıp filmde rol 

alan bir oyuncu konumuna koyarken geliĢimine destek olmaktadır. Çocuk yaĢamdaki rolleri, 

kavramları, sayıları ve kullanmakta olduğu dilin grameri gibi pek çok öğrenimi oyunla 

gerçekleĢtirmektedir (Gazezoğlu, 2007). 

Oyun, insanın tüm yaĢamı içerisinde varlığını sürdürmektedir. Çağımızın 

getirilerinden biri de oyun sektörünün birçok alanda kullanılmaya baĢlaması ve 

çeĢitlenmesidir. Özellikle son zamanlarda bu sektör dijital içeriklerin de eklenmesiyle 

hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiĢtir. Bunun nedeni olarak da her yaĢ için ve farklı 

alanlardaki kullanımından elde edilen yararın ciddi oranda gözlemlenmiĢ olmasıdır 

(Akkemik, 2018). 

1.Eğitimde Oyunun Yeri 

Eğitim ortamlarında oyun çoğu zaman iĢlevsiz olarak değerlendirilmektedir. Ders 

aralarında öğrencilerin zamanlarını olumlu değerlendirmeleri ve dinlenmeleri olarak 

düĢünülse de öğrenime oyunun dahil edilmesinden kaçınılmaktadır (Er, 2008). 

Oyun oynamak, çocuk açısından neredeyse temel gereksinim olmasına rağmen, çocuk 

yaĢ aldıkça bu gereksinimden ayrılması gerektiği düĢünülmektedir. Çocuk, kendini kahraman 

olarak görmek yerine gözlemci olarak bulunabileceği çalıĢmalara itilir. Her anne ve baba 

oyunun çocuk için ne anlama geldiğinin bilincinde değildir. Ebeveynler oyun oynamayı 

çocuğun boĢ zaman aktivitesi olarak görmektedirler. Halbuki oyun, zihinsel kapasiteyi 

geliĢtirmekte, öğrenime açılan kapıları çoğaltmaktadır (SDP, 2000). 

Sadece ebeveynler değil çoğu eğitimciler dahi eğitim ve oyunun iç içe olmasını doğru 

karĢılamamaktadırlar. Bu bakıĢ açısındaki eğitimciler, eğitimi oyunla doldurmakla, ilerde 

eğitimin istenilen seviyede olmamasına ve ciddiyetinin algılanmamasına neden olacağını öne 

sürmektedir (Freinet, 1960). 

Çocuklar okula baĢladıklarında oyun oynama zamanlarının azaldığını fark ederler ve 

bu azalma onları okuldan uzaklaĢmaya itebilmektedir. Aklında ne zaman oyun oynayacağı 

olan çocuk bir anda kendini kuralların içinde bulmaktadır. Bu da onları korkutabilmektedir. 

Çocukların temel gereksiniminin farkında olarak eğitim ve öğretimi oyunla birlikte sunmak 

öğrencileri keyifli ve istekli hale getirecektir. Zira öğrenim sürecine sadece dersi dinlemek ve 

uslu durmak olarak bakılmaması gerekmektedir (Çevik, 2006). 

1.1-Öğretmen Merkezli Geleneksel Eğitim 

Tradisyonel öğretim oluĢumlarında öğrenim gören kiĢilerin etkili bir Ģekilde yer 

almasını engelleyen, öğretmen odaklı yapı süre gelmiĢtir. Fakat geliĢen ve yenilenen eğitim 

ve öğretim yapısı bunun aksine hareket ederek eğitmen odaklı değil de öğrenim gören 

kiĢilerin süreçte etkin rol almasını sağlamaktadır (Kara, 2010). 

Öğrenim gören kiĢilerin sadece yapmak zorunda oldukları metotlara karĢı 

dikkatlerinin azaldığı ve hatta bu metotları yok saydıkları görülmektedir. Çağımızın en ciddi 

problemlerinden motivasyon yoksunluğunun okulu terk etme olasılığını arttırdığı 

belirtilmektedir (Lee, 2011). 
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1.2-Eğitimde Oyunu Kullanmak ve Çocuğa Olumlu Etkileri 

Eğitim, kiĢinin sosyalleĢme sürecini ele alırken yaĢadığı çevredeki kiĢilerle iletiĢimine 

katkıda bulunmaktadır (Kocayörük, 2000). 

Uygulamalı bir alan olan eğitimin temel prensiplerinden biri ―yaĢayarak öğrenme‖dir. 

Çocukların geliĢimlerinde, yaparak deneyimledikleri iĢlerin, onlara kazandırdığı yetkinlik ve 

tecrübe, sosyal becerilerinin ilerlemesine neden olmaktadır. Çocuk için oyun esnasındaki 

uygulama yaĢamın kendisidir (VarıĢ, 1991). 

Çocukların kognitif olgunlaĢmasının yanı sıra duygusal, karakteristik ve insanlar arası 

fonsiyonel yeteneklerinin artmasını sağlayacak yeni bütünsel bir eğitim, öğretim bakıĢ açısı 

zaruri olmaktadır. Drama benzeri eğitim yapılı oyunlar, çocuğun toplumdaki iliĢkileri üstünde 

görev alarak gözlemlediği, ekip sürecine yönelten öğretim metotlarındandır (Çevik, 2006). 

Eğitsel drama birçok farklı derste eğitim, öğretim vermek amacında kullanılmaktadır (Çevik, 

2006). 

Eğitsel drama ve organize olmamıĢ sıradan oyunlar arasında bazı farklar vardır. 

Drama da gayeler ortadır, drama sonunda edinilen deneyimler, elde edilen gayeler ile 

incelemeler yapılır. Fakat dikkat edilmesi gereken unsur çocuğun hali hazırda sosyal 

oyunlarda aktif olmaya devam etmesi olmaktadır (Önder, 2001). 

Eğitsel oyunlardan yararlanmak katılım oranını yükselttiği gibi öğrenim baĢarısında da artıĢa 

neden olmaktadır.  Bunun yanında temel öğrenim amaçları benimsenerek zevkli bir çalıĢma 

ortamına zemin hazırlanmaktadır (Hays, 2005). 

Oyun çeĢitleri arasında sayılan masal kullanımında ise; eğitmenlerin %63,8 inin 

görüĢleri kullanılmakta olan masalların öğrenimde az etkili olduğu yönündedir. Çünkü 

masallar müfredatla doğrudan aynı yönde değildir. Bununla beraber masalların sınıfın aktivite 

zamanlarında okunması, sınıf düzeninin sağlanması, aynı zamanda çocukların geliĢimlerine 

ve ahlaki değerlerinin oluĢumuna katkı verecek konuları içermeleri nedeniyle masalları sınıf 

içi eğitimde kullanmaktadırlar (Tahiroğlu, 2013). 

Masallar akademik bilgi içeren derslerin öğrenilme sürecinde dersin konusunun 

masallaĢtırılması yönüyle fayda sağlayabilmektedir. Burada da öğretmenin yaratıcılığı ve 

masal kullanım etkinliğinin yüksekliği gerekmektedir (Türkmen, 2012). 

Oyun oynama sürecinde çocuk, normal sınıf içi öğrenci tutumuna nazaran iĢine son 

derece odaklanmıĢ bir bilim insanı gibi performans göstermektedir. Adeta çocuk değil, 

iletiĢime ve öğrenmeye açık olgun bir insandır (Vygotsky, 1967). 

Öğrenim gören kiĢilerin, eğitim, öğrenimin içinde olmalarını sağlamak için uzun yıllardır 

araĢtırmalar yapılmakta ve bu araĢtırmalara devam edilmektedir. Bu gibi çalıĢmalarda, yarıĢ 

ve takım çalıĢması gerektiren oyunların öğrenciler üzerinde güdülemeyi arttırdığı 

gözlenmiĢtir (Milczynski, 2006). 

En verimli öğrenimin %70 oranında sınıf içi etkin görsel oyunlarla olduğu tespit edilmiĢtir 

(McLester, 2005). 

2- Eğitim ve Teknoloji  

Yeni nesil, teknolojisiz yaĢamı hayal etmekte bile zorlanabilmektedir (Prensky, 2001). 

Günümüz öğrencilerinin, öğrenim esnasında oyun tabanlı eğitime karĢı güdelemelerinin 

yükseldiği ve bundan hoĢlandıkları, aynı zamanda geleneksel yöntemlere oranla daha fazla 

seçim yaptıkları görülmüĢtür (Bakar, 2008). 

Çocuk, aktif bir bilgisayar oyuncusu ise çoğu zamanını oyun baĢında geçirmek istediği 

için okula karĢı pek hevesli olmamaktadır. ÇalıĢma saatlerinde bilgisayarda oyun oynama 

isteği onun derse vakit ayıramamasına neden olmakta ve bu da baĢarısını olumsuz 

etkilemektedir. Fakat bu istek bazı öğrencilerde fayda sağlamaktadır. Mesela, bilgisayar 
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tabanlı eğitim uygulaması yapılan derslerde böyle öğrencilerin baĢarısı daha yüksek 

olmaktadır (Mitchell, 2004). 

Öğrenciler, bilgisayar oyunlarını ve internet kullanımını, birçok farklı alanda sorun 

çözmek ve kabiliyetlerini arttırmak için kullanmaktadır. Öğrenim gören kiĢiler sınıflarında da 

bilgisayar oyunlarını kullanmak ve bilgisayar tabanlı eğitim almayı tercih etmektedirler. Bu 

oyunlar hem yatkın oldukları için hem kendi tercihleri olduğu için öğrencinin motivasyonunu, 

baĢarısını, derse, sınıf arkadaĢlarına ve öğretmenine bağlılığını arttırmaktadır. Bu da eğitim 

ortamında özgüveninin geliĢmesine önemli katkı sağlamaktadır (Bayırtepe, 2007). 

Bilgisayar oyunları çocukların problem çözme becerilerini ve biliĢsel süreçlerdeki 

etkinliklerini arttırmak için kullanılabilmektedir. Öğrenciler dijital oyunlarla yaptıkları 

eğitimlerde daha az heyecanlanmakta, daha rahat hissetmektedirler. Özellikle hiperkaktif 

çocuklar olmak üzere genel olarak çocukların öz kontrol geliĢimleri artmaktadır. Bazı iĢlevsel 

bilgisayar oyunları aracılığı ile çocukların dikkatini toplama, mental geliĢimi harekete 

geçirme, stresli ortamlarda hakimiyeti kaybetmeme ve olaylara sakin bir bakıĢ açısıyla çözüm 

bulma yeteneğini kazanmalarının sağlanabileceği görülmüĢtür (Tarhan, 2007). 

Eğitsel oyunlarda daha önce öğrenilen bilgiler ile yeni öğrenilmesi gereken bilgilerin 

harmanlaması ve bunun yenilenerek kiĢiye aktarılması hem kiĢinin çok daha iyi öğrenmesine 

hem de sahip olduğu bilgiyi kullanmasına yol açar (Türkmen, 2019). 

Çağın getirdiği teknolojiler ile günümüz çocukları olan ―dijital yerliler‖in oluĢması 

eğitim, öğretim ortamının nasıl olması gerektiğine iliĢkin düĢünceleri farklılaĢtırmıĢtır. 

―Dijital göçmenler‖in yani öğretmenlerin, dijital yerlilere adapte olan öğrenim alanı 

oluĢturabilmesi için onlarla benzer bir iletiĢim yolu bulmaları gerekmektedir. Dijital yerlilerin 

ilgilerini çekmek için öğretim süreçlerine bilgisayar oyunlarını dahil etmeleri önerilmektedir 

(Prensky, 2001: 9(5), 1-6.). 

Ġki alanın birleĢimi ile günümüzde yeni ve önemli bir alan oluĢmuĢtur: Teknolojik 

Eğitim.  Eğitimin teknolojiyle iĢ birliği yapması öğrencilerin dikkatini çekmiĢ ve eğitime 

karĢı ilgilerinin arttığı görülmüĢtür (ĠĢman, 2005). 

2.1-OyunlaĢtırma 

OyunlaĢtırma (gamification) tanımı ilk olarak dijital iĢlerin oyun yoluyla seri ve 

keyifli bir duruma dönüĢtürülmesi için kullanılmıĢtır (Pelling, 2011). 

OyunlaĢtırmanın son zamanlardaki açıklaması ise, kullanıcı devamlılığı ve kullanıcı 

tecrübesini fazlalaĢtırmak niyetiyle oyun dıĢı alanlarda oyun kullanmayı anlatan bir ifadedir 

(Deterding, 2011). 

Dijital yerlileri tanımak ve eğitimde oyunu onlar için kullanılabilir hale getirmek çok 

olağan olmaktadır. AraĢtırmalarda Amerika‘da yaĢayan bir kiĢinin 21 yaĢına dek ortalama 

10000 saat online oyun oynadığı tespit edilmiĢtir. Amerika‘da bir çocuk lise bitirene dek 

ortalama 10000 saat eğitim almaktadır. Dijital yerlilerin dijital temasları çok yüksektir.  Bu 

noktada dijital oyuna harcanılan zaman, herhangi bir dersi/konuyu öğrenmek için harcanılsa 

alanında yeterli noktaya gelinebileceğini göstermektedir (McGonigal, 2011). 

Okullarda eğitim esnasında oyunlaĢtırma gibi uygulamalar, dijital uygulamalar Ģeklinde 

olmaksızın zaten kullanılmaktadır. Öğrenciler belli bir çaba sonucu derslerinde gösterdiklerin 

performansın veri olarak karĢılığını alırlar ve bunun sonucunda seviye atlarlar (Buckley, 

2016). 

OyunlaĢtırma, okul çağı çocuklarında çok sayıda nitelik kazandırmaya yardımcı 

olmaktadır. Örneğin ekip çalıĢmasına yatkın olma, iĢ birliği yapmaya istekli olma,  analitik ve 

kritik düĢünme gibi (Cózar-Gutiérrez, 2016) 
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OyunlaĢtırma, eğitim süresince öğrencilerin, yaptığı iĢten keyif alma, spontanitesinde 

rahat ve kontrollü olabilme, problem çözmeye yatkınlık, planlama ve zamanlama gibi 

becerilerde olumlu etki etmektedir (Fitz-Walter, 2011). 

ÇalıĢmalara göre çocuklar bilmedikleri Ģeyler söz konusu olduğunda oyunlaĢtırmadan 

daha çok fayda sağlamaktadırlar. Ancak bildikleri konuları pekiĢtirmek için oyunlaĢtırılma 

kullanıldığında benzer olumlu sonuçlar ortaya çıkmamaktadır (Juárez, 2016). 

Çocuklar oyun konusunda seçidirler. Bununla birlikte oyun süreleri ve oyun araçları 

da çocukların oyun seçiminde ve oyunu sürdürmesinde etkindir (Kara, 2010). 

OyunlaĢtırmanın mücadeleci tarafı arttıran, yüksek mücadele isteği sebebiyle negatif 

durumlara yol açtığını gösteren araĢtırmalar da bulunmaktadır (Hanus, 2015). 

AraĢtırmacılar tarafından, eğitimcilerin oyunlaĢtırma konusunda yeterli bir performans 

göstermesi ve oyunlaĢtırmayı doğru kullanması için, mesleğe hazırlandıkları sırada 

oyunlaĢtırma üzerine dersler alması gerektiği vurgulanmıĢtır (Cózar-Gutiérrez, 2016: 13(2), 

1-11.). 

OyunlaĢtırma itici bir güç olmak dıĢında bir eğitme aracıdır. Günlük akıĢta bireysel 

farkındalığını arttırmaya zaman bulmayan yetiĢkinler için de çok uygun bir uygulamadır. 

OyunlaĢtırmanın ileriki zaman dilimlerinde çok yaygın olarak kullanılması beklenilmektedir. 

Fakat bunun için toplum olarak yeniliğe karĢı olan direncimizi kırmamız gerekmektedir. 

Çünkü oyunlaĢtırmanın geliĢimi için teknolojinin en önemli kaynaklardan biri olduğu 

ortadadır (Gökkaya, 2014). 

2.2-Dijital Oyunlara YaklaĢımlar 

Yazılımın kalitesi ve eğitim teknolojilerinin uyum içinde olması çok önemlidir. 

Bundan dolayı gerekli çaba ve özen sarf edilmelidir. Çünkü öğrenciyi tatmin etmeyen 

kalitesiz bir yazılımın öğrencinin motivasyonunu ve azmini düĢürdüğü görülmektedir 

(Demirel, 2003). 

Bu düzeni tasarlamak için eğitim teknoloğunun, oyunun olmazsa olmazlarını 

oluĢturması gerekir. Oyun bir amaca yönelik ve sonunda değerlendirme görebileceği bir 

yapıda olmalıdır. Oyuncunun kendi yerine koyabileceği bir karakter oluĢturmasına olanak 

sunulmalıdır. Rekabet için gerekli olan sistemler oluĢturulmalıdır; örneğin, derece, puan, 

rütbe gibi (Arkün-Kocadere, 2016). 

Çok fazla öğrenci bilgisayarla uğraĢma konusunda tedirginlik yaĢamaktadırlar çünkü 

yeterli donanımda olmadıklarını düĢünürler. Dünyaya baktığımızda bilgisayar yazılımları o 

kadar önem kazanmıĢtır ki bazı ülkelerde müfredata eklenmiĢtir. Bu yazılımların 

aktarılmasının önemi ise gençleri yaratıcılığa ve yazılımcılığa sevk etmektir (BaĢer, 2013). 

Ülkemizde bilgisayar bölümlerinde okuyan gençlerin bir bölümü de dahil olmak 

üzere, yazılım konusunda ne kadar istekli olsalar da yetersiz ortamlar yüzünden faaliyete 

geçememektedirler (Yıldırım, 2016). 

Bununla beraber araĢtırmalara göre çocukların bilgisayarla tanıĢmaları okul öncesi 

dönemi bulmaktayken bilinçli olarak kullanmaları ise yaklaĢık 9 yaĢ civarındadır (Türkiye 

Ġstatistik Kurumu, 2013; Akçay,2012). 

Hem ulaĢımı hem de kullanımı kolay olan bu oyunlar çocukları birçok geliĢimsel 

boyuttan hızlıca ve doğrudan etkilemektedir (Hazar, 2016). 

Bu verilere göre dijital oyunlar önem kazanmaktadır. Bu oyunlar eğitimle birleĢtirilip 

yeni algoritmalar oluĢmasında ve oyun tabanlı öğretimin (game-based learning) tercihinde 

etkili olmaktadır (Phit-Huan Tan, 2007). 

DeğiĢen öğrenci modellerine, deneyimlemediği bilgileri deneyimleme imkanı sunan 

dijital oyunlar eğitimin bir parçası haline getirildiğinde öğrenci eğitimden alabileceği en 

yüksek verimi almaktadır. Bu durumda öğrenci bilgiyi nasıl alacağını ve nasıl kullanacağını 
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da tecrübe etmiĢ olmaktadır. Bu teknolojik eğitim modeli öğretmen merkezli değil, öğrenci 

merkezli olarak uygulanma olanağı oluĢturmaktadır (Türker, 2016). 

3-Eğitim, Öğretimde Oyun Kullanımları 

3.1-Okul Öncesi Dönem Eğitiminde Oyun Kullanımı 

ĠĢbirliği yaparak öğrenme ve takım çalıĢması, çocuğu toplumsal ve sosyal süreçlere 

hazırlamaktadır. Çocuk, gruptaki hiyerarĢik dengeyi kavradığında sorumluluk bilincinin 

farkına varmaktadır. ArkadaĢlık iliĢkileri geliĢmekte ve önyargıyı kullanmaktan 

uzaklaĢmaktadır. ĠĢbirlikçi oyunla öğrenme, çocuğun hayal dünyasını ve yaratıcılığını da 

desteklemektedir (Kaya, 2013). 

Okul ortamında takım oyunları ile öğrenme, günlük yaĢantısında problem yaĢatan 

çocukların davranıĢlarında ve takım çalıĢmasındaki tercihlerinde olumlu geliĢim 

sağlamaktadır (Özden, 2006). 

Çocukların trafikte doğru olan davranıĢları öğrenmesi için yapılan bir çalıĢmada oyun 

kullanılmıĢtır. Bu oyunda rol alma, kuralları modelleme, takım arkadaĢlarına uyum yer almıĢ, 

bu esnada trafik eğitimi yapılmıĢtır. Ġçinde oyun olan eğitimde çocuklar trafik kurallarını ilgi 

göstererek, sıkılmadan kolaylıkla öğrenmiĢlerdir (Renaud, 1989). 

Değerlendirilen pek çok araĢtırmada görülmüĢtür ki oyun, çocuklara bir Ģey öğretmek 

ya da aktarmak için kullanıldığında oldukça baĢarı sağlamaktadır. Oyunu, eğitimciler ve 

ebeveynler de önemsemektedirler. Oyun, çocukların sosyal, öz bakım, zihinsel, dil ve motor 

geliĢimlerini pozitif yönde desteklemektedir. Oyun, özel eğitimde kullanılınca da önemli 

yollar kat edilmesini sağlamaktadır (Kaytez, 2014). 

Oyun, çocuğun algılarını ve düĢünme kabiliyetini geliĢtirdiği için eğitim sürecinde 

kullanılması öğrenciye oldukça fayda sağlamaktadır. Bu süreçte de anne ve babanın desteği 

çok önemli olmaktadır (Bozan, 2014). 

3.2- OyunlaĢtırma Yönteminin Öğretimde Yeri 

Yapılan göstermektedir ki matematik, bilgisayar, trafik bilgisi, müzik, resim ve sanat 

dersleri eğitimlerinde oyunlaĢtırmanın olumlu yönleri ortaya konmuĢtur. Oyun, öğrencinin 

eğitim hayatında pozitif yönlü etkiler yaparken kiĢisel yeterlilik anlamında da etkilerde 

bulunmaktadır (Aksoy, 2010; Yağız, 2007; Dindar, 2009; Dinçer, 2008; Uyan, 2006; Sönmez, 

2017). 

Daha detaylı ve üst eğitim derecelerine hitap eden ders olan mikrobiyoloji dersi 

sınıfındaki öğrenci baĢarılarına oyunlaĢtırmanın katkıları incelenmiĢtir. Bu araĢtırmanın 

sonucunda ise oyunlaĢtırmanın öğrencinin baĢarısına fayda sağladığı, derse ilgiyi arttırdığı ve 

dersi öğrenmeyi kolaylaĢtırdığı sonucuna varılmıĢtır (Rouse, 2013). 

3.2.1-Dil Öğretimi 

Günümüz dünyasında geliĢen teknoloji ile beraber artık toplumların iç içe oldukları bir 

gerçektir. Bu iç içelik ise geliĢim ve değiĢimden beslenir. Böyle bir ortamda yabancı dil 

eğitimi sınırların ötesine geçmenin ilk adımıdır. Ülkemiz eğitim sistemi de buna göre 

ĢekillenmiĢtir ve yabancı dil eğitimine ilkokulda baĢlanmaktadır (Çevik, 2006) 

Ana dili dıĢındaki dillerde uygulamalı eğitsel araçlar ve oyun kullanırken gayeler 

önceden belirlenmeli belli taslaklarla sınırlandırılmalıdır. Oyunun, gayesi dıĢında zaman 

geçirmek için kullanılması doğru değildir. Öğrenim görenlerin ne seviyeye geldikleri ne 

derece yararlanabildikleri incelenmelidir (Er, 2008). 

Yabancı dil eğitimlerinde oyunu motivasyonu arttırıcı bir araç olarak kullanmak 

öğrenim açısından fayda sağlamaktadır. Oyun, öğrenciyi etkin öğrenime teĢvik ederek kiĢinin 

dil beceresinin olgunlaĢmasına katkı yapmaktadır. Dersteki kullanılan oyunun öğrenci 

yetkinliğine göre önceden dikkatle planlanması önem taĢımaktadır. Öğrencilere karĢı 

kullanılan dil ve beden üslubu dikkatli bir Ģekilde seçilmelidir. Faydayı maksimize edebilmek 
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için dil eğitimi esnasındaki oyunun yanlıĢ anlaĢılma ile sebebiyet vereceği riskli durumlara 

iliĢkin öngörülü hazırlanmak gerekmektedir (Er, 2008). 

Drama dil eğitim modellerinde yardımcı materyal görevi görür. Çocuklara iletiĢim 

becerilerini geliĢtirebileceği fırsatlar sunar. Yabancı dili içselleĢtirerek öğrenme açısından 

önemli katkı sağlar. Öğrencinin taĢıdığı rollerle yabancı dili daha kolay anlayabilmesine 

destek olmaktadır. Bu sayede yabancı dile karĢı oluĢan set kırılır. GiriĢte çocukları dramaya 

ısındırmak için kullanılan teknikler dramadan alınacak faydayı en üst noktaya taĢımaktadır. 

Erken seviye dil öğretimi süreçlerinde doğaçlama ve kuklalar ile oyunlaĢtırma daha etkin 

olmaktadır (Çevik, 2006) 

Tabi ki dramatize etme esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Oyun 

içinde görülen yanlıĢlar oyun içindeyken söylenmemelidir. Öğrenciye oyundan sonra uygun 

bir Ģekilde söylemek daha sağlıklı olacaktır. Oyunun ne kadar süreceği iyi ayarlanmalıdır, 

ders suiistimal edilmemelidir. Oyuna dahil olmak istemeyenler zorlanmamalıdır çünkü 

sınıftaki diğer öğrencilerin dikkati dağıldığı gibi genel ortam motivasyonunu da 

düĢürmektedir (Er, 2008). 

Tüm öğrenme süreçlerinde olduğu gibi dil öğrenimi sürecinde de öğrencilerin 

dikkatleri belli bir süre yüksek kalmaktadır. Oyun ise bu dikkat süresini uzatmaktadır. Bu da 

öğrenme sürecine büyük ölçüde yardım etmektedir (Er, 2008). 

Öğrencilerin dikkatlerini özellikle ilginç tasarımlı oyunların çektiği bilinmektedir. Macera 

video oyunlarının, Ġngilizce iĢitsel, görsel ve hafıza süreçlerini geliĢtirdiği, öğrencileri dil 

öğrenmeye ekstra motive ettiği gözlenmiĢtir (Chen, 2013) 

3.2.1.1-Yabancılara Türkçe Dili Öğretimi 

AraĢtırmalara göre derslerin oyunla iç içe olduğu yerlerde öğrenciler dersten daha çok 

keyif almaktadırlar. Derslere katılımlar daha fazla ve baĢarı oranı da yüksek olmaktadır. 

Oyunu eğitim modeli olarak görmeyen bölgelerde ise derse katılım düĢük olduğu gibi baĢarı 

da yüksek bir seviyede değildir. Afrikalı öğrencilerin Türkçe öğrenmesi ile yapılan bir 

çalıĢmada Türkçe‘yi daha kolay öğrendikleri sonucu alınmıĢtır (Kara, 2010). 

3.3-Türkçe Öğretimi 

Türkçe dersi öğretiminde kullanılan oyun yoluyla öğretmenin, müfredat kitaplarındaki 

programlardan daha etkili olduğu görülmektedir (Boz, 2018). 

Eğitsel drama çalıĢmalarının sağladığı temel dil becerilerinin yanı sıra Türkçe 

dilbilgisi dersi öğretiminde de önemli bir rolü bulunmaktadır. Yapılan etkinliklerle kelime 

bilgisi arttırılırken cümlede anlam bilgisinin de oluĢmasını sağlamaktadır. Bu nedenle 

dramayı tek boyutlu düĢünmek yerine çok boyutlu düĢünmeliyiz. Yani drama sadece dilin 

kullanılmasını değil, üzerine fazlasını ekleyerek Türkçe eğitiminin anlamlı ve zengin olmasını 

sağlamaktır (Gönen, 1998). 

Oyunun melodisi olan tekerlemeler alıĢılmıĢ ya da alıĢılmamıĢ birçok kelimeden 

oluĢur. Tekerlemeler çocukların yansımasıdır. Eğlendirirken eğiten edebi türlerdendir. Türkçe 

eğitimini müzikle harmanlamak öğrenciler için daha eğlenceli hale gelmektedir. Çocuk, 

tekerleme ezberleme esnasında öğrenme süreçlerini öğrenir. Tekerlemeler ise ilerleyen 

dönemlerde yerini türküler, Ģiirler gibi diğer edebi türlere bırakır (Öner, 2002). 

3.4- Matematik Öğretimi 

Pek çok insana göre matematik dersi hayatı çekilmez hale getiren sıkıcılıkta bir ders 

olarak konumlandırılırken diğerlerine göre yaĢamı anlamlandırmanın ve keyifli hale 

getirmenin bir aracısı olarak konumlandırılmaktadır (Sertöz, 2002). 
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Matematik insanların mental becerilerinin geliĢimini sağlamakta olan en etkin bilim 

dalıdır. Fakat matematik dersinin okullardaki baĢarı oranının düĢüklüğü araĢtırmacı 

eğitimcilerin zihinlerinde bir takım sorulara yol açmaktadır. Matematik dersi öğrenmenin 

birçok öğrenci için büyük bir tabu haline geldiği görülmektedir. Bunun nedenleri arasında 

matematik derslerinin iĢleniĢ biçimleri ve öğretmen tutumlarının önemli ölçüde yeri olduğu 

görülmektedir (Akın, 2007). 

Matematik biliminin somut kavramlardan oluĢmaması ve konu içeriklerinin gitgide 

ağırlaĢması öğrencilerin derslere ilgilerini kaybetmesine, isteksiz olmalarına yol açmaktadır. 

Bu olumsuz öğrenim ortamlarına engel olmak için matematiği sevdirmek,  öğrencileri 

derslerde daha aktif hale getirmek için oyunla öğretim yöntemi kullanılması önerilmektedir. 

Oyunla öğretim tercihinde öğrenci merkezli ders iĢlenmekte, öğrenciler bir yandan eğlenirken 

bir yandan öğrenmekte, kendini keĢfetmekte ve kendini derse kaptırmaktadır (Köroğlu, 2002). 

Matematiği oyunla birleĢtirmek öğrencilerin matematiğe karĢı oluĢturduğu baskı ve 

önyargı kaldırmakla birlikte matematiği daha anlaĢılabilir bir hale getirmektedir (Aksoy, 

2014) 

Yapılan bir araĢtırmaya göre çocuklar matematik dersinde baĢarısızlık sonucunu 

almaktan korktukları için stres yaĢamaktadırlar. Stres ise öğrenmeyi yavaĢlatarak öğrenciyi 

dersten soğutmaya yol açmaktadır. Böyle bir durum oluĢturmamak adına öğretimi daha 

keyifli bir hale dönüĢtürmek ve öğrencinin strese girmesini engellemek için matematik 

öğretmenleri dersin içeriğini oyunla birleĢtirmeyi tercih edilebilir bulmaktadır. Oyunla 

matematik uygulamasının matematik öğretmenlerinin özgüvenlerini yükselttiği, ders iĢlemeye 

istekli hale getirdiği sonucunu da ortaya çıkarmaktadır (Usta, 2016). 

Ancak matematik öğretmenlerinin matematik öğretimine iliĢkin konularla ilgili direkt 

oyunlar bulmakta zorlandıkları, oyun araç gereçlerinin yetersizliği sebebiyle dersi oyunla 

iĢlemekten uzaklaĢarak klasik yöntemlere yöneldikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır  (Usta, 2016). 

Sonuç 

Çocuk denilince beraberinde oyun da akla gelmektedir. Çünkü çocuk, yaĢamı oyunla 

deneyimlemektedir. Bu deneyimler esnasında da yetiĢkin olma yönünde pek çok öğrenme 

gerçekleĢtirmektedir. 

Ġlk çocukluk dönemi ile birlikte çocuk, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenci 

olmaktadır. Okula hazırlık süreci olan bu eğitim kurumlarında eğitim çoğunlukla oyun 

yoluyla yapılmaktadır. Oyun yoluyla yapılan her öğretimi çocuk daha çabuk ve daha nitelikli 

öğrenmektedir. 

Okul öncesi eğitim sürecinden sonra ilk ve orta öğrenimi süresince çocuk oyundan 

uzaklaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Eğitimciler ve ebeveynler çoğu zaman çocuğun oyun 

ihtiyaçlarını yok saymaktadırlar. Beklenti bu seviyedeki öğrencinin eğitime zaten uyum 

sağlaması yönünde olmaktadır.  

Günümüz çocukları teknolojinin içine doğdukları için yaĢamlarının pek çok alanında 

teknolojinin varlığı ile birlikte özellikle de bilgisayar oyunları ile bulunmaktadır. Eğlenmeyi, 

öğrenmeyi dijital oyunlar yoluyla yapmaktan çok keyif almaktadırlar. Bu haz ve dijital 

beraberlik o kadar yüksek düzeydedir ki bu beklentileri dıĢındaki yaĢamı yok 

sayabilmektedirler. Geleneksel eğitim, öğretime mecbur koĢulmak noktasında geldiklerinde 

okulu bırakmayı yeğlemekte ve dijital mutluluklarını tercih etmektedirler.  

Yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki günümüz çocuklarının oyun ve teknolojik 

yaĢam ihtiyaçlarını göz ardı etmemek ve onları dijital tüketiciler olmaktan çıkararak dijital 

üreticiler konumuna taĢıyarak eğitime dahil etmek, öğretmen merkezli geleneksel eğitim 

yerine öğrenci merkezli teknolojik modern eğitimi sunmak gerekmektedir. En temel de ise 

oyunun her çeĢidini eğitimin her öğesi ile birleĢtirmek gerekmektedir. Çünkü dünya insanı 
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olmak için gerekli dil eğitimi, içinde yer aldığı toplumun parçası olduğu ana dil eğitimi ve 

büyük tabuların kaynağı ve analitik düĢünmenin temeli olan matematik eğitimi ve diğer pek 

çok ders, oyunlar kullanılarak verildiğinde yüksek verimlilik sonuçları alınmıĢtır. 

Eğitime oyunu ve dijital oyunları koymak öğretmenlerin de özgüvenlerini ve öğretme 

isteklerini arttırmaktadır. Bu noktada meslek içi teknoloji eğitimleri ile öğretmenlerin 

günümüz çocuklarına uyumunu arttırmak ve müfredatı çocukların temel ihtiyacı olan oyuna 

uyarlamak fayda sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. 
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ÖZET 

 
Kimlikler sürekli devinim halindedir. Mevcut durum içerisindeki değişimlerden etkilenirler. Kimlikler 

tamamlanmış hale gelemezler, sürekli inşa halindedirler. Dolayısıyla kimliklerin durağan ve salt değişmeyen 

katı bir yapısı yoktur. Semboller, mitler, yazı sistemleri, dini ve kültürel değerler gibi pek çok etmen ile birlikte 

tarih içerisinde yaşanılan olaylar, kimliklerin hafızasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle toplumların 

kendi kimliklerini tanımlamalarında konjonktürel olay ve değişimlerin etkisi olduğu gözlemlenmektedir. 

Boşnakların, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde bulunduğu dönemden 
günümüze kadar ki süreç içerisinde ulusal kimliklerinin oluşum, gelişim ve değişiminin arkasında da pek çok 

konjonktürel olay ve değişim bulunmaktadır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içindeki dönemde Boşnaklar 

kendilerini ―Turçin (Türk)‖ ya da ―Musliman (Müslüman)‖ olarak tanımlamışlardır. Buradaki ―Turçin (Türk)‖ 

ifadesi etnik bir anlamdan öte din ile ilişkilendirilerek ve Boşnakların bulunduğu coğrafyada kendilerini ifade 

etmelerinde bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak Boşnakların 1919 yılında kurmuş oldukları ―Yugoslav 

Müslüman Organizasyonu (JMO)‖ ile ―Yugoslav (Güney Slav)‖ düşüncesi açığa çıkmaya başlamıştır. Bu 

dönemde ise dini kimlikten çok etnik manada kimlik ön plana alınmış bulunmaktadır. Sırp ve Hırvatlar gibi Slav 

ırkına mensup olan Boşnakların önceki yıllarda Sırp ve Hırvatlardan farklı bir şekilde İslam dinini referans 

alarak kimliklerini Müslüman olarak tanımlamalarında ve sonraki süreçte kimlik tanımlarında değişiklik 

yaparak ―Yugoslav (Güney Slav)‖ düşüncesi ile etnik aidiyete yer vermelerinde o dönemin konjonktürel ve 

sosyal yapısının etkisi yadsınamaz boyuttadır. Bu çalışmada tarihsel arka plan ile birlikte Boşnak kimliğinin 
oluşumuna ve konjonktürel yapı ile birlikte günümüze kadar ki süreç içerisinde yaşadığı değişimlere 

değinilecektir. 
 

 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Boşnak, Konjonktür, Yugoslav, Tarih. 
 

 

EFFECTS OF CYCLIC CHANGES ON BOSNIAN IDENTITY 

 
 

ABSTRACT 

 

Identity is the fullest extent of qualities that show what are people or objects. Identities are in motion 

consistently. They become influenced from the changes of current situation. Identities can not be completed, they 

are consistently under development. Thereby the identities do not have a structure that is stable and unchanging. 

Factors like symbols, myths, writing system, religious and cultural values along with historical events take an 

important place in the memory of identities. Therefore, it is observed that the cyclic events and changes have an 

effect on societies‘ identifying their identity.  There are a lot of cyclic event and changes in the background of 
Bosnians‘ creating their national identity, development and change during the period that they were inside the 

Ottoman Empire and Austria-Hungary Empire down to today. During the period of Austria-Hungary, Bosnians 
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identified themselves as ―Turçin (Turkish)‖ or ―Musliman (Muslim)‖. ―Turçin (Turkish)‖ term here is 
connected with religion rather than an ethnicity and used as an agent by Bosnians on their geography for 

identifying themselves. But ―Jugoslavian Muslim Organisation (JMO)‖ that Bosnians founded in 1919 and 

―Jugoslav (Southern Slav)‖ idea has started to come out. In this period, ethnic identity rather than religious 

identity has taken to foreground. Effect of period‘s cyclic and social structure is incontrovertible on Bosnians 

that are Serbians and Croatians who identified themselves as Muslims by referencing to Islam differently from 

Serbians and Croatians, and in the later period changing their identity and giving a place to ethnic origin with 

the ―Jugoslav (Southern Slav)‖ idea. In this study, development of Bosnian identity, its cyclic structure and 

changing to the period until today with historical background will be mentioned. 

Keywords: Identity, Bosnian, Cycle, Jugoslav, History. 

 

 

GiriĢ 

Kimlik, bireyin veya nesnelerin sahip oldukları özelliklerin tamamını kapsayan, 

karĢısındakine benzemediği için ‗biz‘ ve ‗onlar‘ ayrımına gidebilen ancak zamanla kendisini 

meydana getiren özelliklerin de değiĢip geliĢebileceği, tamamlanamayan karmaĢık bir 

kavramdır.  Kimlik, konjonktürden yani mevcut durumdan etkilenir. Bireyler tarihsel süreç 

içerisinde bagajlarında getirdikleri birçok etmenin, zamanın ruhundan kimi zaman zorunlu 

olarak kimi zaman da pragmatik olarak fayda sağladığı için etkilenebildiğine ve 

değiĢebildiğine tanıklık ederler. Bu nedenledir ki Zygmunt Bauman ‗Kimlik‘ adlı eserinde 

kimliği anlatırken ―Kişi zamanla ‗aidiyet‘ ve ‗kimliğin‘ alınyazısı olmadığının, ömür boyu 

garanti sağlamadığının, fazlasıyla müzakereye açık ve vazgeçilebilir şeyler olduğunun 

farkına varır; kendi kararlarının, attığı adımların, eylem biçiminin –ve tüm bunları 

sabitleyecek kararlılığın- hem aidiyet hem de kimlik için hayati faktörler olduğunu fark eder‖ 

demiĢtir (Bauman, 2017, s. 20). 

Bireyler kendileri, çevreleri ve birikimlerini bütünleĢtirdiği edinimleri ile bir kimlik 

tanımlamasında bulunurlar. Ancak aynı bireylerin farklı zaman dilimlerindeki kimlik 

tanımlamalarında değiĢikler olduğu görülmektedir. Amin Maalouf, ‗Ölümcül Kimlikler‘ adlı 

denemesinde konjonktürün kimlik üzerindeki etkisini Ģu Ģekilde örnekler: ―Saraybosna‘dan 

ayrılmayalım daha… Sokakta elli yaşlarında bir adamı inceleyelim. 1980‘e gelirken, bu adam 

şöyle derdi: ―Ben Yugoslavım!‖, gururla ve gönül koymadan; daha yakından sorular 

sorulduğundaysa Bosna-Hersek Özerk Cumhuriyeti‘nde yaşadığını ve bu arada Müslüman 

geleneği olan bir aileden geldiğini belirtirdi. On iki yıl sonra, savaşın en şiddetli günlerinde 

aynı adam, hiç duraksamadan ve bastırarak şöyle cevap verirdi: ―Ben Müslümanım!‖… 

Hemen arkasından Boşnak olduğunu ve bir zamanlar gururla Yugoslav olduğunu 

vurguladığının kendisine hatırlatılmasından hiç hoşlanmadığını eklerdi… Bugünse adamımızı 

sokakta çevirsek önce Boşnak, sonra Müslüman olduğunu söyleyecektir… ülkesinin 

Avrupa‘nın bir parçası olduğunu ve bir gün Avrupa Birliği‘ne katılmasını umut ettiğini 

söylemeden geçemeyecektir…‖(Maalouf, 2019, s. 17). Maalouf‘un verdiği bu örnek 

kimliklerin mevcut durumla, zaman ve mekanla ne kadar bağlantılı olduğunu göstermektedir.  

Bir zamanların ‗Bosnalı Bogomilleri‘ sonrasındaki ‗Bosnalı Müslümanlar‘ı 

günümüzde ise ‗BoĢnaklar‘ı hiç Ģüphesiz kimliklerinde değiĢiklik yaĢamıĢtır. Bunun doğal bir 

sonucu olarak da zaman içinde değiĢen kimlikleri ile birlikte öne çıkan simgeleri, değer 

verdikleri Ģeylerin öncelik sıraları da değiĢmeye baĢlamıĢtır. Ancak bir kimlik değiĢirken 

biriktirdiği özelliklerin hepsini bir çırpıda silmez. OluĢmuĢ veya oluĢmakta olan kimlikler 

birçok etmenin bir araya gelerek meydana getirdiği bir mozaiktir. Maalouf bu durumu Ģu 

Ģekilde açıklar: ―Bir insanın kimliği başına buyruk aidiyetlerin birbirine eklenmeleri demek 

değildir, kimlik bir ‗yamalı bohça‘ değildir, gergin bir tuval üzerine çizilen bir desendir; tek 
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bir aidiyete dokunulmaya görsün, sarsılan bütün bir kişilik olacaktır‖ (Maalouf, s. 27). Bu 

çalıĢmada gibi BoĢnak kimliğinin geçirdiği aĢamalar tarihsel arka plan ile birlikte anlatılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bir zamanlar Bogomil olan BoĢnaklar Osmanlı Devleti‘nin egemenliğine girince 

zamanla Ġslam‘ı kabul etmiĢler ve kendilerini ‗Müslüman‘ olarak adlandırmıĢlardır. Zaman 

geçip konjonktür değiĢince de kendilerini Slav etnik kimliği ile tanımlayarak ‗Güney Slavları‘ 

ailesinin içinde konumlandırmaya baĢlamıĢlardır. Dolayısıyla Maalouf‘un kimlik ile ilgili 

olarak ‗tuval‘ örneğinde dile getirdiği gibi, BoĢnakların tarihsel süreç içerisinde birbiri 

üzerine eklemlenen ve değiĢen kimliklerinin ‗tuval‘ üzerine iĢlendiği düĢünüldüğünde bir 

desen ortaya çıkaran yani kendine has bir kimlik yapısı bulunmaktadır. 

Bosna ve Bogomilizm 

Bosna ismiyle bilinen toprakların adının anlamıyla ilgili birçok görüĢ bulunmaktadır. 

Bu görüĢlerin genelinde Bosna kelimesi ‗nehir, çay‘ gibi suyu çağrıĢtıran kelimeler ile 

iliĢkilendirilir. Bazı yazarlar bölgeden geçen Bosna ırmağının bu topraklara ismini verdiği 

görüĢünü ortaya koymaktadır (Gündüz, 2018, s. 11; Temel, 2018, s. 19). Dil bilimci Anton 

Mayer de Bosna kelimesini ‗bos-bhog‘ gibi Hint-Avrupa dil grubuna dâhil olan ve su akıntısı 

anlamına gelen kelimelerle iliĢkilendirerek nehir anlamında kullanıldığını belirtir (Yılmazata, 

2013, s. 19). Bazı Roma kaynaklarında da Bosna kelimesinin ―akan su‖ anlamında 

kullanıldığı görülmektedir (Ġmamoviç, 2018, s. 22).  

Yazarların çoğunun Bosna kelimesinin nehir anlamına geldiği görüĢünde ittifak 

halinde bulunduğu bu bölgede, Roma iĢgalinden önce Kelt kavimlerinin ve bugün Arnavutlar 

olarak bilinen Ġliryalı kavimlerin olduğu görülmektedir (Yılmazata, s. 14). Tarih sahnesine 

Hunlar ile birlikte çıktıkları ve Güney Karpatları yurt edindikleri bilinen Slavlar ise (Karatay, 

2016, s. 80) 550‘li yıllarda Avarlar ile Balkanlara gelmiĢlerdir (Yılmazata, s. 17). Slavlar, 

Bosna‘ya geldikleri zaman Roma idaresi altındaki Ġliryalı ve Trak kökenli kavimlerle 

karĢılaĢmıĢlardır (Ġmamoviç, s. 19-20). Ancak Slavlar karĢılaĢtıkları kavimlerle 

karıĢmamıĢlar, kendilerine özgü yaĢam tarzlarını devam ettirmiĢler (Karatay, 2016, s. 80) ve 

gittikleri her yerde suyun olduğu yerlere öncelik verip yerleĢim yeri kurarak ‗ırmak boyu‘ 

halkı olmuĢlardır. (Karatay, 2017, s. 156).   

Kaynaklar incelendiğinde Erken dönem Bosna için önemli bir kaynak Bizans 

Ġmparatoru VII. Konstantin Porphyrogenitus‘un ―De Administrando Imperio‖ adlı eseridir. 

Bu eserde Bosna ilk defa bir ülke olarak görülmekle birlikte (Yılmazata, s. 20) Bosna‘da 

Hristiyanlığın uygulamalarına direnç gösteren, vaftiz olmadığı için Pagan olarak görülen ve 

Sırp asıllı olmadıkları varsayılan, ‗Aretan‘ olarak isimlendirilen bir halkın varlığından 

(Bogomil olan BoĢnaklar) ve Saraybosna ile Zenica arasında doğu ve batıya doğru geniĢleyen 

çekirdek bir Bosna‘dan bahsedilmektedir (Karatay, 2017, s. 156-157). Bosna‘nın genel olarak 

tarihine bakıldığında ise çok eski tarihlerde yaĢanılmıĢ olan konjonktürel değiĢimlerin 

günümüze dek bölgenin sosyo-kültürel yapısını ve politikasını etkilediği görülür. Buna M.S. 

395 yılında Roma Ġmparatorluğu‘nun Doğu ve Batı Roma olarak ayrılması örnek verilebilir. 

Roma Ġmparatorluğu‘nun ikiye ayrılması batıda Roma-Katolik, doğuda ise Grek-Ortodoks 

uygarlığın oluĢmasına neden olurken Bosna‘nın da bu iki uygarlık arasında kalmasına yol 

açmıĢtır (Ġmamoviç, s.21). YaĢanılan bu konjonktürel değiĢimle beraber farklı iki siyasi ve 

kültürel uygarlık arasında kalınması Bosna‘da farklı kimliklerin Ģekillenip günümüze kadar 

gelmesini sağlamıĢtır. Doğu ve Batı arasındaki ‗köprü olma‘ durumu Bosna‘nın içindeki Slav 

halkın kaderinde kimi zaman avantaja, kimi zaman ise dezavantaja dönüĢmüĢtür. Bosna‘da 

yaĢayan Katolik ve Ortodoks Slav halkın haricinde IX. yüzyıldan itibaren bu ‗iki dünya‘ya 

dahil olmak istemeyen ve temel Hristiyanlık öğretilerinin bazılarına karĢı çıkan 
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Bogomilizm
1
‘e yönelen bir Slav grup ortaya çıkmıĢtır (Gölen, 2010, s.12). Bu nedenle 

Bosna‘da din ile etnik anlamda milliyetçilik kemikleĢmiĢ bir yapı haline gelmiĢtir. Hırvatlar 

Katolik, Sırplar Ortodoks, günümüzde ise BoĢnak denildiği zaman Müslümanlar (eski 

dönemlerde Bogomiller) anlaĢılmaktadır (Albayrak, 2005, s. 234). Eski tarihlerden itibaren 

görüldüğü gibi BoĢnaklar, yani günümüzdeki Bosnalı Müslümanlar, Sırp ve Hırvatlarla aynı 

etnisiteye mensup olsalar da Bogomilizm mezhebi ile farklı ve özgün bir kimliğe 

bürünmüĢlerdir. ġemsettin Sami‘ye göre ― Boşnaklar (Bosna Halkı) güney Slav ırkından Sırp 

kavmine mensup iseler de ahlak ve adetçe Sırplardan hayli farklı olup eskiden beri ayrı 

yaşamış ve idare olunmuşlardır‖ (Gölen, 2010, s.12-13).  

Bosna Ban‘ı
2
 Kulin tarafından da desteklenmekte olan Bogomilizm, Katolik ve 

Ortodoks öğretiden farklı olarak resim, heykel, haç gibi sembolleri kabul etmez. Ġnanan 

insanların Tanrı ile herhangi bir aracı olmadan iliĢki kurabileceklerini kabul eder. Bosna‘da 

Bogomilizm, Bosna Kilisesi sayesinde organize olmuĢtur. Ancak Bosna Kilisesi‘nin papa gibi 

bir dini lider çıkartma amacı olmamıĢtır. Bölgesel ve güçlü bir örgütlenme sağlanamadığı için 

de yerli halk Hristiyanlığın basit temel adetleriyle Slavların daha önceki pagan adetlerini bir 

arada sürdürmeye devam ederek kendine has bir uygulama geliĢtirmiĢtir (Albayrak, s. 251-

253). Bosna Ban‘ı Kulin‘in 1203 yılında ölümünden sonra yerine Stjepan Kotroman‘ın 

geçtiği ve Katoliklere taviz vermekle birlikte onun da Bogomilliği desteklediği bilinmektedir. 

Stjepan Kotroman‘dan sonra yerine geçen Matej Ninoslav‘ın ise göstermelik olarak Katolik 

olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır (Karatay, 2017, s. 159). Katoliklerin baskısı nedeniyle 

din değiĢtirip gerçekten Katolik olan Ban‘lar olmakla birlikte bu durum Bosna‘daki yerel 

halkı pek etkilememiĢ, halk Hristiyanlık inancını kendi yorumladığı Ģekilde uygulamaya 

devam etmiĢtir (Yılmazata, s. 26).  

Bogomillerin anlatılan farklı uygulamaları nedeniyle Hristiyan dünya tarafından 

sapkın-heretik olarak adlandırıldıkları görülmektedir. Bu duruma Macar Kilisesi‘nin Bosna 

Ban‘ı Kulin‘in ve ailesinin imandan uzaklaĢtığı ve Bosna Kilisesi‘nin heretik olduğu gibi 

sebeplerle 1190 yılında Papa‘ya baĢvurarak Bosna Piskoposluğu‘nun merkezinin Ragusa 

yerine Macaristan tarafından kontrol edilen Split olması için temasta bulunması örnek 

gösterilebilir (Yılmazata, s. 23). Bogomiller sapkın olarak görüldükleri için Vatikan 

tarafından Bogomillere karĢı savaĢan Katoliklerin günahlarından kurtulacağına dair ilanlar da 

yapılmıĢ, Haçlı seferleri düzenlenmiĢ ve birçok Bogomil‘e engizisyon cezaları tatbik 

edilmiĢtir. Bu nedenle Bogomillerin izlerine genellikle Türklerin hâkimiyeti altına giren 

bölgelerde rastlanılmaktadır. Diğer bölgelerde ise Bogomillerin Katolik ya da Ortodoksluğa 

döndürüldükleri veya ortadan kaldırıldıkları görülmektedir. Bogomiller ile ilgili Ġstanbul ve 

Ankara Devlet ArĢivlerinde araĢtırma yapan Tayyip Okiç, makalesinde ‗Kamil Bogomiller‘in 

kendilerine ‗Kristiyan‘ yani Hristiyan denildiğini ve Osmanlı Devleti‘nde birçok 

gayrimüslimin ‗gebr‘ veya ‗kâfir‘ olarak kaydedilirken Bogomil nüfusun ise ‗Kristiyan‘ 

olarak kaydedildiğine değinmiĢtir  (Okiç, 1975, s.238). 

Osmanlı Döneminde Bosna 

Fatih Sultan Mehmet, 1454-1463 yılları arasında Balkanlar ile ilgilenmiĢ ve 1463 

yılında Bosna‘yı fethetmiĢtir (Ġnalcık, 2009, s. 113). Sonraki dönemlerde Kanuni Sultan 

Süleyman‘ın fetih politikası ile Bosna sınırı da değiĢmeye baĢlamıĢtır. Böylece 1580 yılında 

                                                
1 Bogomilizm: Bog-Tanrı, Mil- sevmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kelime 'Tanrı'nın Sevdiği' anlamında 
kullanılmaktadır (Uzunçarşılı, 1972, s. 217-220; Temel, 2018, s.35). 
2
 Ban: Yönetici. Osmanlı Devleti’nde Macaristan, Hırvatistan ve Bosna sancak beylerine verilen isim. (Türk Dil 

Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://sozluk.gov.tr/) 

http://sozluk.gov.tr/
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Bosna Hersek ile beraber Dalmaçya ve Slovenya‘nın da dahil olduğu ‗Bosna Beylerbeyliği‘ 

oluĢturulmuĢtur (Gölen, 2017, s. 366). Farklı oldukları için çeĢitli baskılara maruz kalan 

Bosnalı Slav Bogomiller, Bosna‘nın resmen Osmanlı Devleti‘nin toprak sahasına girmesi ile 

rahat bir nefes almıĢlar ve zamanla gönüllü olarak Ġslam dinine geçerek Müslüman 

olmuĢlardır. Eski kültürlerini Ġslam ve Osmanlı kültürü ile birleĢtirerek daha özgün bir kimlik 

geliĢtirmeye devam etmiĢlerdir (Akarslan, 1993, s. 37-38).  

Bogomillerin Ġslamiyet‘e geçmelerinde Katolik ve Ortodokslar tarafından baskıya 

uğramıĢ olmalarının yanında baĢka nedenler de bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları 

Bosna‘daki Bogomilizm‘in örgütlenmeden yoksun ve zayıf olması, Ġslam dini ile olan 

benzerlikler (haçın kabul edilmemesi, günde beĢ kez dua vb.), Müslümanlara tanınan hakların 

Gayrimüslimlere tanınan haklardan daha fazla olması Ģeklindedir (Catic, 2009, s. 416-417). 

Osmanlı Devleti‘nin dini baz alarak uyguladığı ‗Millet Sistemi‘ çerçevesinde Bosna‘da 

Bogomil olarak bilinen ve sonradan Müslümanlığa geçen Slav Halk, Osmanlı‘nın resmi 

belgelerinde ‗Müslümanlar‘ ifadesinin yanı sıra ‗BoĢnaklar‘, ‗Bosnalı Takımı‘, ‗BoĢnak 

Taifesi‘, ‗Bosnalı Kavmi‘ Ģeklinde de adlandırılmıĢtır (Babuna, 2000, s.15-16).  

Osmanlı Devleti açısından konjonktüre bakıldığında, Bosna her ne kadar karıĢık 

gözüken bir bölge ise de Bogomiller, Osmanlı Devleti‘nin kuzeybatı hududunu 

korumuĢlardır. Ayrıca Papa‘nın kendilerine olan husumetlerini unutmadıkları ve Macarları 

yakından tanıdıkları için Macaristan ile yapılan savaĢlarda Osmanlı adına faal bir rol 

üstlenmiĢlerdir (Bosna Hersek ile ilgili ArĢiv Belgeleri (1516-1919), 1992, s. 38). Ancak 

zaman içinde Osmanlı Devleti‘nin kaybettiği savaĢların artması ve devlet yapısının 

zayıflaması ile paralel olarak vergileri de arttırmıĢ olması Bosna‘daki halkı bunaltmıĢtır. 

Bunun yanı sıra Bosnalı Müslüman elitler de, kendi güçleri ve servetleri üzerinde merkeze 

karĢı daha fazla güç sahibi olmak istemiĢlerdir. Bu nedenle 1727-1729, 1732, 1745, 1748, 

1768 ve 1796 yıllarında merkeze karĢı bir dizi isyan hareketi görülmüĢtür. (Sancaktar, 2015, 

s. 31-35).  Burada bu isyan hareketlerinin görülmesine rağmen BoĢnak kimliğinin 

anlaĢılabilmesi için 1736 yılındaki Banja Luka Savaşı‘na değinmekte fayda vardır. 1730‘larda 

Bosna‘da salgın Ģeklinde veba hastalığı görülmüĢtür. Venedik Konsolosu‘nun sunmuĢ olduğu 

rapora göre Saraybosna‘da 16.000 kiĢi ‗veba‘dan ölmüĢtür (Gölen, 2017, s. 367). Bu 

durumdan medet uman Habsburg Ġmparatorluğu 1736 yılında Pojeravats Anlaşması‘nı yok 

sayarak Sava nehrini geçmiĢtir. Bunun üzerine yerel halk Osmanlı Devleti‘nin haberi olmadan 

bir saldırı organize ederek Habsburg Ordusunu püskürtmüĢ ve kendi topraklarına sahip 

çıkmıĢtır. Buna göre ekonomik nedenlerin meydana getirdiği bir dizi isyana rağmen Bosna‘da 

oluĢan kimliğe bakıldığında Müslümanlar için önce ‗Bosna‘, sonra da ‗Ġslam‘ her Ģeyden önce 

gelmektedir (Catic, s. 418). 

Osmanlı Devleti‘nin sonraki yıllarda uyguladığı Yeniçeri Ocağı‘nı kaldırma, Gülhane 

ve Islahat Fermanlarını ilan etme gibi reform hareketleri, Bosna‘da tepkiyle karĢılanmıĢ ve 

19. yüzyıldaki isyanların temel nedenini oluĢturmuĢtur (Sancaktar, s. 31-35). Bosna Hersek‘te 

Osmanlı Devleti öncesinden beri feodal bir yaĢam mevcut olduğu için Bosna‘da büyük çiftlik 

ve toprak sahipleri reaya ile eĢit statüde olmayı istememiĢlerdir. Reaya da kendilerine verilen 

hakların ne olduğundan ve bu haklardan nasıl yararlanacaklarından bihaberdir. 17. yüzyıldan 

beri Osmanlı‘nın en sağlam kalesi olan Bosna Müslümanları, Tanzimat Fermanı‘nın 

uygulanması ile Müslümanların üstünlüğünün sona ereceği düĢüncesine sahip olduklarından 

bu uygulamaya muhalefet etmiĢlerdir (Gölen, 2017, s. 370). Ayrıca Bosna‘daki bazı 

kapudanlıklara yapılan tayinler sonucunda anlaĢmazlıklar meydana gelmiĢ ve Hüseyin 

Kapudan GradaĢçeviç‘in öncülüğünde ayaklanma baĢ göstermiĢtir. Ayaklanmayı 

gerçekleĢtirenler Bosna‘yı yönetecek kiĢinin Bosnalılar tarafından seçilmesini, Bab-ı Ali‘nin 
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Bosna idaresine karıĢmamasını ve Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılmasına dair fermanın geri 

alınmasını istemiĢlerdir. Bazı araĢtırmacılar Hüseyin Kapedan GradaĢçeviç‘in 1831‘de 

baĢlattığı bu ayaklanmayı otonom isteklerin dile getirilmeye baĢlanması Ģeklinde 

yorumlamıĢtır (Gölen, 2017, s. 368-369).  

Osmanlı Devleti kendi iç dinamiklerinin yanı sıra 1789 Fransız Ġhtilali‘nin Avrupa‘ya 

yaydığı ve kendisi gibi çok uluslu devletleri etkileyen milliyetçilik akımından da olumsuz 

etkilenmiĢtir. Kendi bünyesindeki halklar sadece ekonomik koĢullar nedeniyle değil, aynı 

zamanda milliyetçilik akımının etkisiyle de ayaklanmaya baĢlamıĢlardır. Sırpların 1804 ve 

Hırvatların 1861 yılındaki ayaklanmaları, 1875 yılındaki Hersek Ayaklanması gibi süregelen 

ayaklanmalar Osmanlı Devleti‘nin yapısını zayıflatmıĢ, Sırp ve Hırvatların bağımsızlıklarını 

elde etmeleri için baĢlangıç oluĢturmuĢtur (Alkan, 1995, s. 18). Bosna‘da 1861-1869 yılları 

arasında son Osmanlı Valisi olarak görev yapan Topal ġerif Osman PaĢa, Bosna‘daki 

milliyetçilik eğilimlerini incelemiĢ ve ortak bir ‗Bosna Ġdeolojisi‘ni ve ‗BoĢnaklık Kavramı‘nı 

oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. Bu ideoloji ve kavram, Bosna halkı farklı dini unsurlara sahip olsa 

bile kendine münhasır ortak ulusal özellikleri olduğu için Bosna‘daki tüm nüfusu kapsayan 

bir anlam barındırmaktadır. Ancak Sırplar, Sırbistan tarafından desteklenen ulus fikrine, 

Katolikler de Hırvat ulus fikrine sahip oldukları için ortak bir ideoloji etrafında 

buluĢamamıĢlardır (Ġmamoviç, s. 455-466). 

BoĢnak kimliği açısından 1875 Hersek ayaklanması oldukça önemlidir. Mevsim 

koĢullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle istediği verimi alamayan ve bu nedenle vergi 

ödeyemeyen Sırp Kmetlerin
1
 toprak ağaları tarafından vergi ödemeye zorlanması sonucunda 

protestolar oluĢmuĢtur. Nevesin kazasında isyana dönüĢen bu protestolar, önceleri vergi 

toplayanlara karĢı baĢlamıĢken zamanla seyir değiĢtirerek Sırp-BoĢnak gerilla savaĢına 

dönüĢmüĢtür (Yılmazata, 2013, s.47). Ayaklanma tehlikeli boyutlara gelmiĢ ve Almanya, 

Avusturya, Rusya BaĢbakanları, Berlin‘de Osmanlı Devleti‘ne bir nota vermeyi 

kararlaĢtırmıĢlardır. Osmanlı Devleti, bu notayı engelleyebilmek için ‗Adalet Fermanı‘nı 

yayınlamıĢtır. Ġltizam gibi konuların düzenlenmesi, gayrimüslimlerden askerlik için alınan 

vergi ödeneğinin azaltılması, din serbestisine verilen izinlerin pekiĢtirilmesi gibi pek çok 

konuyu kapsayan bu fermanın isyanı engellemeye gücü yetmemiĢtir. Osmanlı Devleti‘nin 

isyanı sona erdirmek için baĢlattığı harekât Batılı devletlerin tepkisini arttırmıĢ ve Avusturya, 

Bosna Hersek‘i iĢgal edeceğini doğrudan bildirmiĢtir (Gölen, 2017, s, 375). Ġsyanlarla 

büyüyen ―Büyük Doğu Krizi‖ esnasında Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu DıĢiĢleri 

Bakanı Kont Gyula Andrassy Bosna-Hersek‘in istikrarının sadece Avusturya-Macaristan‘ın 

değil aynı zamanda Avrupa'da barıĢı korumak için gereklilik olduğunu diplomatik yollarla 

empoze etmeye çalıĢmıĢtır (Ġmamoviç, s. 432). 

Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu ve Bosnalı Müslümanlar 

Avusturya, Balkanlar üzerinde önemli çıkarları bulunan Rusya ile 15 Ocak 1877‘de 

BudapeĢte‘de bir konvansiyon imzalamıĢtır. Bu konvansiyon sonrasında Rusya, Osmanlı 

Devleti‘nin bazı Ģartlara uymadığını öne sürerek 24 Nisan 1877‘de Osmanlı Devleti‘ne savaĢ 

açmıĢtır. Osmanlı ile Rusya arasında yaĢanan 1877-1878 Harbi (93 Harbi) sonrasında önce 

Ayastefanos AntlaĢması imzalanmıĢ ardından Ġngiltere ve Avusturya‘nın bu antlaĢmanın 

maddelerine itiraz etmesi sonucunda yeni bir antlaĢma Berlin‘de imzalanmıĢtır (Yılmazata, s. 

62-65). 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin AnlaĢmasının 25. maddesine göre 

Bosna-Hersek‘in yönetimi geçici olarak Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğuna bırakılırken, 

                                                
1 Kmet: Hür olmayan çiftçi veya serf. (Yılmazata, s. 40). 
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Osmanlı Devleti‘nin padiĢahının hükümranlığının devam edileceğine karar verilmiĢti (OlaĢ, 

2007, s. 29).  

Bosnalı Müslümanlar Bosna-Hersek‘in iĢgaline tepkisini iki aya yakın süren askeri 

direniĢ ile göstermiĢtir. Bosnalı Müslüman halk için Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu 

sınırlarını Balkanlarda daimi olarak Osmanlı Devleti aleyhine geniĢletmeye çalıĢan iĢgalci bir 

devlettir (Babuna, s. 24-25). Avusturya Macaristan‘ın Bosna‘yı ilhakına en Ģiddetli 

tepkilerden bir diğeri de Bosna-Hersek‘i kurtarılmamıĢ vatan toprağı olarak yorumlayan, 

Adriyatik‘e çıkıĢ yolunu ve bir gün Sırbistan‘a bağlanma umutlarını kaybeden Sırplardan 

gelmiĢtir (Demirci, 2016 s. 33-34). Bu nedenle Avusturya-Macaristan‘ın iĢgaline karĢı Sırp 

halkının bir kısmı ve özellikle kırsal kesimdeki Müslümanlar askeri direniĢ için birlikte 

hareket etmiĢlerdir (Babuna, s.24-25). Bu hareket baĢarısızlıkla sonuçlansa da Bosnalı 

Müslümanların geneli sonucu kabul etmeyip tepkilerini Türkiye‘ye göç ederek belli 

etmiĢlerdir. Ġlk beĢ yıl içinde 8.000‘e yakın kiĢinin göç ettiği tahmin edilmektedir (Karatay, 

2017, s. 528). Bosnalı Müslümanlar Osmanlı Devleti‘nin bölgeye geri dönebileceği ümidini 

yitirdikten sonra Habsburg idaresi ile ilgilenmeye baĢlamıĢlardır. Çünkü Osmanlı 

Devleti‘nden ayrılıp bağımsız olan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ‘da kalan 

Müslümanlar ya öldürülmüĢ ya da yerlerinden sürülerek zor Ģartlarda yaĢamak zorunda 

bırakılmıĢtı (Karatay, 2017, s. 529). Bu nedenle Bosnalılar, Avusturya Macaristan 

Ġmparatorluğu‘na kendi istek ve önerilerini ya da bazı konulardaki rahatsızlıklarını dile 

getirmeye çalıĢmıĢ, dolayısıyla iletiĢim kurmaya baĢlamıĢtır. 

Bosna ve Hersek bölgesindeki Sırp ve Hırvat milliyetçiliklerinin dengelenmesi için 

Benjamin Kallay 1882‘den itibaren ‗Bosnalı olma‘ ortak paydasında birleĢerek ‗Bosna 

Milliyetçiliği‘ni öne çıkaran bir politik uygulamaya giriĢmiĢtir (OlaĢ, s. 41). Benjamin Kallay 

‗Bosna‘ kelimesinin Slav-Bosna kaynaklarında kullanılmakla beraber esasında ‗Konstantin 

Porfinogeri‘ten itibaren kullanıldığı sürekli dile getirmiĢtir (Ġmamoviç, s.464). Sırp ve Hırvat 

milliyetçiliklerini tırmandırmayan onları daha tarafsız noktada buluĢturacak ‗Bošnjanštvo' 

yani Bosnalı kavramı bu milliyetçilikler ile yarıĢan bir hal almıĢtır (Adanır, s. 315-316). 

Kallay,‗Bosnalı‘ üst kimliğinin benimsenebilmesi için Bosna ile ilgili tarihi araĢtırmaların 

yapılması için ön ayak olmuĢ, bu araĢtırmaların sergilenebileceği ‗Eyalet Müzesi‘ kurulması, 

‗Eyalet Dili‘nin programlarında bulunması gibi giriĢimlerde bulunmuĢtur (Furat, 2013, s. 25). 

Bölgede konuĢulan dilin isimlendirilmesinde ‗Bosna Dili‘ tanımına gidilmiĢ ancak bu tanım 

Sırp ve Hırvatları memnun etmemiĢtir. Bu nedenle Avusturya-Macaristan yönetimi Sırp dili 

ve Hırvat dili tanımlarının kullanımına izin vermek durumunda kalmıĢtır (OlaĢ, s. 41). 

Avusturya hükümeti ‗Bosnalı‘ fikri ile üst bir kimlik oluĢturarak Hırvat, Sırp ve 

BoĢnakları tek bir etnik Ģemsiye altında toplamak istediyse de Katolik-Hırvatlar, Sırp-

Ortodokslar ve Müslüman-BoĢnaklar kendi entitelerine olan bağlılıklarından vazgeçmeye 

istekli olmamıĢlardır. Kimlikler için dilin ve sembollerin yeri oldukça önemli olduğundan 

dolayı bu dönemde BoĢnaklar ‗alfabe‘ konusunda oldukça hassas davranmıĢlardır. Bu 

hassasiyetin oluĢmasında Bosna‘da aynı dili konuĢan etnik grupların farklı dinlere mensup 

oldukları için ‗alfabe‘de ayrılık yaĢamaları etkili olmuĢtur. Nitekim genellikle Hırvatlar Latin, 

Sırplar Kril ve Müslümanlar Arap alfabesini kullanmıĢlardır. Bu nedenle Avustuya-

Macaristan dönemindeki Bosna Parlamentosu, Latin ve Kril alfabeleri ile kitap-dergi basıldığı 

gibi Arap alfabesi ile de matbaalarda basım yapılabilmesi için karar almıĢ, Vali Benjamin 

Kallay da bu karara onay vermiĢtir. (Aksoy, 2018, s. 264-266). Bosnalı Müslümanların 

alfabeye verdikleri bu önem tarihsel olarak Ģekillenen kimliklerine sahip çıktıklarının bir 

göstergesidir. Arap alfabesi, ‗Müslüman‘ kimliklerinin bir parçası olarak görülmüĢtür. 

BoĢnakların kurban ve ramazan bayramında yeĢil-beyaz ay yıldızlı bayrakları minarelere 



 
 

 1731 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

asmaları, mezarların üzerine ay yıldız iĢlemeleri sembollere önem verdiklerinin bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir. Ayrıca ay ve yıldız gibi Ġslam geleneğini yansıtan sembolleri 

yaĢamlarında sürdürdükleri ve bu gibi sembollerle varlıklarını diğer etnisitelerle bir arada ama 

aynı zamanda onlardan farklı olarak sürdürdükleri imajını vermektedirler (Eker, 2006, s. 78).  

Avusturya-Macaristan yönetimi süresince Sırpların ve Bosnalı Müslümanların zaman 

zaman ittifak halinde bulunarak ortak hareket etmeleri dönemin tipik özelliklerinden biri 

haline gelmiĢtir (Furat, 2013, s. 18). Ortak hareket etmelerine neden olan olaylardan biri 

Avusturya-Macaristan yönetiminin 1881 yılında çıkardığı askerlik yasasıdır. Bu yasaya 

Osmanlı yönetiminde özellikle askerlikten muaf tutulan ‗Hersekli Sırplar‘ ve Hristiyan bir 

devletin ordusunda askerlik yapmayı kendi dini aidiyetleriyle bağdaĢtıramayan ‗Bosnalı 

Müslümanlar‘ büyük tepki göstermiĢlerdir. Avusturya-Macaristan yönetiminin Bosna-

Hersek‘teki uyguladığı tarım politikaları da askerlik yasası gibi halk nezdinde hoĢ 

karĢılanmamıĢ ve 1882 yılında ayaklanma çıkmasına neden olmuĢtur. Konjonktürün meydana 

getirdiği ortak hoĢnutsuzluk ortamı Sırplar ile Bosnalı Müslümanları bir araya getirdiği gibi 

bu kez de bir ayaklanmada birlikte yer almalarını sağlamıĢtır (Babuna, s.30-32). Müslüman 

halkın hoĢnutsuzluğunun devam etmesine neden olay bir diğer olay ise ‗din değiĢtirme‘ 

vakalarıdır. Mostar yakınlarındaki Müslüman bir kadının dinini değiĢtirerek Katolik olduğu 

iddiası ülkede Ģiddetli bir protestoya dönüĢerek yetkililerden Müslümanların sosyo-kültürel 

ihtiyaçları ile ilgilenmeleri için talepte bulunmalarına neden olmuĢtur (Adanır, 2015, s. 317).  

Misyonerlik faaliyetlerine karĢı tepkiler, vakıflar için özerklik talepleri gibi istekler, 

Mostar Müftüsü Dzabiç‘in Bosna için özerklik talepleri Avusturya yönetimini bıktırmıĢ, 

destek aramak için Ġstanbul‘a giden Dzabiç‘in Bosna‘ya geri dönüĢü yasaklanmıĢtır. Tüm bu 

talepler ‗Mostar Hareketi‘ olarak adlandırılmıĢtır. Bu hareketin bir süre sonra son bulduğu 

düĢünülürken 1905 yılında Müslüman Halk Teşkilatı (Muslimanska Narodna Organizacija, 

MNO) adı ile din adamları ve esnaflardan oluĢan bir örgütlenme görülmüĢtür. Avusturya-

Macaristan döneminde yaĢanılan sıkıntılar Bosnalı Müslümanların Osmanlı Devleti ve 

Müslüman kimliğinin canlı kalmasını sağlamıĢtır. Buna Sultan Abdülhamid‘in doğum 

gününün Bosnalılar tarafından ―Padişahım çok yaşa‖ sözleri ile kutlanması örneği verilebilir. 

Bu durum Avusturya yönetimini teyakkuza geçirmiĢti. Çünkü iĢgalden yaklaĢık otuz yıl sonra 

bile Bosnalılar‘ın Osmanlı Devleti‘ne olan bağlılıkları ve kendilerini Osmanlı Devleti ile 

bağdaĢtırmaları ĢaĢırtıcı derecedeydi. Bu nedenle Avusturya Ġdaresi Müslümanların taleplerini 

daha ciddi bir biçimde düĢünerek MNO ile görüĢme kararı almıĢtır (Karatay, 2017, s. 530-

531). Ayrıca Sırplar ve Müslümanların din ve eğitim için taleplerde bulunmaları 1905 ve 

1909 yıllarında idare tarafından din ve eğitim özerkliği hakkını kazanmalarını sağlamıĢtır. 

Özerklik için taleplerde bulunulması ve gösterilen çaba Sırpların ve Müslümanların ‗milli‘ 

kimliklerinin meydana gelmesinde baĢat rol oynamıĢtır (Furat, 2013, s. 34).  

Sonuç olarak Avusturya-Macaristan yönetiminde Benjamin Kallay ile ileri sürülmüĢ 

olan Bosnalı olma ideolojisi, Topal Osman PaĢanın daha önceki yıllarda ortaya çıkardığı ortak 

Bosna Ġdeolojisi gibi baĢarısızlığa uğramıĢtır. Çünkü o dönemdeki Katolik ve Ortodoks 

nüfusun çoğunluğu XVIII. ve XIX. yıllarda Bosna‘ya geldikleri için Orta Çağdaki Bosna 

Devleti ile aynı tarihi geleneği paylaĢan kimseler değillerdi (Ġmamoviç, s. 467). Ayrıca 

Avusturya-Macaristan yönetiminin ve Kallay‘ın Sırpları ve BoĢnakları kazanma çabası 

Sırplar tarafından benimsenmemiĢtir. Sırp basının gözünden bakılacak olunursa Bosna-

Hersek‘in durumu Avusturya Macaristan‘ın ilhakından önce Belgrat‘taki ‗Politika‘ dergisinde 

Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır: ―Otuz yıllık ilhak süresince Avusturya, Bosna-Hersek halkının siyasi 

eğitimi ve gelişimi için herhangi bir sey yapmayı başaramadı; buradaki siyasi yaşam 

koşulları Türkiye‘dekinden daha iyi bir durumda değildir‖ (Demirci, s. 26). 
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I.Yugoslavya'dan Günümüze Bosna-Hersek 

Hırvatlar arasında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Sırplar arasında ise 20. yüzyıl 

baĢından itibaren 'Yugoslav' yani 'Güney Slavları' düĢüncesi geliĢmiĢtir. Ancak her iki grubun 

sahip olduğu 'Yugoslav' düĢüncesi birbirinden oldukça farklıdır. Hırvatlar için Yugoslavlık 

Avusturya yönetimi altında birleĢmekken Sırplar için Yugoslavlık Ortaçağ'daki sınırlarına 

tekrar kavuĢmak ve Büyük Sırbistan idealini gerçekleĢtirmektir. 1. Dünya SavaĢı'nın meydana 

getirdiği atmosfer Yugoslavlık düĢüncesini pekiĢtirmiĢ ve 'Yugoslav Heyeti' yani meclisinin 

oluĢmasını sağlamıĢtır. Avusturya-Macaristan yönetimi devam ederken 1918 yılında 

'Yugoslavya' biçimlenmeye baĢlamıĢtır. (Karatay, 2017, s. 535).  

1. Dünya SavaĢı sonunda Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğunun dağılması ile Slav 

etnisitesine sahip Hırvat, Sloven ve Sırplar BoĢnakların da dahil olduğu Yugoslavya'yı 

kurmuĢlardır. BaĢlangıçta krallık Ģeklinde idare edilen bu devlette tarihi geçmiĢ, etnik, dini ve 

siyasi kimlikler gibi her türlü önemli olgu olgu görmezden gelinmiĢtir. (Tekin, 2012, s.5). I. 

Yugoslav Devleti'nin yani Sırp Hırvat ve Sloven Krallığı kurulduktan sonra Bosna 

Hersek'teki Müslüman BoĢnaklara karĢı soykırıma varabilen kötü uygulamalar görülmüĢtür 

(Ġmamoviç, s.606). KarĢılaĢılan bu zorluklar Müslüman kesim arasındaki dayanıĢma 

duygusunu arttırdığı için 1919 yılında Yugoslav Müslüman Örgütü'nün (Jugoslavenska 

Müslümanıka Organizacija JMO) kurulmasını sağlamıĢtır. JMO, Sırp-Hırvat-Sloven 

Ġmparatorluğu Avusturya Macaristan döneminde Benjamin Kallay tarafından öne sürelen 

Bosnalı olma anlamına gelen BoĢnaklık üst kimliğini reddettiği için Yugoslavyalı olma üst 

kimliğine vurgu yapmıĢ ve kesin bir dille Sırp ve Hırvatlar ile kimlik olarak özdeĢleĢmeyi 

reddetmiĢtir. JMO dönemin koalisyon hükümetlerinde de yer almıĢ ve Bosna-Hersek'te 

yaĢayan topluluğun farklı gelenek-göreneklere ve dünya görüĢlerine sahip üç farklı gruptan 

oluĢtuğunu desteklemek zorunda kalmıĢtır (Adanır, 320-321). Sonraki süreçlerde ise Mihver 

Devletlerinin iĢgaline maruz kaldığı için Yugoslavya'nın siyasi birliği bozulmuĢtur. SavaĢta 

sosyalistler dolayısıyla Joseph Tito tarafından baĢlatılan kurtuluĢ mücadelesinin sonunda 

etnik yapısı karmaĢık olan ve adeta bir mozaiği andırarak kurulan Yugoslavya Sosyalist 

Federal Cumhuriyeti kurulmuĢtur. Yeni kurulan bu devlette Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-

Hersek, Karadağ, Makedonya, Slovenya'dan oluĢan altı cumhuriyet ve Voyvodina ve 

Kosova'yla birlikte iki özerk yönetim bulunmaktaydı. Burada kurtuluĢ mücadelesinin çoğu 

Bosna'da geçtiği için federal bir devlet olarak kurulan ilk devletin Bosna olduğunu belirtmek 

gerekir. Bosna- Hersek siyasi yönden 1992 yılına kadar 'federal devlet' kimliğini korumuĢtur 

(Tekin, s. 4-10). 

Bosna-Hersek 1946 yılında Yugoslavya'nın içinde bulunan cumhuriyetlerden birisi 

olurken 'Bosnalı-Yugoslav Müslümanlar' kendi oluĢturdukları 'Müslüman' kimliğine sahip 

çıkarak Sırp ya da Hırvat olarak deklare edilmek istememiĢlerdir (Akarslan, s. 41-42). Bu 

nedenle Yugoslavya'da 1948 yılında yapılmıĢ olan nüfus sayımında 'Bosnalı-Yugoslav 

Müslümanlar'ın %90'ı etnik olarak 'kimliksiz' yazılmayı tercih etmiĢlerdir. Yugoslavya'nın 

1963 yılındaki anayasasına göre Sırp ve Hırvatlar gibi Müslümanlar da etnik manada halk 

olarak kabul edildi. Müslüman kelimesinin etnisite olarak anlamını belirginleĢtirebilmek için 

de 1968 yılında 'büyük harfle' Müslüman yazılmaya baĢlanmıĢtır (Catic, s. 421). Böylelikle 

Sırp-Hırvat dili konuĢan Müslüman nüfus artık 'Güney Slav' uluslarına denk olarak 

görülmeye baĢlanmıĢtır. Çünkü Ġslam bir din olmakla beraber aynı zamanda bir kültür 

anlamına da gelmekteydi (Jelavıch, 2013, s. 429). Bu nedenle Ateist olan BoĢnaklar dahi 

etnik manada 'Müslüman Millet'in üyesi olarak kabul edilmiĢlerdir (Akarslan, s. 41-42).  
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Krallık ve komünizm dönemlerinde Yugoslavya'sında etnik farklılıklar unutturulmak 

istenmiĢ azınlıklara da baskı politikası uygulanmıĢtır. Yugoslav (Güney Slav) 'üst kimliği' 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Üst kimlik oluĢturulma çabası çeĢitli propagandalar, sosyokültürel 

faaliyetler ve iktisadi yollarla gerçekleĢtirilirken devlet içinde Sırp ulusu daha fazla ön plana 

çıkmıĢtır. Ancak Yugoslavya'nın bünyesindeki farklı etnik yapı, din, mezhep ve kültür 

farklılıkları, Sırpların aĢırı milliyetçlikleri, iktisadi durum ve yabancı devletlerin olaylara 

müdahil olma çabası gibi nedenler devletin parçalanmasına yol açmıĢtır. (Alp, 2017, s. 150-

153). Yugoslavya'nın komünizmi kendine göre uyarlayan bir yapısı vardır. Ekonominin 

yerinden yönetimi, cumhuriyetlerin baĢkentlerine daha fazla otoriteye izin verilmesi nedeniyle 

merkezle bağların kopmaya baĢlaması etnik meselelerin ortaya çıkartmıĢtır. Örneğin 

cumhuriyetlerin yerel liderleri siyasi iktisadi bir sorun meydana geldiğinde 'eski bayrak ve 

simgeler'ini ortaya çıkarabilmiĢlerdir. Hırvat entelektüellerin içinde bulunduğu bir grup 

yüksek oranda benzeyen diller olmasına rağmen Sırpça ve Hırvatça'nın birbirlerinden farklı 

diller olduğunun kabul edilerek cumhuriyetlerdeki okullarda Hırvatça eğitim için dilekçe 

imzalaması sonucunda Sırpların da benzer tepkiyi vererek Sırpça ile eğitim yapılması için 

baĢvuruda bulunmuĢ olması 'dil' konusundaki hassasiyetler her zaman 'Yugoslav' üst 

kimliğinde buluĢulamadığının bir göstergesidir (Jelavich, 2013, s. 422-425). Ancak devlet 

güçlü bir konumdayken bu farklılıklar üst kimlik vasıtasıyla kontrol altında tutulurken zaman 

içinde Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Doğu Avrupa'daki konjonktürel yapının değiĢmesi 

ile birlikte 1980'de Tito'nun da ölümü ile birlikte 'Yugoslav' üst kimliği unutulmaya baĢlanmıĢ 

her grup kendi etnik kimliğini hatırlayarak Ģovenizme baĢlamıĢtır. Kısaca özetlemek gerekirse 

ilk olarak 'Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı' olarak kurulan isim değiĢiklikleriyle birlikte yaklaĢık 

70 yıl süren son olarak da 'Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti' ismiyle anılan bu 

devletin dağılmaya baĢlaması için birçok etmen bir araya gelmiĢtir (Alp, 2017, s. 150-151). 

Sırplar Yugoslavya'nın dağılacağını öngörmeye baĢladıklarında 'Büyük Sırbistan' 

hayalinin etkisinde olan yeni bir hedef belirlemiĢlerdir. Bu hedefe göre Yugoslavya dağılsa 

bile Sırpların hakimiyetinde ve tarihi olarak kendilerini hak sahibi olarak gördükleri alanları 

içeren bir Yugoslavya kurulmalıydı (Tekin, s. 8). Ancak 29 ġubat- 1 Mart 1992 tarihinde 

Müslüman ve Hırvatlar Bosna-Hersek'in Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olması 

için halk oylamasına gideceklerini bildirdiler. Sırplar halk oylamasını boykot ederek tepki 

göstermiĢlerse de oylamaya katılımın %63 olduğu bu ortamda halkın %99'u evet diyerek 

Yugoslavya'dan bağımsız olmak istediklerini belirtmiĢlerdir. (Alkan, 1995, s. 63). Avrupa 

Birliği ve Amerika 1992 yılında Bosna-Hersek'in bağımsızlığını resmen tanımıĢtır. Bunun 

sonucunda Bosna Sırpları ayaklanmıĢ, Sırbistan'ın desteğini de alarak Bosna'da iç savaĢı 

baĢlatmıĢtır (Armaoğlu, 2007, s. 929).  

Sırpların milliyetçi tutumları ve kendi kimliklerinin hakimiyet kuracağı bir yaĢam tarzı 

tahayyül etmeleri 1992- 1995 savaĢında Bosna'nın zor bir süreç yaĢamasına neden olmuĢtur. 

Sırpların egemenliğinde olan ve tüm Sırpları bir arada toplayan devlet kurma hedefi ve artan 

milliyetçilik yüzünden Sırplar savaĢ süresince oldukça saldırgan bir tutum izlemiĢtir. Ġslam 

dininin BoĢnakların etnik kimliklerini belirlemiĢ olması sebebiyle en baĢta BoĢnaklara ve sivil 

halka, kadınlara ve genç kızlara Sırplar tarafından en ağır Ģekilde fiziksel ve psikolojik Ģiddet 

uygulanmıĢtır. Ġnsan onuruna yakıĢmayan ve temel insan hakları ile bağdaĢmayan bu Ģiddet 

olayları çeĢitli toplama kamplarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Sırplar tarafından sistematik bir 

Ģekilde toplu kıyımlar gerçekleĢtirilmiĢtir. (Čekic, 2018, s. 51-53). Bu savaĢta geçmiĢten beri 

süre gelen farklılıkların ve etnik kimliklerin, aĢırı milliyetçiliğin, ırkçılığın kaos ortamı 

oluĢturmaya ne derece müsait olduğu görülmektedir. Bosna Sırp Ordusu BaĢkomutanı Ratko 

Mladiç'in Srebrenitsa meydanındaki konuĢmasında ''11 Temmuz 1995'te Sırpların 
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Srebrenitsa'sında bulunuyoruz. Bugün Sırplığın yeni bir bayramıdır. Bu kasabayı Sırp 

Milletine hediye olarak sunuyoruz. Nihayet bu alanda, Osmanlılara karşı giriştiğimiz 

ayaklanmanın hatırasına, Türklerden imtikamımızı alma anı gelmiştir'' sözlerini söyleyerek 

milliyetçilikle birlikte 'kimlik' vurgusu yapmıĢtır (Alp, 2017, s. 170). Ratko Mladiç'in 

Osmanlı ve Türk kimliği ile o bölgedeki BoĢnak halkı ifade ettiği açıktır. Sırplar açısından 20. 

yüzyılın sonunda bile BoĢnaklar yani Bosnalı Müslümanlar hala 'Osmanlı' ve 'Türk' olarak 

görülmektedir.  

Bosna‘daki savaĢı bitirmek için Kasım 1995‘te Bosna-Hersek CumhurbaĢkanı Aliya 

Ġzetbegoviç, Hırvatistan CumhurbaĢkanı Franyo Tudman ve Sırbistan CumhurbaĢkanı 

Slobodan Miloseviç ile ‗Temas Grubu‘ olarak adlandırılan ve çeĢitli ülkelerin 

delegasyonlarının da katılımıyla ‗Dayton Anlaşması‘ imzalanmıĢtır (Alkan, 2017, C.2, s. 

206). Dayton AnlaĢması ile öncelikli hedef, savaĢı bir an önce bitirmek ve farklı etnisitelere 

sahip olan halkları ortak bir hukuksal kimlik etrafında birleĢtirmekti (Kamil, 2017, 169-170). 

Müslüman ve Hırvatları oluĢturan bir federasyon ile Sırplardan oluĢan bir cumhuriyetten 

oluĢan Bosna-Hersek Cumhuriyeti etnik bölünmeyi kurumsallaĢtırmıĢtır. Ancak Batı‘da kabul 

edilen genel görüĢlere göre bu anlaĢma ile oluĢan anayasa çokulusluğu temel alan çoğulcu bir 

yapı olarak tasarlanmıĢtır. Bu nedenle anlaĢmanın desteklenmesi beklenmiĢtir (Tekin, 28-29). 

Bosna Hersek'te 1993 yılından itibaren bir değiĢiklik yapan BoĢnakların 'Büyük Harfle' 

'Müslüman' olarak tanımlanmaktan vazgeçen bir halk olduğu görülmektedir. Bu tarihten sonra 

Bosna-Hersek'te ki Müslümanlar din ve etnisiteyi birarada barındıran 'BoĢnak' adını 

kullanmaya karar vermiĢlerdir (Catic, 2009, s. 421) . 

 

Sonuç  

Önceleri sapkın olarak görülen Bogomil‘ler Osmanlı Devleti ile birlikte zamanla 

Ġslam‘a geçmiĢlerdir. Bu durum etnik kimliklerini din ile Ģekillendirmelerine neden olmuĢ 

ancak zamanla dinin yerini etnisite almıĢ ve kendilerini BoĢnak olarak adlandırmıĢlardır. 

Dolayısıyla kimlikler sürekli değiĢerek geliĢirken birbirlerinden de kopuk değildir. Kimi 

zaman tarihsel hafıza kimlikler üzerinde kalıcı tesir yapar. Kimliği oluĢturan eski kodlar 

hatırlanır ve gelecekteki iliĢkiler de geçmiĢteki bağlardan dolayı olumlu veya olumsuz Ģekilde 

seyreder. Bu Ģekliyle BoĢnak kimliğine bakıldığında Osmanlı Devleti ile olan tarihi ve 

kültürel bağlarının kimliklerinde halen muhafaza edildiği görülmektedir. Türkler açısından da 

Balkanlara ve daha özelde BoĢnaklara bakıldığında tarihi hafızanın canlı olduğu görülür. 

Böylelikle BoĢnaklar ve Türkler arasındaki tarihi hafıza ve kültürel bağlar iyi bir Ģekilde 

günümüze kadar gelmiĢtir.  

ÇalıĢmada anlatıldığı gibi bir zamanlar iĢbirliği halinde olan ve geçmiĢteki bağlardan 

dolayı olumlu olarak hatırlanan kimlikler, konjonktürün değiĢmesiyle birlikte çatıĢma halinde 

de olabilirler. Kimlikler konjonktürdeki değiĢikliklerden etkilenir. Bu perspektiften 

bakıldığında ise BoĢnaklar ve Sırplar, Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu‘nun Bosna‘yı 

iĢgal ettiği dönemde birlikte hareket ederek iĢgale karĢı koymaya çalıĢırken 1992-1995 

arasındaki savaĢta Sırplar daha önceden iĢbirliği halinde oldukları kimliklere karĢı bir öfke 

duymuĢlar ve BoĢnaklara karĢı son derece kötü muamelede bulunmuĢlardır. Bu durumda 

kimlikleri karĢı karĢıya getirip çatıĢtıran olayların ‗Ģovenizm‘ olduğu görülmektedir. Tarihsel 

mitleri gerçekleĢtirme hırsı, ‗Büyük‘  devlet olma idealleri gibi düĢünceler milliyetçilik ile 

birleĢtiğinde ortaya yıkıcı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  

Kimliklerin farklılıkları ortaya çıkaran ve ötekileĢtiren yanını yadsımamakla birlikte 

her birinin kendine özgü bir yapısı olduğu da görülmektedir. Tüm bu farklılıklar insanlığın 
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sahip olduğu büyük bir kültürel zenginliktir. Bu nedenle kimliklerin önemli olduğunun ve 

siyasi-iktisadi hesaplar için feda edilemeyeceğinin bilinmesi ve bu bilinçle hareket edilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde 1992-1995 yıllarındaki savaĢta olduğu gibi yıkıcı sonuçlar 

ortaya çıkabilir. Bu durumda bir bumerang etkisi gibi tekrar tarihi hafızaya iĢlenerek kimlikler 

arasında husumet çıkmasına neden olabilir.  
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye ve Kuzey Makedonya‘daki Türk asıllı lise öğrencilerinin 

özsaygı düzeylerini sınıf düzeyi değiĢkeni bakımından incelemektir. Betimsel tarama 

modelinin kullanıldığı bu araĢtırmanın verileri Türkiye‘ de 243 ve Kuzey Makedonya‘ da 200 

Türk asıllı lise öğrencisinden toplanmıĢtır. AraĢtırmada lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerini 

belirlemek için Coopersmith Özsaygı Envanteri kullanılmıĢtır. Bulgular Sosyal Özsaygı alt 

ölçeği hariç Türk asıllı Kuzey Makedonyalı lise öğrencilerinin Genel Özsaygı, Ev- Aile 

Özsaygı ve Akademik Özsaygı düzeylerinin Türk öğrencilerin özsaygı düzeylerinden daha 

yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur. AraĢtırmada sınıf düzeyi değiĢkeni her iki ülke için ayrı 

ayrı incelenmiĢtir. Bulgular, Akademik Özsaygı alt ölçeği hariç Türk öğrencilerin Genel 

Özsaygı, Sosyal Özsaygı ve Ev- Aile özsaygı alt ölçeklerinden aldıkları puanların sınıf 

düzeyine göre anlamlı bir biçimde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Türk asıllı Kuzey 

Makedonyalı öğrencilerin Genel Özsaygı alt ölçeğinden aldıkları puanlar sınıf değiĢkenine 

göre farklılaĢmakla birlikte, bu farklılık Sosyal Özsaygı, Ev- Aile Özsaygı ve Akademik 

Özsaygı alt ölçeklerinde görülmemiĢtir. AraĢtırmada Türk öğrencilerin özsaygı düzeylerinin 

genel olarak Kuzey Makedonyalı öğrencilerin özsaygı düzeylerinden daha düĢük 

bulunmasının nedeni, iki ülkenin eğitim sistemi ve kültürel yapısının farklı olmasıyla 

iliĢkilendirilebilir. Ġlerde yapılacak araĢtırmalarda, öğrencilerin özsaygı düzeylerini 

etkileyebilecek anne- baba tutumları, öğretmen tutumları ve farklı eğitim kurumlarında eğitim 

görme gibi değiĢkenlerin de incelenmesi önerilebilir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Özsaygı, Türkiye, Kuzey Makedonya, Lise öğrencileri, Sınıf düzeyi.  
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The aim of this study is to examine the self- esteem levels of high school students of  

Turkish and Northern Macedonian Turkish students in terms of class level variables. The data 

for this research using the descriptive screening model were collected by 243 Turkish and 200  

of Turkish high school students living in North Macedonia. The Coopersmith Self-Esteem 

Inventory was used to determine the self-esteem levels of the high school students. The 

findings revealed that the general self-esteem, home-family self-esteem and academic self-

esteem levels of Northern Macedonian Turkish high school students‘ has shown greater 

results  for those of  Turkish students self-esteem levels, except the Social Self-Esteem 

subscale. In the study, the class level variables were examined separately for both countries. 

The findings has shown that scores of Turkish students except the Academic Self-Esteem 

subscale, General Self-Esteem, Social Self-Esteem and Home-Family Self-Esteem subscale 

differ significantly according to the  grade level. Although the scores of the Northern 

Macedonian Turkish students from the General Self-Esteem subscales differed according to 

the class variable, this difference was not observed in the Home-Family Self-Esteem, the 

Social Self-Esteem and the Academic Self-Esteem subscales. The reason of why Turkish 

students' self-esteem levels were found to be lower than those of the Northern Macedonian 

students, in general could be related due to the different educational system and the cultural 

structures of two countries. In future research, it may be suggested that variables such as 

parental attitudes, teacher attitudes, and education in different educational institutions that 

may affect students' self-esteem levels may as well be examined. 
 

Key words: Self- esteem, Turkey, Northern Macedonian, High school studentd, Class 

level.  

 

GiriĢ 

Ġnsan var oluĢundan bu yana dünyayı anlama çabasının bir parçası olarak kendisini de 

anlamaya ve tanımaya çalıĢmaktadır. Toplumun geleceği, onu oluĢturan bireylerin her yönden 

sağlıklı bir Ģekilde yetiĢmiĢ olmalarına bağlıdır.  

Bireyin kendine değer verme duygusu, onu hoĢnut eden ya da düĢ kırıklığına uğratan 

yaĢantılarının sonucunda geliĢmektedir. Bu duygu bir kez oluĢtuktan sonra, artık diğer 

insanların kendisini nasıl değerlendirdiklerinden bağımsız olarak varlığını sürdürür ve 

organizmanın tüm davranıĢlarını etkiler (Geçtan, 1998). Benlik kavramı ergenlikte son derece 

önemli olan, dinamik ve yaĢam boyu süren bir süreçtir. Birey ergenlik döneminde yetiĢkinliğe 

hazırlanmakta, ergen bu dönemde, duygusal ve ekonomik bağımsızlık kazanma, sorumluluk 

alma, kiĢiliğini/benliğini oluĢturma çabası içerisine girmektedir (Schneiders, 1960; Akt. 

Uzun, 2002).  

Benlik kavramı ile özsaygı birbirine oldukça yakın kavramlardır. Bu durum bu iki 

komĢu kavramın gerek yerli gerekse yabancı literatürde sıkça karıĢtırılmasına ve 

birbirlerinin yerine kullanılmasına yol açmaktadır (PiĢkin, 2002). Özsaygı, benlik 

kavramının önemli boyutlarından biridir. Coopersmith‘e (1967) göre özsaygı, bireyin 

kendisi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirme ve bu değerlendirmeyi koruması, onay görme 

ve görmeme tutumunun bir ifadesi, kendini önemli, baĢarılı ve değerli olarak algılama 

derecesidir. Coopersmith‘e (1967) göre normal koĢullar altında özsaygı durağan ve 

değiĢmezdir. Bu konuda yaptığı çalıĢmalar tezini kanıtlar durumdadır.  

 Coopersmith özsaygının geliĢiminde önemli gördüğü dört etkeni Ģöyle sıralamaktadır: 

1. Bireyin yaĢamında önemli bir yere sahip olan diğer insanlardan gördüğü 

ilgili, kabul edici ve saygılı muamelenin derecesi. 

2. Bireyin baĢarıları, içinde bulunduğu pozisyon ve sahip olduğu statü. 
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3. Bireyin baĢkaları tarafından kendisi için yapılan değerlendirmelere nasıl karĢılık 

verdiği. 

4. Bireyin baĢkaları tarafından kendisi için konulan ve kendi istediği amaçlara 

ulaĢıp ulaĢmaması. 

Özsaygı bireyin kendini değerlendirmesinin bir sonucudur. Benlik kavramı bireyin 

belirli bir özelliğine verdiği önemidir. Özsaygı, bireyin benlik kavramına iliĢkin ulaĢtığı 

değerlilik yargısıdır Rosenberg (1979).   

Rosenberg‘e (1965) göre, anne- babalarının değerlendirmelerinin yanı sıra, 

arkadaĢlarının, öğretmenlerinin ve kardeĢlerinin değerlendirmeleri, bireyin kendini 

değerlendirmesini ve özsaygı düzeyini doğrudan etkilemektedir. Rosenberg (1965; 1979), 

özsaygıyı ağırlıklı bir Ģekilde sosyal çevre içinde geliĢen bir yapı olarak ele almıĢtır. Anne- 

babaların ve çevresindeki kiĢilerin bireye yönelik tutumları özsaygı düzeyini doğruda 

etkileyen değiĢkenlerdir. 

PiĢkin (2002), özsaygıyı bireyin benlik imgesi ile ideal benliği arasındaki farkı 

değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin kendini nasıl algıladığı (benlik imgesi) 

ile olmak istediği benliği (ideal benlik) arasındaki fark o bireyin özsaygı düzeyini 

vermektedir.  

Özsaygı, Yörükoğlu‘na (1998) göre, algılanan benliğin beğenilip benimsenmesi, 

―kiĢinin kendisini değerlendirmesi sonucu ulaĢtığı benlik kavramını onaylamasından doğan 

beğeni durumudur‖.  

Bireyin benliğini olumlu yada olumsuz algılaması olarak tanımlanan benlik kavramı 

ile kendini değerli bulma derecesi olan özsaygı, insan davranıĢlarını belirleyen önemli bir 

kiĢilik özelliğidir.  

Özsaygıyı belirleyen değiĢkenlerden birinin, içinde bulunulan toplum ve o kültürün 

değer yargıları, yaĢam biçimi olduğu söylenebilir. Ġlgili literatürü incelediğimizde birçok 

kuramcı ve yazarın da belirttiğine göre, bireyin çevresindeki kiĢilerden aldığı 

geribildirimler ve toplumsal iliĢkilerindeki deneyimleri özsaygısını doğrudan 

etkilemektedir (Coopersmith, 1967; Mead, 1934; Rosenberg, 1965, 1979; Yalom, 2002).  

Literatürde özsaygı ile kültür iliĢkisini inceleyen araĢtırmaların çoğu iki farklı ülkede 

yaĢayan bireyleri karĢılaĢtırmaktan ziyade aynı ülkede yaĢayan çoğunluk ve azınlık 

gruplarını karĢılaĢtırması biçimindedir. YurtdıĢında yapılan çalımlalar tarandığında farklı 

kültürlerdeki bireylerin özsaygı düzeyleri karĢılaĢtırıldığında anlamlı derecede farklılıklar 

bulunduğu görülmektedir (Bagley , Verma & Mallick, 1983; PiĢkin,1996a;  Singelis ve 

diğerleri,1999; Tafarodi, Lang ve Smith, 1999; Herz ve Gullone, 1999; Chan, 2000; 

Chapman ve Mullis 2000; Sam, 2000; Verkuyten, 2001; Kobayashi ve Brown, 2003; 

Farrugia ve diğerleri, 2004; ) 

Özsaygı ile sınıf düzeyi/ yaĢ ile ilgili araĢtırmalara bakıldığında bazı araĢtırma 

bulguları özsaygı üzerinde sınıf düzeyinin (yaĢın) önemli bir etkisinin olmadığını 

gösterirken (Güngör, 1989; Aksoy, 1992; Uğurluoğlu, 1996; Wu ve Smith 1997; Abu-Saad, 

1999; KurĢun, 1999; Chan,2000; Verkuyten, 2001; Conner ve diğerleri, 2004; Balat ve 

Akman, 2004). Bazı araĢtırma bulguları ise sınıf düzeyinin (yaĢın) özsaygı düzeyi üzerinde 

etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.  (DurmuĢ, 1994; Saracaloğlu, 2000;  Bilgin, 2001; 

BaĢkara, 2002; Fernandez ve Castro, 2003).    

Modern hayatın en önemli konularından biri olan kültür ise, öğrenilmiĢ davranıĢları 

bir bütün olarak nesilden nesile aktarılması, birbiri ile iliĢki içinde ve birbirine karmaĢık bir 



 
 

 1740 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

biçimde bağlı olan parçalardan oluĢmuĢ sistem olarak tanımlanmaktadır (KağıtçıbaĢı, 

2000). 

Ailenin çocuğu koruması ve desteklemesinin yapıcı bir rolünün olduğu kabul 

edilmekle birlikte, ailede gözlenen aĢırı koruyucu tutum, çocuğun bireyselliğini ve 

özgürlüğünü çoğu zaman sınırlamaktadır. Ailenin bu tutumu benlik geliĢimini ve özsaygıyı 

zedeleyebilmektedir (PiĢkin, 1996b). 

 

Literatürde, özsaygıyı etkileyen faktörler arasında, arkadaĢ ve akran gruplarının 

(Koon, 1997; Kılıççı,2002; PiĢkin, 1996b), öğretmenlerin öğrencileri ile kurdukları iletiĢim 

ve etkileĢimin niteliğinin (PiĢkin, 20012), anne- baba tutumlarının (PiĢkin, 1996b; 

Hortaçsu, 1997) önemi sıkça vurgulanmaktadır.  

Kültürel karĢılaĢtırmaların yapıldığı araĢtırmalar, bir kültürel ortamda iç içe olan bazı 

değiĢkenler ile aynı Ģekilde iç içe olmayan baĢka bir kültürde de incelenip aralarındaki 

benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkartılmasında avantaj sağlamaktadır (KağıtçıbaĢı, 

2000). 

YÖNTEM 

Bu bölümde sırasıyla araĢtırmanın modeli, çalıĢma grubu, veri toplama araçları, 

verilerin toplanması ve analizinde kullanılan istatistiksel yöntem ve tekniklere yer 

verilecektir. 

AraĢtırmanın modeli 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye ve Kuzey Makedonya‘daki Türk asıllı lise 

öğrencilerinin özsaygı düzeylerini sınıf düzeyi değiĢkeni bakımından incelemektir. 

AraĢtırma bu özelliği ile bir durumu var olduğu haliyle belirlemeye yönelik betimsel türden 

bir çalıĢmadır. 

ÇalıĢma grubu 

Bu araĢtırma, Türkiye ve Makedonya‘daki Türk asıllı lise öğrencilerinin özsaygı 

düzeylerinin sınıf düzeyi değiĢkeni açısından incelemek amacıyla yapılmıĢtır. Betimsel 

tarama modeli niteliğinde olan araĢtırma grubunu 243 Türkiye (130 erkek ve 113 kız) ve 

200 Makedonyalı (150 erkek ve 50 kız) öğrenci oluĢturmuĢtur.  

 

Veri toplama araçları 

Bu araĢtırmada lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerini belirlemek için Coopersmith 

Özsaygı Envanteri kullanılmıĢtır. Envanter toplam 58 maddeden oluĢup, yaklaĢık 10-15 

dakikada tamamlanabilmektedir. Envanterde özsaygıya iliĢkin toplam bir puana ek olarak 5 

ayrı alt ölçeğe iliĢkin puanlar da elde edilmektedir. Bunlar: a) genel özsaygı, b) sosyal 

özsaygı, c) akademik - okul özsaygı, d) ev – aile özsaygı ve e) yalan maddeler. Envanterin 

alt ölçeklerinden (yalan maddeler hariç) elde edilen puanların toplamı ölçeğe iliĢkin toplam 

bir özsaygı puanı vermektedir (Coopersmith, 1991; Akt. PiĢkin, 1996 b).  

 

Verilerin analizi 
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AraĢtırmada öğrencilerin özsaygı düzeylerini analiz ederken istatistiksel 

tekniklerden aritmetik ortalama (X ) ve standart sapma (SS), ülke ve sınıf değiĢkenine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için ANOVA varyans analizi testi kullanılmıĢtır. 

Varyans analizine göre ortaya çıkan farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

için Post- Hoc Tukey (HSD) Testi tercih edilmiĢtir. Verilerin test edilmesinde anlamlılık 

düzeyi . 05 olarak kabul edilmiĢtir. AraĢtırmada tüm çözümlemeler SPSS paket programı 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

BULGULAR 

AraĢtırmada elde edilen bulgular Türkiye ve Kuzey Makedonya‘ daki lise 

öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ülke ve sınıf değiĢkenlerine göre sunulmuĢtur. 

Öğrencilerin toplam özsaygı düzeylerinin ülke değiĢkenine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını gösteren betimsel istatistik ve ANOVA testi bulguları Tablo 1‘de 

verilmiĢtir.  

 

 

Tablo 1.  Türkiye Ve Kuzey Makedonya‘daki Türk Asıllı Lise Öğrencilerinin Toplam 

Özsaygı Puanlarının KarĢılaĢtırılması  

 Ülke N X  SS F P 

Toplam 

özsaygı 

Türk 

K.Makedon 

243 

199 

67. 29 

74.06 

15.82 

13.84 

17.82 

 

.000 

Genel 

özsaygı 

Türk 

K.Makedon 

243 

199 

36.44 

40.30 

9.27 

7.56 

15.82 .000 

Sosyal 

özsaygı 

Türk 

K.Makedon 

243 

199 

13.11 

12.55 

2.72 

2.50 

1.53 .216 

Ev- aile 

özsaygı 

Türk 

K.Makedon 

243 

199 

9.75 

12.43 

4.43 

3.54 

39.96 .000 

Akademik 

özsaygı 

Türk 

K.Makedon 

243 

199 

8.13 

9.06 

3.64 

4.07 

5.01 .026 

 

Tablo 1‘ deki bulgular incelendiğinde Türkiye ve Kuzey Makedonya‘daki Türk 

asıllı lise öğrencilerinin karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA sonucunda, farklı ülkelerden 

olmaları öğrencilerin toplam özsaygı (F1-438;0,05 =17,82) düzeyleri üzerinde anlamlı bir fark 

yarattığı görülmektedir. Bulgular Kuzey Makedonyalı Türk asıllı lise öğrencilerinin toplam 

özsaygı puan ortalamasının (X =74,06), Türk öğrencilerin aynı ölçekten aldıkları puan 

ortalamasından (X =67,29) daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.  Envanterin alt 

ölçekleri için yapılan ANOVA sonucunda genel özsaygı(F1-437;0,05 =15.82) , ev- aile (F1-
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438;0,05 =39.96)  ve akademik özsaygı (F1-438;0,05 =5.01) alt ölçeklerinde de Kuzey 

Makedonyalı öğrencilerin özsaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak 

sosyal özsaygı (F1-431;0,05 =6.96) alt ölçeğinde ülke ana etkisinin anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Bu bulgular genel olarak Kuzey Makedonyalı Türk asıllı lise öğrencilerin 

Türkiye‘deki lise öğrencilerden daha yüksek özsaygı düzeyine sahip olduklarını gösterir 

niteliktedir.  

Türkiye‘ deki lise öğrencilerin özsaygı düzeylerinin sınıf düzeyine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığın iliĢkin ANOVA sonuçları Tablo 2‘ de yer almaktadır.  

Tablo 2. Türkiye‘ deki Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin Sınıf Düzeylerine Göre 

FarklılaĢması 

    Sınıf  N              X  SS F P Post 

Hoc 

Toplam özsaygı 1. Sınıf     74    62.13 15.17   12 

 2. Sınıf     97    67.75 16.06 7.681 .001 13 

 3. Sınıf     72    71.97 14.76    

Genel özsaygı 1. Sınıf     74    33.00 9.28   12 

 2. Sınıf     97   37.19 8.83 8.832 .000 13 

 3. Sınıf     72    38.97 8.91    

Sosyal özsaygı 1. Sınıf     74    12.45 3.03    

 2. Sınıf     97    13.13 2.61 3.753 .025 13 

 3. Sınıf     72    13.77 2.34    

Ev- aile özsaygı 1. Sınıf     74    8.59 4.42    

 2. Sınıf     97    9.81 4.46 5.126 .007 13 

 3. Sınıf     72    10.86 4.14    

Akademik özsaygı 1. Sınıf     74    8.08 3.39    

 2. Sınıf     97    7.79 3.76 1.131 .324  

 3. Sınıf     72    8.63 3.70    

 

Bu tablodaki bulgular incelendiğinde, Akademik özsaygı alt ölçeği hariç diğer tüm 

alt ölçek ve toplam özsaygı düzeylerinde öğrenim gördükleri sınıflara göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Coopersmith Özsaygı Envanteri Toplam 

özsaygı puanlarının karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA sonucunda, farklı sınıflarda 

olmaları öğrencilerin toplam özsaygı düzeyleri üzerinde anlamlı bir fark yarattığını  (F2-

237;0,05 =7,681) göstermektedir.  

Sınıf düzeyi değiĢkenindeki farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek 

amacıyla Post – Hoc Tukey (HSD) Testi yapılmıĢ ve grupların anlamlı Ģekilde farklılaĢtığı 

görülmüĢtür. Toplam Özsaygı Puan ortalaması sınıf düzeyi değiĢkeni açısından 

incelendiğinde;  1.  sınıf öğrencilerinin toplam özsaygı puan ortalaması (X =62,13)  hem  2.  
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sınıf  öğrencilerin  toplam  özsaygı  puan  ortalaması (X =67,75) hem de 3. sınıf öğrencilerin 

toplam özsaygı puan ortalamasından (X =71,97) istatistiksel açıdan anlamlı derecede düĢük 

olduğu bulunmuĢtur. Diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır. 

Genel özsaygı alt ölçeği karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA sonucunda, farklı 

sınıflarda olmaları öğrencilerin genel özsaygı düzeyleri üzerinde anlamlı bir fark yarattığı 

(F2-237;0,05 =8,832) bulunmuĢtur. 1. sınıf öğrencilerinin genel özsaygı puan ortalaması  

(X =33,00) hem 2. sınıf öğrencilerin genel özsaygı puan ortalaması (X =37,19) hem de 3. 

sınıf öğrencilerin genel özsaygı puan ortalamasından (X =38,97) istatistiksel açıdan anlamlı 

derecede düĢük olduğu bulunmuĢtur. Diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir. 

Sosyal Özsaygı ve Ev-Aile alt ölçek puanlarının karĢılaĢtırma bulguları 1. sınıf 

öğrencilerinin sosyal özsaygı puan ortalaması (X =12,45) ve Ev – aile özsaygı puan 

ortalamasının (X =8,59),3.sınıf öğrencilerin sosyal özsaygı puan ortalaması (X =13,77) ve ev 

– aile özsaygı puan ortalamasından (X =10,86) istatistiksel açıdan anlamlı derecede düĢük 

olduğu göstermektedir. Diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır. 

Akademik özsaygı alt ölçeğinde öğrencilerin akademik özsaygı düzeylerinde anlamlı 

bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 

Kuzey Makedonya‘daki lise öğrencilerin özsaygı düzeylerinin sınıf düzeyine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığın iliĢkin ANOVA sonuçları Tablo 3‘ de yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Kuzey Makedonya daki  Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin Sınıf 

Düzeylerine Göre FarklılaĢması 

         Sınıf     N X  SS F p Post 

Hoc 

Toplam özsaygı 4. Sınıf     63    70.76 14.37    

 5. Sınıf     53    75.66 12.81 1.907 .130 - 

 6. Sınıf      38     73.57 14.34    

 7. Sınıf     45    77.20 13.25    

Genel özsaygı 1. Sınıf     63    38.12 7.44    

 2. Sınıf     53    41.32 7.63 3.037 .030 14 

 3. Sınıf      38     40.10 8.40    

 4. Sınıf     45    42.26 6.23    

Sosyal özsaygı 1. Sınıf    63    12.20 2.43    

 2. Sınıf     53    13.09 2.40 .953 .416 - 

 3. Sınıf      38     11.89 2.75    

 4. Sınıf     45    12.95 2.34    

Ev- aile özsaygı 1. Sınıf     63    12.15 4.17    

 2. Sınıf     53    12.11 2.94 .384 .765 - 
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 3. Sınıf      38     12.87 3.36    

 4. Sınıf     45    12.81 3.43    

Akademik özsaygı 1. Sınıf     63    9.07 4.12    

 2. Sınıf     53    9.13 3.66 .291 .832 - 

 3. Sınıf      38     8.25 4.66    

 4. Sınıf     45    9.64 3.96    

 

AraĢtırmaya katılan Kuzey Makedonyalı öğrencilerin özsaygı düzeyleri öğrenim 

gördükleri sınıfa göre incelendiğinde Coopersmith envanterinin sadece Genel özsaygı alt 

ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı (F3- 190;0,05 =3,037) bir fark (p.05) olduğu 

görülmektedir. Farklılığın hangi sınıflar arasında olduğunu anlamak için yapılan Tukey testi 

sonucuna göre 1. sınıfların genel özsaygı düzeylerinin 4. sınıfların genel özsaygı 

düzeylerinden daha düĢük olduğunu gösterirken, diğer sınıflar arasında ise böyle bir 

farklılığın olmadığı görülmektedir.  

 

TartıĢma ve Sonuç 

Türk ve Kuzey Makedon öğrencilerin özsaygı düzeylerini karĢılaĢtıran bu 

araĢtırmada, toplam özsaygı, genel özsaygı , ev –aile özsaygı ve akademik özsaygı puanları 

bakımından Türk ve Türk asıllı Kuzey Makedon öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur. Sözü edilen bütün bu alt ölçeklerde Türk asıllı Kuzey Makedon öğrencilerin 

özsaygı puanları Türkiye‘deki öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuĢtur. Sosyal özsaygı puanları bakımından ise her iki ülke öğrencilerinin puanları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

AraĢtırmada Türk öğrencilerin özsaygı düzeyleri Kuzey Makedon öğrencilerin 

özsaygı düzeylerinden daha düĢük bulunmasının nedeni,  eğitim sistemlerinin farklı 

olmasıyla iliĢkilendirilebilir. Kuzgun (2000), Türk eğitim sisteminde, çağdaĢ anlamda, 

rehberlik hizmetlerinin geliĢtirilemediğini vurgulamaktadır. Okullarda öğrencilerin üst 

düzeyde mesleklere özendirildiğini her mesleğin önemli ve saygın olduğu anlayıĢı üzerinde 

yeterince durulmadığını ve bu anlayıĢ ile gençlerin ancak üniversitede bir lisans programına 

yerleĢtikleri takdirde mutlu olabilecekleri yolunda inançlar oluĢturduklarını belirtmektedir. 

Böylece çocukların ulaĢmayı arzuladıkları ideal benlikleri yüksek olmaktadır. 

PiĢkin‘ in (2002) belirttiğine göre, okul çağındaki çocukların ideal hedeflerini 

belirlemede çevresindeki kiĢilerden etkilenmeleri ve ideal benliğe ulaĢma çabaları bu 

dönemde oldukça sık görülmektedir. Çocuğun ideal benliği yüksek olması ve buna 

ulaĢmasındaki olanakların sağlanmaması özsaygısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Bu doğrultudan yola çıkarak bireylerin ideal benliklerine ulaĢamamaları sosyal 

geliĢimlerini, kiĢilik geliĢimlerini ve dolayısıyla özsaygılarını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Kuzey Makedon öğrencilerin özsaygı düzeylerinin yüksek olmamasını çok yoğun bir 

eğitim programı ve sınav sisteminin olmaması, diğer değiĢkenlerle birlikte bu sonucu 

ortaya çıkarmıĢ olabilir. Yukarda da belirtildiği gibi Türk öğrenciler sınav merkezli bir 

eğitim sürdürmektedirler. Üniversite sınavlarına girmelerine rağmen üniversiteyi kazanan 

öğrencilerin sayısı daha azdır ancak Kuzey Makedonya‘daki öğrenciler bu kadar büyük bir 

rekabet içinde değiller ve dolayısıyla ideal hedeflerine ulaĢmada belki de Türkiye‘deki 

akranlarından daha Ģanslı oldukları söylenebilir. Bu durum da Kuzey Makedonyalı 
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öğrencilerin özsaygı düzeylerinin Türkiye‘deki öğrencilerden daha yüksek olması 

sonucunu doğurmuĢ olabilir. 

Ġki ülke öğrencileri arasında özsaygı düzeylerinde gözlenen farklılıklar belki de iki 

ülkenin kültürel yapısıyla bağlantı kurulabilir. Her toplum farklı bir kültürden oluĢmakta ve 

bireyleri tutumları, davranıĢları, inançları kültürün etkisi altında geliĢmektedir. Dolayısıyla 

kültür, bireyin kiĢiliğini doğrudan etkilemektedir. Özgünoğlu (1991) kültürün değer 

yargıları ve adet farklılıklarının, kiĢiliğin Ģekillenmesinde önemli rolünün olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu doğrultudan yola çıkarak Türkiye ve Kuzey Makedonya‘daki lise 

öğrencilerinin özsaygı düzeylerinde gözlenen farklılıklar kültürel yapı ile 

iliĢkilendirilebilir. 

AraĢtırmada sınıf düzeyi değiĢkeni iki ülke için ayrı ayrı incelenmiĢtir. Türk 

öğrencilerin toplam özsaygı, genel özsaygı, sosyal özsaygı ve ev- aile özsaygı düzeylerinde 

sınıf değiĢkeninin temel etkisi anlamlıdır. Akademik düzeyinde ise sınıf değiĢkeninin temel 

etkisi anlamlı değildir. 

Kuzey Makedon öğrencilerin genel özsaygı düzeylerinde sınıf değiĢkeninin temel 

etkisi anlamlıdır. Sosyal özsaygı, toplam özsaygı, ev – aile özsaygı ve akademik özsaygı 

düzeylerinde ise sınıf düzeyi değiĢkenin temel etkisi anlamlı değildir. 

Türkiye‘de yapılan iki çalıĢmada yaĢları büyüdükçe öğrencilerin özsaygı 

düzeylerinin de yükseldiği (Saracaloğlu, 2000; BaĢkara, 2002) gösteren araĢtırma bulguları 

ile bu araĢtırmanın bulguları tutarlılık göstermektedir. Çünkü bu araĢtırmada da 2. ve 3. 

sınıf öğrencilerin özsaygı düzeylerinin 1. sınıfların özsaygı düzeylerinden daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. Bu bulgu bireylerin yaĢla birlikte geliĢim alanlarında olumlu 

değiĢimler göstermelerinden, ergenlik dönemindeki çatıĢma, bunalım ve sıkıntılarını 

atlatmıĢ olmalarından, bireysel özelliklerini daha iyi tanımalarından kaynaklanmıĢ olabilir. 

Ayrıca yaĢın ilerlemesiyle birlikte, gencin daha bağımsız ve özerk olma giriĢimleri artıĢ 

göstermektedir. Bu gibi etkenler daha büyük yaĢlarda öğrencilerin özsaygılarının daha 

yüksek olması nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. 

AraĢtırma bulguları Kuzey Makedonyalı öğrencilerin genel özsaygı düzeyleri hariç 

öğrenim gördükleri sınıfın özsaygı düzeyleri üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığını ortaya 

koymaktadır. Rosenberg (1965) ve Coopersmith‘ in (1967) belirttiğine göre çocuğun anne- 

babası tarafından olduğu gibi kabul edilmesi ve onay görmesi özsaygısını yükselttiğini ve 

psiko- sosyal geliĢimini olumlu yönde geliĢtirdiğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca Coopersmith 

(1967), ailelerin sınırlılıkları oluĢtururken mantıklı ve çocuğun yaĢına uygun kurallarla 

oluĢturmaları özsaygıyı olumlu biçimde etkilediğini vurgulamaktadır. Bundan yola çıkarak 

belki de Kuzey Makedonyalı Türk aile yapısının çocuğun sağlıklı psiko- sosyal geliĢimini 

sağlayacak Ģekilde yaĢlarına uygun sınırlılıkları belirledikleri ortamlarda çocuk 

yetiĢtirdikleri söylenebilir. Literatür incelendiğinde sınıf yükseldikçe özsaygının 

değiĢmediğini gösteren araĢtırma sonuçları (Abu-Saad, 1999; Aksoy,1992; Balat ve 

Akman,2004; Chan, 2000; Connor ve diğerleri, 2004; Güngör,1989; KurĢun,1999; 

Uğurluoğlu,1996; Verkuyten, 2001) ile bu araĢtırmanın bulguları tutarlılık göstermektedir. 

Sosyal bilimlerde net bir yorum yapabilmek için daha geniĢ kapsamlı araĢtırmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Bu araĢtırma sonucunda özsaygı üzerinde ülke ve sınıf düzeyinin etkili olduğu 

bulunmuĢtur. Ancak özsaygı düzeyini etkileyebilecek baĢka değiĢkenler de vardır. Bu 

değiĢkenlerin neler olduğunu belirlemeye yönelik araĢtırmalar yapılabilir. 
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Özsaygı düzeyinin üzerinde anne- baba tutumları incelenen araĢtırmalarda özsaygı 

üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür (Coopersmith, 1967; Güngör, 1989; Torucu, 1990; 

Haktanır ve Baran, 1998). Bu araĢtırmada anne- baba tutumlarının özsaygı düzeyi ile 

arasındaki iliĢkiye etkileri incelenmemiĢtir. Ġlerdeki araĢtırmalar anne- baba tutumlarını 

ölçecek geçerli ve güvenilir araçlarla daha geniĢ Ģekilde yapılabilir. 

Bu araĢtırmada yaĢamın en kritik dönemlerinden biri olarak kabul edilen ergenlik 

dönemindeki lise öğrencileriyle çalıĢılmıĢtır. Bundan sonra yapılacak çalıĢmalarda, ilkokul 

ve üniversite öğrencileriyle çalıĢılması kıyaslama olanağı sağlayacağı gibi elde edilen 

bulguların daha anlamlı değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Bu araĢtırmada Kuzey Makedonya‘daki Türk asıllı öğrenciler ile Türkiye‘deki 

öğrenciler karĢılaĢtırılmıĢtır. Ancak bundan sonra yapılacak olan çalıĢmalarda Kuzey 

Makedonya‘daki Makedon ve Arnavut asıllı öğrencilerle Türkiye‘deki öğrencilerin özsaygı 

düzeylerinin incelenmesi araĢtırılabilir. 

Bu konu ile ilgili yeni araĢtırmalar daha geniĢ ve farklı örneklem grupları üzerinde 

yapılabilir. AraĢtırma iki ülkede normal liseye devam eden öğrenciler üzerinde yapılmıĢtır. 

Aynı araĢtırma farklı öğrenim kurumlarında (meslek liseleri, yatılı okullar) yapılması Ģeklinde 

yeniden düzenlenebilir. 

AraĢtırma sonucunda özsaygı düzeyi ile ülke değiĢkeni arasında anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur. Dolayısıyla Türkiye‘deki öğrencilerin özsaygı düzeylerini geliĢtirmeye yönelik 

çalıĢmalar yapılabilir. Okullardaki psikolojik danıĢma ve rehberlik servislerinin öğrencilerin 

kiĢilik geliĢimlerini olumlu yönde etkileyecek çalıĢmalara önem vermesi sağlanabilir. 

AraĢtırma bulgular yaĢın büyüdükçe özsaygı düzeyinin de arttığını göstermektedir. 

Buna bağlı olarak okullarda etkinlik gösteren rehberlik servislerinde yaĢları daha küçük olan 

öğrencilerin kiĢiliklerinin çeĢitli boyutlarının tanıtılması konusunda öğrencilerin ruh 

sağlıklarını koruyucu ve geliĢtirici çalıĢmalara ağırlık verilebilir. Böylece öğrencilerin kendi 

kiĢilik özeliklerini tanıyarak yüksek özsaygıya ulaĢmanın yollarını arayabilirler. 

Çocuğu yaĢamındaki iki vazgeçilmez iki ana unsur okul ve aile ortamıdır. Her çocuğu 

yapısının ve eğilimlerinin farklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ailelerin dikkatini 

çocuğun yetiĢtirilmesine ve geliĢim dönemlerinin özelliklerine çekmek sorumluluğu kuĢkusuz 

tüm eğitimcilere düĢmektedir. Eğitimciler anne babaya çocuk yetiĢtirme tutumları ile ilgili 

bilgi ve öneriler vererek, çocukların demokratik bir aile ortamında sağlıklı bir kiĢilik 

geliĢtirmelerini ve özsaygılarının oluĢmasında önemli bir rol oynadıklarını görmelerini 

sağlayabilirler. 
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ÖZET 

 

Yer Temelli Eğitim;  dil, sanat, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri ve program 

içerisindeki diğer derslerin içeriğini öğretmek için baĢlangıç noktası olarak yerel halkın ve 

çevrenin kullanılması sürecidir (Sobel, 2004). Uygulamalı alıĢtırmalar, gerçek dünya 

deneyimleri kazanma üzerine odaklanan bu yaklaĢım akademik baĢarıyı artırır, öğrencilerin 

içinde bulundukları toplumla daha güçlü bağlar kurmasını sağlar, öğrencilerdeki doğal dünya 

değerini zenginleĢtirir, aktif vatandaĢlık görevlerini yerine getirme bağlılığı yaratır. Bu 

çalıĢmada Yer Temelli Eğitim YaklaĢımı üzerine yapılan çalıĢmaların incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Nitel araĢtırma yönteminin kullanıldığı çalıĢmada doküman analizi 

kullanılmıĢtır. Verileri 1997 ve 2019 yılları arasında yayınlanmıĢ makaleler oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırma kapsamında 6 ulusal 70 uluslararası makaleye ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmaların verilerinin 

%78‘i tarama, % 9‘u durum çalıĢması, % 4‘ü karma metod, % 6,5‘i doküman inceleme 

modeliyle elde edilmiĢtir. Yapılan incelemede bazı çalıĢmalarda birden fazla veri toplama 

aracının kullanıldığı görülmüĢtür. Ġnceleme sonrasında araĢtırmaların % 52.6‘sında doküman 

analizi, %27.6‘sında görüĢme, %13.1‘inde gözlem, %11.8‘inde anket, %7.8‘inde yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme, %6.5‘inde deney-kontrol ve %1.3‘ünde yazma-çizme tekniği 

kullanılmıĢtır. Yapılan çalıĢmaların %27,6‘sının ilköğretimde, %17,1‘inin ortaöğretimde, % 

6,5‘inin üniversitelerde, yine % 6,5‘inin hem ilköğretim hem de ortaöğretimde, % 9,2‘sinin 

ise tüm eğitim kurumlarında ve eğitimle dolaylı yoldan ilgisi olan paydaĢların katılımıyla 

yürütüldüğü belirlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmaların neticesinde elde edilen ortak sonuç; Yer 

Temelli Eğitim yaklaĢımının öğrencilerin çevreleriyle olan bağlarının artmasına, yaratıcı ve 

eleĢtirel düĢünme becerilerinin geliĢmesine, eğitimin toplumla ve çevreyle iliĢkilendirilmesine 

katkı sağladığıdır.   

 

Anahtar Kelimeler: Yer temelli eğitim, veri analizi, nitel araĢtırma 
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Place-based education is the process of using the local community and environment as a 

starting point to teach concepts in language arts, mathematics, social studies, science and 

other subjects across the curriculum. Emphasizing hands-on, real-world learning experiences, 

this approach to education increases academic achievement, helps students develop stronger 

ties to their community, enhances students‘ appreciation for the natural world, and creates a 

heightened commitment to serving as active, contributing citizens (Sobel, 2004). In this study, 

the researches on Place Based Education Approach are aimed to be analysed. Document 

analysis has been used in this qualitative research. The articles published between 1997 and 

2019 have been examined for the data. 6 national and 70 international articles have been 

reached as the part of the research. The working model of the studies has been found like that: 

The 78% is via survey, 9% is gotten by case studies, the mixed method has been used for 4% 

and 6,5% has been studied with document analysis. It has been seen that in some researches 

more than one analysis techniques have been used. After the investigation it has been 

understood that document analysis has been used for 52,6% of the studies, 27,6% of the 

researches have been done with interview, observation is used for  13,1%, 11,8% is gotten by 

tests, 7,8% is taken via semi structured interview, test-control is used for 6,5% and 1,3% is 

gotten with draw and write technique. The working group of the studies have been examined 

as well and the result reached is like that: the 27,6 of the research is done at primary schools, 

the 17,1 is at secondary schools, the 6,5% is at universities, and again 6,5% is both at primary 

and secondary schools, 9,2% is studied with the all education institution levels and education 

related stakeholders. The result that has been gained at the end of the research that Place 

Based Education Approach helps the learners to strengthen the connection with the society, 

develop the critical and creative thinking skills, and helps the educators to build a good 

collaboration between education and environment.  

 

Key Words: Place Based Education, data analysis, qualitative research 

 

  

 

GiriĢ 

 

Toplumlar insanlığın varoluĢundan bu yana bireylerine bildiklerini aktarmak, onları yaĢama 

hazırlamak için eğitimi kullanmıĢlardır. Etkili eğitim için çeĢitli yollar denemiĢ, yöntem ve 

teknikler uygulamıĢlardır. Bu bağlamda düĢünüldüğünde eğitim; insanları belli amaçlara göre 

yetiĢtirme sürecidir (Fidan, 1996) denilebilir. Buradan hareketle de eğitimin tarihin en eski 

çağlarından bu yana farklı biçim, kurum, özne ve yöntemlerle devam ettiği söylenebilir. Bu 

süreç zaman içinde çok farklı yönlerden değiĢim, dönüĢüm ve geliĢim göstermiĢtir. Bireylere 

aynı anda aynı yerde eğitim verme fikri ise okullaĢmayı beraberinde getirmiĢtir. Farklı 

yöntemlerle eğitimlerini zenginleĢtiren ülkeler olsa da dünyada kabul gören eğitim Ģekli 

çoğunlukla tek binadan oluĢan okul çatısı altında yapılmaktadır. Öğrenciler günün ve yılın 

büyük bölümünü okullarda ders dinleyerek geçirmektedirler.  

Zamanlarının büyük bölümünü pasif Ģekilde sıra üzerinde oturup ders dinleyerek geçiren 

öğrencilerin gündelik hayatta kullanabilecekleri yaĢam becerilerini teorik olarak almaları ve 

pratiğe aktaramamaları ise eğitim sistemi üzerine yapılan genel eleĢtiriler arasında hep var 

olmuĢtur. Etkili eğitim bireyin okulda öğrendiklerini gerçek yaĢantısına aktarabilmesiyle 
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gerçekleĢir. Bu düĢünceden yola çıkan bilim insanları okul dıĢında okulda öğrenilenlere katkı 

sağlayan eğitim ve öğretimin yapılması gerektiğini ileri sürmüĢlerdir.  

Okul DıĢında Eğitim        

Eğitim denilince ilk akla gelen kurum ‗okul‘dur. Kitlesel eğitim için kurulmuĢ olan okulların, 

çeĢitli görevleri olduğu ifade edilir. Bu görevlerin bazılarının araĢtırabilen, eleĢtirel 

düĢünebilen, sosyal konulara eğilebilen, problem çözebilen, çevresel ve politik olaylarda 

karar alma sürecinde aktif görev alabilen bireyler yetiĢtirmek olduğu belirtilir (Stevenson, 

2007). Dreyfus, Wals ve Weelie (1999), okulun görevinin, demokrasi içinde toplumsal 

süreçlere katılabilecek bireyler yetiĢtirmek olduğunu belirtmiĢtir. Dewey (1934) okulun 

amacını temel bilgileri, temel becerileri -okuma, yazma, aritmetik gibi-, toplumu anlama ve 

toplum içinde rol almaya dönüĢtürmek olarak tanımlarken; eğitim sosyologları, okulların 

görevinin toplumun kültürel bilgi ve değerlerini aktarmak olduğunu belirtir (Stevenson, 

2007). Durkheim ise okuldaki kültürel bilgi ve değer aktarımı ile toplumun durağanlığının 

sağlandığını ifade etmektedir (Giddens, 2005). Günümüzde Ivan Illich gibi okulun faydalı 

olduğuna inanmayanlar; okulun, öğrencinin merak duygusunu körelttiğine inananlar da 

bulunmaktadır (Vester, 1997). 

ÇağdaĢ eğitimin en önemli özelliklerinden biri, kuram ve uygulama arasındaki köprünün 

etkili bir biçimde kurulabilmesidir (Erentay & Erdoğan, 2009). Okulda, sınıf içinde örgün 

olarak verilen kuramsal bilginin uygulama boyutunun, sınıf dıĢı eğitim ile desteklenebileceği 

belirtilmektedir (Kassas, 2002). 

Eğitimin gerçekten, okulda ya da okul dıĢında mı gerçekleĢtiği tartıĢmalı bir konu (Fadigan & 

Hammrich, 2004) olsa da eğitimin amaçları benzerdir. Sınıf dıĢı (outdoor) eğitimin birçok 

tanımı vardır. Bu tanımlar, Ģu Ģekilde sıralanabilir:  

* Eğitimin sınıf dıĢında gerçekleĢtirilen etkinliklerdir (Ford, 1986),  

* Müfredatın zenginleĢtirilmesi için sınıf dıĢında yapılan tüm etkinliklerdir (Lappin, 1997),  

* Algı ve gözlem için beĢ duyunun kullanılmasıdır (Lewis‘ten aktaran Brooks, 2004), 

 *Bütün duyuların öğrenme için kullanıldığı deneysel bir yöntemdir. Sadece doğal kaynaklar 

arasındaki iliĢkiyi değil, doğa ve toplum arasındaki iliĢkiyi de öğrenmektir (Priest, 1986), 

 * Batı toplumunun, postmodern bir görüĢüdür (Neill, 2008). 

Sınıf dıĢı eğitimin, öncelikle çevre ile ilgili olduğu söylenebilir. Çevre eğitimi, doğal çevre ile 

bağı olan bireylerin eğitim süreci iken sınıf dıĢı eğitim, programın amacı doğrultusunda çevre 

ile bağı olsun olmasın tüm bireyleri deneyimsel çalıĢmalar ile eğitme sürecidir. Çevre eğitimi 

sınıf dıĢı eğitimle eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. Shanely (2006) ise sınıf dıĢı eğitim 

amacının kiĢinin içinde bulunduğu dünya ile ilgili bilgi, görgüsünü arttırmak, olumlu tutum 

ve davranıĢ geliĢtirmek olduğunu belirtmektedir. Ayrıca sınıf dıĢı eğitim ile sadece çevre 

değil matematik, jeoloji, iletiĢim, tarih (Safran & Ata, 1998), politik bilimler gibi dersler dahi 

verilebileceği belirtilmektedir (Shanely, 2006).  

Yer Temelli Eğitim 

Yer Temelli Eğitim;  dil, sanat, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri ve program 

içerisindeki diğer derslerin içeriğini öğretmek için baĢlangıç noktası olarak yerel halkın ve 

çevrenin kullanılması sürecidir. Uygulamalı alıĢtırmalar, gerçek dünya deneyimleri kazanma 

üzerine odaklanan bu yaklaĢım akademik baĢarıyı artırır, öğrencilerin içinde bulundukları 
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toplumla daha güçlü bağlar kurmasını sağlar, öğrencilerdeki doğal dünya değerini 

zenginleĢtirir, aktif vatandaĢlık görevlerini yerine getirme bağlılığı yaratır (Sobel, 2004).  

Yer temelli eğitime bir yeni tanım ise yer temelli eğitimi öğrenci temsilciğini sağlayan, fırsat 

ve eriĢimi destekleyen, derinlemesine öğrenimi ön planda tutan, öğrenimi kiĢiselleĢtiren 

yenilikçi, yapılandırıcı küresel söyleĢi içindeki yaklaĢımların içerisine yerleĢtirir. Yer temelli 

eğitim, öğrenmeyi toplumla ve çevremizdeki dünya ile birleĢtirir. Yabancı dil öğretimi 

toplumdan ve kültürden bağımsız düĢünülemez.  Öğrenmeyi toplum ve kültürle iç içe 

gerçekleĢtirmek yabancı dil öğretiminde yer temelli eğitimden faydalanılabileceğini 

kanıtlamaktadır (Kawagley, 2003; Penetito, 2009). Oscar Kawagley (2003)‘e göre yer temelli 

eğitimin bir diğer özelliği kültürü öğretmesi değil kültür vasıtasıyla öğretmesidir.  

Yer temelli pedagoji gereklidir, böylece vatandaĢların eğitimi kiĢilerin gerçekte içinde 

yaĢadığı sosyal ve ekolojik yerlerin refahına ve iyiliğine doğrudan değinebilir. Ekolojik 

okuryazar, politik güdümlü yetiĢkinlerin değerleri doğal dünyaya bağları güçlendiren kayda 

değer yaĢam deneyimleriyle Ģekillenir (Gruenewald, 2008).  

David Orr (1994)‘a göre eğitim sistemimiz hayal etme gücünün yok oluĢunda önemli bir 

sorumluluk taĢımaktadır. Ayrıca Orr ‗bilgi diye geçen Ģeylerin soyutluğun en tepesine 

yığılmıĢ elle tutulur deneyimlerden, gerçek problemlerden ve yaĢadığımız ve çalıĢtığımız 

yerlerden kopuk soyutluktan daha fazlasıdır‘ görüĢünü savunur. Öğrencilerin okullarda 

edindiği bilgi yerleriyle iliĢkisizdir; evrensel bir yersizlik söz konudur. Orr‘a göre yer temelli 

eğitim yerel bilgi, ihtiyaç ve toplumlara yaptığı vurgusuyla bir yerde nasıl iyi yaĢanacağını, 

insanımızı ve doğal toplumumuzu nasıl besleyip ayakta tutacağımızı bize öğretebilir. Ekolojik 

anlayıĢ ve bilinçli politik harekete öncülük edebilecek yoğun yer bilinci geliĢtirmek için yer 

temelli eğitimciler öğretmen ve öğrencilerin düzenli Ģekilde günlük yerlerle uzun-dönemli 

iliĢkiler kurarak kapı-dıĢı zaman geçirmelidir ısrarı üzerinde dururlar.   

Woodhouse ve Knapp (2000) bu geliĢen pratik alanla ilgili bazı özgün özellikler 

tanımlamıĢlardır: (a) yerlerin belirli özelliklerinden ortaya çıkmıĢtır, (b) özü itibariyle 

multidisiplinerdir, (c) deneyimseldir, (d) ‗para kazanmak için öğrenmeden daha kapsamlı olan 

eğitim felsefesinin yansımasıdır, (e) birey ve toplum ile yeri birbirine bağlar.  

Yer temelli eğitimde yer kavramı öğrencilerin formal eğitimine yaĢam alanlarını ve 

deneyimlerini belirli alanlarla bağlamasından dolayı eğitsel kuramlaĢtırmada fazlaca dikkat 

çekmiĢtir. Yer temelli eğitim okullaĢmada öğrencinin eğitimine yerel unsurların dahil edildiği 

bir yaklaĢımdır (Eijck & Roth, 2010). Sobel (2004) yer temelli eğitimi, genellikle öğrencilerin 

okul bahçeleri, komĢu çevreleri, yaĢadıkları Ģehirler ya da toplumlar gibi kendi alanlarını 

merkez alan öğretme-öğrenme süreci olarak tanımlamıĢtır. Yer temelli eğitim terimi 

1980‘lerin sonunda popülerlik kazansa da çok eskiye dayanır. Örneğin, geçen yüzyılın 

baĢında John Dewey (1915) çoktan öğrencilerin eğitiminin yerel çevreye yerleĢtirilmesi 

gerektiğini ileri sürmüĢtü. ġimdilerde ise yer temelli eğitim kendini belli etmeden bu Ģekilde 

ortaya çıkmaktadır.  

Teknolojik aletlerde günümüz yetiĢkinlerinden daha fazla iç içe olan yeni neslin bu özelliğini 

okul çatısı altına taĢıdığından; dijital dünyanın sosyal düzeniyle okulun basılı materyalleri 

arasında karıĢıklık yarattığına değinen Squire (2007), Winconsin- Madison Üniversitesi‘nde 

yürüttüğü çalıĢmasında yeni teknolojilerin bilgiyi anında ulaĢılabilir kılmasının, bilgi ile 

etkileĢimimizi yeniden Ģekillendirdiğini fakat bu arada okulların basım-temelli kültürde 

kaldığını ve bunun sonucunda da teknolojiyle büyüyen öğrencilerin geleneksel okullardan 

uzaklaĢtığını vurgulamıĢtır. Yüksek okulu terk eden, okulu ‗sıkıcı‘ bulan –baĢarılı olanlar da 

dahil- öğrencilerin sayısı tüm zamanların en yüksek oranına ulaĢmıĢtır (Baines & Stanley, 
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2002). Pek çok eğitimci eğitim sisteminin olası bir krizle karĢı karĢıya kalacağından 

korkmaktadır ve gittikçe küresel bir hal alan, fazla bilgi yüklenmesinin bir sorun haline 

geldiği ĢebekeleĢmiĢ dünyada öğrenciler problem tanılama becerileri, kavramsal anlayıĢ 

geliĢtirme, yaratıcılık ve küresel rekabette yer bulmada ihtiyaç duyacakları medyanın pek çok 

kolu aracılığı ile iletiĢim kurma becerisine sahip olacaklar mıdır (Friedman, 2005, Partnership 

for 21st Century Skills, 2002; Shaffer & Gee, 2005) sorusunu gündeme getirmektedir. Squire 

(2007), bu çalıĢmasında teknolojik ürünlerin yer temelli artırılmıĢ gerçeklik oyunlarıyla 

öğrenme örneği ortaya koymuĢtur. Bu oyunlar gerçek bir alanda çevrelenmiĢ, karmaĢık 

gerçek dünya problemlerini içeren, güncel, zorlayıcı oyunlardır. Öğrencileri çevrelerindeki 

dünya hakkında ne bildiklerini anlamaya ve daha da fazlasını bulmaya teĢvik etmektedir. 

Öğrenciler biliĢim teknolojilerinin sınıf aktivitelerinde rekabet olmaktan çok çevreye 

entegrasyonunu öne süren sınırlı doküman ve simule edilmiĢ veri katmanlarına ulaĢmak için 

biliĢim teknolojilerini kullanırlar. 

Öğrencilerimizin modern çağa ayak uydururken bulundukları ortamdan soyutlanmadan eğitim 

sürecine katılımlarını sağlamak ve algılarını yükseltmek, eğitim ortamını zenginleĢtirmek ve 

eğlenceli hale getirmek, öğrencilerde ilgi uyandırmak, bilgiyi anlamlandırmalarını sağlamak 

için eğitimciler olarak görevimiz yeni yaklaĢımları kullanmaktır.      

Yer temelli eğitim yaklaĢımı yabancı dil derslerinde de kullanılabilir ve öğrenme alanları 

öğrenilen yabancı dili kullandıracak Ģekilde düzenlenebilir. Öğrencilere pratik yapma Ģansı 

sağlayacak olan çevre düzenlemesi anlamlı öğrenme açısından önemlidir. 

   

 

Yöntem 

 

 

Yapılan çalıĢmada verilerin derinlemesine incelendiği, veriler arasındaki iliĢkileri ortaya 

koymayı amaçlayan nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırmalar gözlem, 

görüĢme, doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanılarak araĢtırılan durumun 

doğal ortamında gerçekçi bir Ģekilde ortaya koymayı amaçladığı yöntemdir (Yıldırım & 

ġimĢek, 2013). Bu çalıĢmada nitel araĢtırma desenlerinden olan doküman analizi 

kullanılmıĢtır. Doküman analizi yazılı materyallerin (kitap, dergi, gazete, e-içerikli belgeler) 

incelendiği nitel araĢtırma desenlerindendir (Yıldırım & ġimĢek, 2013). 

 

 

Verilerin Toplanması 

AraĢtırmada kullanılan veriler 1997 ve 2019 yılları arasında yayınlanmıĢ makalelerden 

oluĢmuĢtur. Bu makaleleri elde etme süreci Ģu Ģekilde olmuĢtur: Ġnternet tarayıcısına Türkçe 

kaynaklara ulaĢabilmek için ‗Yer Temelli Eğitim‘ Ġngilizce kaynaklara ulaĢabilmek için 

‗Place Based Education‘ yazılmıĢ ve arama yapılmıĢtır. EriĢime açık olan makaleler 

seçilmiĢtir. Tarama sonucunda 76 makaleye ulaĢılmıĢtır.   

 

 Verilerin Analizi 

 

Makalenin  

Adı 

Yayınlandığı 

Dergi 

Makalenin 

Yazarı 

Cilt/ 

Sayı 

No 

Sayfa 

No 

Yılı 
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Toplanan verilerin analizi için betimsel analiz kullanılmıĢtır. Betimsel analiz verilerin 

önceden belirlenen temalara göre analizidir. Verilerin sistematik ve net bir Ģekilde sunulması 

bu analizde önemlidir (Yıldırım & ġimĢek, 2013).  

 

 

Bulgular 

Yapılan analizde çalıĢmaların isimleri, yazarları, hangi kaynaklarda ve yıllarda yayınlandığı, 

hangi kademeleri kapsadığı ve hangi yöntemlerin kullanıldığı verilerine yer verilmiĢtir.  

 

Elde edilen verilerle oluĢturulan tabloda çalıĢmaların adları, yayınlandığı kaynaklar, yazarları, 

ulaĢılabilen cilt/sayı numaraları, sayfa numaraları ve yayın yılları yer almaktadır. Yapılan 

inceleme sonrasında en çok çalıĢmanın 2010 yılında yapıldığı gözlemlenmiĢtir.   

Tablo 1 

  

 

Makalenin  

Adı 

Yayınlandığı 

Dergi  

Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sayı No Sayfa No Yılı 

Place Based 

Education 

Learning To Be 

Where We Are  

Phi Delta 

Kappan  

Gregory A. 

Smith 

 584-594 2002 

The Best of Both 

Worlds: A 

Critical 

Pedagogy of 

Place 

Educational 

Researcher  

David A. 

Gruenewald  

32/4 3-12 2003 

Foundations of 

Place: A 

Multidisciplinary 

Framework for 

Place-Conscious 

Education 

American 

Educational 

Research 

Journal 

David A. 

Gruenewald 

40/3 619-654 2003 

 

 

Viewpoint: Sense of 

Place and Education 

The Journal of 

Environmental 

Education  

Matt Sanger 29/1 4-8 1997 

Place-Based 

Curriculum and 

Instruction: Outdoor 

and Environmental 

Education Approaches 

https://eric.ed.gov/?id

=ED448012 

Janice L. 

Woodhouse, 

 

Clifford E. 

Knapp  

 1-8 2000 

Inside Online Learning: 

Comparing Conceptual 

and Technique 

Learning Performance 

in Place- Based And 

ALN Formats  

 

 

 

JALN 

Drew Parker 

 

Andrew 

Geminio 

 

 

5/2 64-74 2001 

https://eric.ed.gov/?id=ED448012
https://eric.ed.gov/?id=ED448012
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Makalenin  

Adı 

Yayınlandığı 

Dergi 

Makalenin  

Yazarı 

Cilt/Sa

yı No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Place Based Education & 

Academic Achievements 

www.peecworks

.org/PEEC/PEE

C_Research/S00

32637E 

Micheal 

Duffin 

  2005 

Makalenin Adı Yayınlandığı 

Dergi 

Makalenin Yazarı Cilt/Sayı 

No 

Sayfa No Yılı 

An Evaluation 

of Four Place-

Based 

Education 

Programs 

The Journal of 

Environmental 

Education, 

Amy L. Powers 35/4 17-32 2004 

Place Based 

Education 

Connecting 

Classrooms & 

Communities  

https://www.anti

och.edu/new-

england/wp-

content/uploads/

sites/6/2017/02/p

bexcerpt.pdf 

David Sobel   2004 

Accountability 

and 

Collaboration: 

Institutional 

Barriers and 

Strategic 

Pathways for 

Place-based 

Education 

Ethics, Place and 

Environment 

David A. 

Gruenewald 

8/3 261-283 2005 

Place-Based 

Education in the 

Standards-

Based 

Reform Era—

Conflict or 

Complement? 

American 

Journal of 

Education 

Nancy Jennings 

Steve Swidler 

Christopher Koliba 

 44-65 2005 

Sense of Place 

and Place-Based 

Introductory 

Geoscience 

Teaching for 

American 

Indian and 

Alaska Native 

Undergraduates 

Journal of 

Geoscience 

Education 

Steven Semken 53/2 149-157 2005 

https://www.antioch.edu/new-england/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/pbexcerpt.pdf
https://www.antioch.edu/new-england/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/pbexcerpt.pdf
https://www.antioch.edu/new-england/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/pbexcerpt.pdf
https://www.antioch.edu/new-england/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/pbexcerpt.pdf
https://www.antioch.edu/new-england/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/pbexcerpt.pdf
https://www.antioch.edu/new-england/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/pbexcerpt.pdf
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The "I - Thou" 

Relationship, 

Place-Based Education, 

and 

Aldo Leopold 

Journal of 

Experiential 

Education 

Clifford E. 

Knapp 

27/3 277-

285 

2005 

Forum: Toward A Politics 

of Place-Based Sicence 

Education 

Cultural Studies 

of Science 

Education 

Glen Aikenhead, 

Angela Barton 

Calabrese, 

Pauline W. U. 

Chinn 

-/1 403-

416 

2006 

Toward an 

Interdisciplinary 

Understanding of Place: 

Lessons for 

Environmental Education 

Canadian 

Journal of 

Environmental 

Education 

Nicole M. 

Ardoin 

 112-

126 

2006 

Understanding the Earth 

Systems 

of Malawi: Ecological 

Sustainability, Culture, 

and 

Place-Based Education 

www.interscienc

e.wiley.com 

George E. 

Glasson, 

Jeffrey A. 

Frykholm, 

Ndalapa A. 

Mhango, 

Absalom D. 

Phiri 

 660-

680 

2006 

 

 

 

Makalenin Adı Yayınlandığı 

Dergi 

Makalenin Yazarı Cilt/Sa

yı No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Sense of Place in the 

Practice and Assessment  

of Place-Based Science 

Teaching 

www.interscie

nce.wiley.com 

Steven Semken, 

Carol Butler 

Freeman 

 1042-

1057 

2008 

The best of both worlds: 

a critical pedagogy of 

place 

Environmental 

Education 

Research 

David A. 

Gruenewald 

14/3 308-

324 

2008 

Factors That Influence 

Sense of Place as a 

Learning Outcome and 

Assessment  

Measure of Place-Based 

Geoscience Teaching 

Electronic 

Journal of 

Science 

Education 

Steven Semken 

Carol Butler 

Freeman 

Nievita Bueno Watts 

Jennifer J. Neakrase 

Rebecca Escobar 

Dial 

Dale R. Baker 

13/2 136-

159 

2009 

Making Room for Place-

Based Knowledge in 

Rural Classrooms 

The Rural 

Educator 

Devora Shamah 

 

Katherine A. 

30/2 1-4 2009 
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MacTavish 

Philosophy and Place-

Based Pedagogies 

 William Edelglass  1-8 2009 

 

 

 

Makalenin  

Adı 

Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/sa

yı No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Place-based Education and 

Teaching about Marin 

County Birds: Curriculum 

Development for Teachers 

https://eric.ed.gov/?id

=ED504902 

Sharon 

Anne 

Barnett 

 1-49 2009 

Place-Based Education: 

Catering for Curriculum, 

Culture and Community 

New Zealand Annual 

Review of Education 

Wally 

Penetito 

18- 5-29 2009 

The Possibility of Place: 

One Teacher‘s Use of 

Place-Based Instruction 

for English Students in A 

Rural High School 

 Amy Price 

Azano 

Margo 

Figgings 

 1-24 2009 

 

A Place-Based Model for  

K-12 Education in 

Tennessee 

http://web.utk.edu/~m

arkfly/documents/Plac

e-Based%20K-

12%20Education%20

Proposal%205_10_10.

pdf 

 

 J. Mark Fly 

 1-18 2010 

Children‘s literature as a 

springboard to place‐based 

embodied learning 

Environmental 

Education Research 

Linda 

Wason‐

Ellam 

16/3-4 279-

294 

2010 

From Information to 

Experience: Place-Based 

Augmented Reality Games 

as a Model for Learning in 

a Globally Networked 

Society 

http://citeseerx.ist.psu.

edu/viewdoc/downloa

d?doi=10.1.1.298.443

9&rep=rep1&type=pd

f 

Kurt D. 

Squire 

 1-57 2010 

 

 

Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sayı 

No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Intergenerational 

Place-based 

Education: where 

schools,communities, 

and nature meet. 

Stirling: University of 

Stirling for Scottish 

Centre for 

Intergenerational 

Practice 

Mannion, 

G., Adey, 

C. & Lynch, 

J. 

 1-50 2010 

Place Based 

Education 

Indigenious Bilingual 

Education 

Jon 

Reyhmer 

 15-18 2010 

https://eric.ed.gov/?id=ED504902
https://eric.ed.gov/?id=ED504902
http://web.utk.edu/~markfly/documents/Place-Based%20K-12%20Education%20Proposal%205_10_10.pdf
http://web.utk.edu/~markfly/documents/Place-Based%20K-12%20Education%20Proposal%205_10_10.pdf
http://web.utk.edu/~markfly/documents/Place-Based%20K-12%20Education%20Proposal%205_10_10.pdf
http://web.utk.edu/~markfly/documents/Place-Based%20K-12%20Education%20Proposal%205_10_10.pdf
http://web.utk.edu/~markfly/documents/Place-Based%20K-12%20Education%20Proposal%205_10_10.pdf
http://web.utk.edu/~markfly/documents/Place-Based%20K-12%20Education%20Proposal%205_10_10.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.298.4439&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.298.4439&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.298.4439&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.298.4439&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.298.4439&rep=rep1&type=pdf
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Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sa

yı No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Social Problem 

Solving Through 

Science: An 

Approach to Critical, 

Place-Based, Science 

Teaching and Learning 

Equity & Excellence 

in Education 

Cory A. 

Buxton 

43/1 120-

135 

2010 

Place-based Education 

Evaluation 

Collaborative 

The Benefits of Place 

Based Education: A 

Report From The 

Place Based 

Education Evaluation 

Collaborative 

(Second Edition) 

   2010 

Towards a chronotopic 

 theory of ―place‖ in 

place-based education 

Cultural Study of 

Science Education 

Michiel van 

Eijck  

 Wolff-

Michael 

Roth 

5/- 869-

898 

2010 

Two Rural Worlds: 

Differences of Rural 

High School 

Students’ 
Motivational Profiles 

in  

Indiana and Colorado 

 Journal of Research in 

Rural Education 
Patricia L. 

Hardré and 

Maeghan N. 

Hennessey 

25/8 1-32 2010 

Urban 5th Graders 

Conceptions during a 

Place-Based Inquiry 

Journal of Research 

in Science Teaching 

Anna 

Henderson 

Endreny 

47/5 501- 

517 

2010 

Place-Based 

Education: What is Its 

Place in the 

Social Studies 

Classroom? 

The Social Studies Cynthia 

Williams 

Resor 

101/5 185-

188 

2010 

Place-based learning 

and knowing: critical 

pedagogies grounded 

in Indigeneity 

GeoJournal Jay T. 

Johnson 

77/- 829-

836 

2010 

Reflecting on 

Environmental 

Education: Where Is 

Our Place in the 

Green Movement? 

The Journal of 

Environmental 

Education 

Susan Strife 41/3 179-

191 

2010 
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Unit on Watersheds 

 

 

 

 

 

Makalenin Adı Yayınlandığı 

Dergi 

Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sayı 

No 

Sayfa 

No 

Yılı 

‗Coming to a place near 

you?‘ The politics and 

possibilities of a critical 

pedagogy of place-based 

education 

Asia-Pacific 

Journal of 

Teacher 

Education 

Peter 

McInerney 

,John Smyth  

Barry Down 

39/1 3-16 2011 

 The Possibility of Place: One Teacher‘s 

Use of Place-Based Instruction for English 

Students in a Rural High School 

 Journal of 

Research in Rural 
Education 

 Amy Azano 26/10 1-12 2011 

Coğrafya Eğitiminde Yer 

Temelli Öğretim 

YaklaĢımına ĠliĢkin 

Öğretmen GörüĢleri 

Türkiye Sosyal 

AraĢtırmalar 

Dergisi 

 Nilüfer 

KöĢker 

 

Servet 

Karabağ 

16/3 123-

137 

2012 

Decolonization, 

Reinhabitation and 

Reconciliation: Aboriginal 

and Place-Based Education 

Canadian 

Journal of 

Environmental 

Education 

Alexa Scully 17/- 148-

158 

2012 

Investigating student 

attitudes and achievements 

in an environmental place-

based inquiry in secondary 

classrooms 

International 

Journal of 

Environmental 

& Science 

Education 

Brian T. 

Gautreau 

Binns 

7-2 167-

195 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sa

yı No 

Sayf

a No 

Yılı 

Place-Based Teaching 

and Learning 

Encyclopedia of 

the Sciences of 

Learning 

Steven Semken  1-3 2012 

Putting Geography 

Education into Place: 

What Geography 

Journal of 

Geography 

Andrei L. Israel 111/2 76-

81 

2012 
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Educators Can Learn 

from Place-Based 

Education, and Vice 

Versa 

Sense of place in 

environmental 

education 

Environmental 

Education 

Research 

Alex 

Kudryavtsev , 

Richard C. 

Stedman & 

Marianne E. 

Krasny 

18/2 229-

250 

2012 

Art and Place-Based 

Education for the 

Understanding of 

Sustainability 

Education In The 

North 

Asthildur 

Jonsdottir 

20/Özel 90-

105 

2013 

History of Place Based 

Education in the Social 

Studies Fields 

Adıyaman 

Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 

Dergisi 

Russell T. Evans 

Emin Kılınç 

6/14 264-

280 

2013 
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Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sa

yı 

Sayfa 

No 

Yılı 

Place Based Education: 

Connecting Classrooms 

And Communities Closing 

The Achievements Gaps: 

The SEER Report 

The NAMTA 

Journal 

David Sobel 39/1 61-78 2014 

Student Engagement and 

Action in Classroom and 

Community: Place-Based 

https://www.resear

chgate.net/publicati

on/280074795_Stu

Rachel M. 

Jank 

 1-89 2014 

Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sa

yı No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Place Based 

Education For 

Sustainability In 

Gippsland Schools 

https://www.westernsydne

y.edu.au/cer/home 

Monica 

Green 

Margaret 

Somerville 

Miriam 

Potts 

 1-30 2013 

Place-Based 

Mathematics 

Education: A 

Conflated Pedagogy? 

 Journal of Research in Rural 

Education 
 

 Daniel A. 

Showalter 

28/6 1-13 2013 

 Education, Place and 

Sustainability:  

A Literature Review 

and Overview of 

Curriculum and 

Policy in the States 

and Territory of the 

Murray-Darling Basin 

https://dochot.net/docume

nt/education-place-and-

sustainability-a-literature-

review-and-overview-of-

curriculum-and-policy-in-

the-states-and-territory-of-

the-murray-darling-basin 

Philip 

Roberts 

Natalie 

Downes 

Louise 

Cooke 

Irmgard 

Heiner  Jo 

Caffery 

 1-152 2014 

Land education: 

Indigenous, 

 post-colonial,and 

decolonizing 

perspectives on place 

and environmental 

education research 

Environmental Education 

Research 

Eve Tuck 

 Marcia 

McKenzie  

Kate 

McCoy 

20/1 1-23 2014 

Place Based 

Environmental 

Education A 

Fieldhouse Feasibility 

Study For  The 

Vancouver Park 

Board 

https://sustain.ubc.ca/sites/

sustain.ubc.ca/files/Sustain

ability%20Scholars/GCS%

20reports%202014/GCS%

20Environmental%20Ed%

20report%20Sept.%20201

4.pdf 

Rachel 

Roy 

 2-48 2014 

https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/GCS%20reports%202014/GCS%20Environmental%20Ed%20report%20Sept.%202014.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/GCS%20reports%202014/GCS%20Environmental%20Ed%20report%20Sept.%202014.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/GCS%20reports%202014/GCS%20Environmental%20Ed%20report%20Sept.%202014.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/GCS%20reports%202014/GCS%20Environmental%20Ed%20report%20Sept.%202014.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/GCS%20reports%202014/GCS%20Environmental%20Ed%20report%20Sept.%202014.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/GCS%20reports%202014/GCS%20Environmental%20Ed%20report%20Sept.%202014.pdf
https://sustain.ubc.ca/sites/sustain.ubc.ca/files/Sustainability%20Scholars/GCS%20reports%202014/GCS%20Environmental%20Ed%20report%20Sept.%202014.pdf
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Education and Social 

Action for the High-

Achieving Student 

dent_Engagement_

and_Action_in_Cla

ssroom_and_Com

munity_Place 

Based_Education_a

nd_Social_Action_

for_the_High-

Achieving_Student 

Claiming the Promise of 

Place-Based Education 

https://paperity.org/

p/85278648/introdu

ction-claiming-the-

promise-of-place-

based-education 

Roberta 

Altman 

Susan Stires 

Susan 

Weseen 

 1-118 2015 

Ecological Urbanism Case 

Study 

http://web.mit.edu/

nature/projects_15/

PEEC.pdf 

Colleen Xi 

Qiu 

  2015 

Hayat Bilgisi 1,2 ve 3. 

Sınıf Programı Ġle Ders 

Kitaplarının Yer Temelli 

Eğitim Açısından 

Değerlendirilmesi  

INESJOURNAL  

Uluslar arası 

Eğitim Bilimleri 

Dergisi 

NihalYıldız 

AyĢe 

MentiĢ TaĢ 

2/5 273-

284 

2015 

 

Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/S

ayı 

No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Implementing Place-

Based Education in the 

Elementary Classroom 

Master‘s research 

paper 

Rachel C. Hall   2015 

Place-Based Education: 

A Reconnaissance of 

the Literature 

Pathways 

The Ontario Journal of 

Outdoor Education 

Simon Beames 28/1 1-5 2015 

Place Based Education 

Engagement From The 

Student Perspective 

https://www.michigan

seagrant.org/wpconten

t/blogs.dir/1/files/2012

/05/15-206-Place-

Based-Education-

Report.pdf 

Zoe Rae Rote, 

Brandon 

Schroeder, 

Tracy 

D‘Augustino 

 1-31 2015 

Sosyal Bilgiler 4-5. 

Sınıf Programı ve Ders 

Kitaplarının Yer 

Temelli Eğitim 

YaklaĢımına Göre 

Değerlendirilmesi 

Bartın Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 

Dergisi 

AyĢe MentiĢ 

TaĢ 

Tuğba Cevriye 

Özkaral 

Özel 

Sayı 

32-43 2015 

The Place of Place-

Based Education in the 

Australian Primary 

Geography Curriculum 

Geographical 

Education 

Lou Preston 28/- 41-49 2015 

 

https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
https://www.researchgate.net/publication/280074795_Student_Engagement_and_Action_in_Classroom_and_Community_Place%20Based_Education_and_Social_Action_for_the_High-Achieving_Student
http://web.mit.edu/nature/projects_15/PEEC.pdf
http://web.mit.edu/nature/projects_15/PEEC.pdf
http://web.mit.edu/nature/projects_15/PEEC.pdf
https://www.michiganseagrant.org/wpcontent/blogs.dir/1/files/2012/05/15-206-Place-Based-Education-Report.pdf
https://www.michiganseagrant.org/wpcontent/blogs.dir/1/files/2012/05/15-206-Place-Based-Education-Report.pdf
https://www.michiganseagrant.org/wpcontent/blogs.dir/1/files/2012/05/15-206-Place-Based-Education-Report.pdf
https://www.michiganseagrant.org/wpcontent/blogs.dir/1/files/2012/05/15-206-Place-Based-Education-Report.pdf
https://www.michiganseagrant.org/wpcontent/blogs.dir/1/files/2012/05/15-206-Place-Based-Education-Report.pdf
https://www.michiganseagrant.org/wpcontent/blogs.dir/1/files/2012/05/15-206-Place-Based-Education-Report.pdf
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Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sa

yı No 

Sayfa 

No 

Yılı 

A Student‘s 

Perspective on 

Place-Based 

Learning 

https://www.edutopia.org

/blog/students-

perspective-place-based-

learning-grace-whitmore 

Grace Withmore   2016 

Place Based 

Education is 

Education For 

Sustainability 

https://shelburnefarms.or

g/sites/default/files/efsca

sestudy-

placebasededucation.pdf 

Ming Wei Koh  1-5 2016 

Fen Bilimleri 3 ve 

4. Sınıf Öğretim 

Programı Ġle Ders 

Kitaplarının Yer 

Temelli Eğitim 

Açısından 

Ġncelenmesi 

Abant Ġzzet Baysal 

Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi 

Nihal Yıldız 

Yılmaz 

Gizem Tabaru 

17/3 1584- 

1605 

2017 

Quick Start Guide 

to Implementing 

Place-Based 

Education 

http://www.gettingsmart.

com/wpcontent/uploads/

2017/02/Quick-Start-

Guide-to-Implementing-

Place-Based-

Education.pdf 

  1-24 2017 

The Experiences 

of Selected 

Teachers in 

Implementing 

Place-Based 

Education 

 

In Education  

Dianne Miller 

and Sampson 

Twum 

23/1 92-

108 

2017 

 

 

 

 

 

Makalenin Adı Yayınlandığı Dergi Makalenin 

Yazarı 

Cilt/Sayı 

No 

Sayfa 

No 

Yılı 

Yer Temelli Eğitim 

YaklaĢımı ve Sosyal 

Bilgiler Öğretim 

Ġnönü Üniversitesi  

Eğitim Fakültesi 

Dergisi  

Servet 

Üztemur 

Erkan Dinç 

19/3 141-

158 

2018 

https://www.edutopia.org/blog/students-perspective-place-based-learning-grace-whitmore
https://www.edutopia.org/blog/students-perspective-place-based-learning-grace-whitmore
https://www.edutopia.org/blog/students-perspective-place-based-learning-grace-whitmore
https://www.edutopia.org/blog/students-perspective-place-based-learning-grace-whitmore
https://shelburnefarms.org/sites/default/files/efscasestudy-placebasededucation.pdf
https://shelburnefarms.org/sites/default/files/efscasestudy-placebasededucation.pdf
https://shelburnefarms.org/sites/default/files/efscasestudy-placebasededucation.pdf
https://shelburnefarms.org/sites/default/files/efscasestudy-placebasededucation.pdf
http://www.gettingsmart.com/wpcontent/uploads/2017/02/Quick-Start-Guide-to-Implementing-Place-Based-Education.pdf
http://www.gettingsmart.com/wpcontent/uploads/2017/02/Quick-Start-Guide-to-Implementing-Place-Based-Education.pdf
http://www.gettingsmart.com/wpcontent/uploads/2017/02/Quick-Start-Guide-to-Implementing-Place-Based-Education.pdf
http://www.gettingsmart.com/wpcontent/uploads/2017/02/Quick-Start-Guide-to-Implementing-Place-Based-Education.pdf
http://www.gettingsmart.com/wpcontent/uploads/2017/02/Quick-Start-Guide-to-Implementing-Place-Based-Education.pdf
http://www.gettingsmart.com/wpcontent/uploads/2017/02/Quick-Start-Guide-to-Implementing-Place-Based-Education.pdf
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Programlarına 

Yansımaları 

Ġsmail Acun 

Examining the Effects 

of Geography Lessons 

Taught with Place 

Based Teaching to 

Science Process Skills 

for Classroom Teacher 

Candidates 

 

 Journal of 

Education and 

Training Studies 

 

 Nihal Yıldız 

Yılmaz 

7/2 36-45 2019 

The Foundations of 

Place-based Learning 

Civic Engagement and 

Place-based Learning 

Getting Started: 

Launching a 

Place-based Learning 

and 

Civic Engagement 

Program 

In Your Community 

http://www.ntu.edu

.vn/Portals/96/Tu%

20lieu%20tham%2

0khao/Phuong%20

phap%20giang%20

day/place-

based%20learning.

pdf 

  3-22  

 

 

Makalelerin hazırlandığı çalıĢma yöntemleri tablo 2‘deki gibidir. 

Bu tabloda araĢtırmacıların kullandıkları yöntem incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde araĢtırmacıların yöntem olarak en çok tarama yöntemini kullandığı 

görülmüĢtür. Durum çalıĢması, doküman incelemesi, karma method kullanılan yöntemler 

arasındadır. ÇalıĢmaların verilerinin %78‘i tarama, % 9‘u durum çalıĢması, % 4‘ü karma 

metod, % 6,5‘i doküman inceleme modeliyle elde edilmiĢtir. 

 

 

Tablo 2 

ÇalıĢma Yöntemi 

 

Sayısı 

Tarama Yöntemi 60 

Durum ÇalıĢması 7 

Doküman Ġncelemesi 5 

Karma Method  3 

 

Makalelerde kullanılan veri toplama araçları tablo 3‘teki gibidir.  

Bu bölümde araĢtırmacıların kullandıkları veri toplama araçları sayısal olarak ifade edilmiĢtir. 

Veri toplama aracı olarak doküman analizi, görüĢme, gözlem, anket, yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme, deney-kontrol ve yama-çizme teknikleri kullanılmıĢtır. Yapılan incelemede bazı 

çalıĢmalarda birden fazla veri toplama aracının kullanıldığı görülmüĢtür. Ġnceleme sonrasında 

araĢtırmaların % 52.6‘sında doküman analizi, %27.6‘sında görüĢme, %13.1‘inde gözlem, 

%11.8‘inde anket, %7.8‘inde yarı yapılandırılmıĢ görüĢme, %6.5‘inde deney-kontrol ve 

%1.3‘ünde yazma-çizme tekniği kullanılmıĢtır.  

 

Tablo 3 

http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Phuong%20phap%20giang%20day/place-based%20learning.pdf
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Veri Toplama Aracı Sayısı 

Doküman Analizi 40 

GörüĢme  21 

Gözlem 10 

Anket 9 

Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢme 6 

Deney - Kontrol 5 

Yazma-Çizme 1 

 

 

 

 

ÇalıĢmaların çalıĢma gruplarına göre dağılımı tablo 4‘teki gibidir. 

Yapılan incelemede ilköğretimi kapsayan çalıĢmaların sayısı dikkat çekmektedir. Yer Temelli 

Eğitim YaklaĢımı uygulamalarının ilköğretimde kullanılması somut iĢlemler dönemindeki 

öğrencilerin öğrendiklerini anlamlandırmaları açısından önemlidir.   

 

Tablo 4 

ÇalıĢma Grubu Sayısı 

Ġlköğretim  21 

Ortaöğretim 13 

Tüm Eğitim Kademeleri ve PaydaĢlar  7 

Ġlköğretim ve Ortaöğretim  5 

Üniversite  5 

 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler 

 

Yoğun olarak 2010 yılında çalıĢma yapıldığı gözlemlense de Yer Temelli Eğitim YaklaĢımı 

çalıĢmalarının yıllar içerisinde arttığı görülmektedir. Sosyal bilgiler ve Coğrafya derslerinin 

öğretiminde daha çok karĢılaĢtığımız yaklaĢım hemen hemen tüm derslerin öğretiminde 

kullanılmaktadır. Kullanıldığı eğitim kademelerinde en yaygın olarak ilköğretim görülse de 

diğer kademelerde de çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ġlköğretimde öğrencilerin somut çıktılara daha 

fazla ihtiyaç duyması çalıĢmaların bu kademede yoğun olarak yapılmasına neden olduğu 

söylenebilir.  

Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde elde edilen sonuçlar Yer Temelli Eğitim yaklaĢımının 

öğrencilerde çevreleri ile bağlantı kurma, yaparak yaĢayarak öğrenme becerisi kazanma, 

eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme becerilerini artırma, topluma ve çevreye karĢı daha tutarlı 

davranıĢlar sergileme becerilerini artırdığı gözlemlenmiĢtir. Öğrenciler sınıf dıĢında eğitim 

aldıklarında daha mutlu hissettiklerini, eğitimin sadece okul çatısı altında yapılmaması 

gerektiğini dile getirmiĢlerdir. Yer Temelli Eğitim yaklaĢımının yer aldığı eğitim 



 
 

 1766 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

programlarında öğrencilerin sosyal becerilerinin yanı sıra akademik baĢarılarında da artıĢ 

görülmüĢtür.   
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ÖZ. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin çeĢitliliği, kullanım oranı ve kullanım alanı son yıllarda oldukça hızlı bir 

biçimde artıĢ göstermektedir. 4. nesil bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanıldığı günümüzde, çok yakın bir 

gelecekte 5. nesil bilgi ve iletiĢim teknolojilerine geçiĢ yapılacağına iliĢkin görüĢler ortaya atılmakta ve 

tartıĢılmaktadır. Yapay zeka, bir diğer bilinen ismiyle mantıksal analiz robotu, 5. nesil bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin temel araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalıĢmada ―Google News Initiative 
Örneği‖ kapsamında gazetecilik sektörüne yönelik yapay zeka geliĢtirilmesi konusunu tartıĢmak amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada önce yapay zeka kavramı ele alınmıĢtır. Ardından mevcut durumda biliĢim teknolojilerinin 

gazetecilik sektöründeki kullanımı incelenmiĢtir. Son bölümde, Google News Initiative Örneği kapsamında 

gazetecilik sektörüne yönelik yapay zeka geliĢtirilmesine yönelik olası etkiler ve durumlar değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada literatür taraması, örnek olay incelemesi ve kurgulama yöntemleri birlikte kullanılmıĢtır.   

ABSTRACT. 

Developing Artificial Intelligence for the Journalism Sector: The 

Sample of Google News Initiative 

 

 

Anahtar Sözcükler: Gazetecilik Sektörü, Yapay Zeka, Google News Initiative. 

The diversity of information and communication technologies, usage rate and usage area have increased rapidly 

in recent years. In today's world where 4th generation information and communication technologies are used, 

opinions about the transition to 5th generation information and communication technologies will be put forward 

and discussed in the very near future. Artificial intelligence, also known as logical analysis robot, is considered 

as one of the basic tools of 5th generation information and communication technologies. In this study, it is aimed 

to discuss artificial intelligence development for journalism sector within the scope of ―Google News Initiative 

Case‖. In this study, the concept of artificial intelligence is first discussed. Then, the use of information 
technologies in the journalism sector is examined. In the last section, possible impacts and situations for 

developing artificial intelligence for the journalism sector are evaluated within the context of ―Google News 

Initiative‖. In this study, literature review, case study and editing methods were used together. 

 

Keywords: Journalism Sector, Artificial Intelligence, Google News Initiative. 

 

 

 

SUMMARY 

Introduction 

We live in a period of rapid development of technology. Although the introduction of Internet 

technology has not been over a long period of time, the applicability of the fifth generation of 

intelligent technologies is currently being discussed. One of these technologies, artificial 

intelligence, is a very popular concept today. The future of artificial intelligence, applicability, 
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advantages and disadvantages are discussed. At the same time, comprehensive studies are 

carried out on artificial intelligence, especially in developed countries. It is possible to see 

exemplary applications of all artificial intelligence based systems in the sectors. In fact, it can 

be said that intelligent systems prepare the environment for changes and transformations that 

can be described as revolution in the economy. 

The development of technology has facilitated access to and sharing of information. This 

paved the way for the formation of a large mass of information whose source was unclear and 

whose accuracy was not confirmed. The importance of such information has increased in the 

journalism sector, whose primary objective is to convey accurate and reliable information to 

the society. At this point, with the artificial intelligence developed for journalism, the 

information needed by journalists and newspapers can be provided. In this study, the 

necessity and feasibility of developing artificial intelligence for the journalism sector is 

discussed within the context of News Google News Initiative ‖. 

Method 

In this study, the concept of artificial intelligence is first discussed. Then, the use of 

information technologies in the journalism sector is examined. In the last section, possible 

impacts and situations for developing artificial intelligence for the journalism sector are 

evaluated within the context of ―Google News Initiative‖. In this study, literature review, case 

study and editing methods were used together. 

Results 

The Internet allows people to easily access unlimited information. Nowadays, search engines 

make predictions about the subject we will search without writing the whole concept of 

search. The Google search engine serves to deliver the right information to people. The 

information Google provides comes from news agencies and journalists serving worldwide. 

Easy access to information is essentially a positive situation, but this may make it difficult to 

identify the correct information. In the journalism sector whose main purpose is to make and 

transmit the right news, it is very important to reach the right information. Within this scope, 

Google (Uyanıkoğlu, 2019), which is the most preferred search engine in 928% worldwide, 

developed the program called News Google News Initiative 

Discussion and Conclusion 

The journalism sector has undergone radical changes in line with technological innovations. 

With the use of radio in the 1920s, television in the 1950s and the Internet in the 1970s, there 

have been structural transformations in newspapers. Newspapers, the best-selling and most 

popular medium of traditional media, have largely lost readers, particularly after the 

emergence of the Internet. Today, internet journalism, in other words digital journalism, is 

seen as the main news source of society. It is not even clear whether printed newspapers and 

other traditional media, which have lost their importance today, will continue to be used after 

fifty years. Today, the applicability and current examples of the fifth generation technologies 

in the world are discussed. Among these technologies, artificial intelligence is the most 

discussed and studied most about. Artificial intelligence is currently used in the journalism 

sector. Human-looking announcers presenting newsletters, journalists who can write legit and 
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original news texts are examples of the current use of artificial intelligence in the journalism 

sector. With the project örnek Google News Initiative Google, Google is preparing to 

implement a new case study in the near future. The project aims to increase the quality and 

reliability of journalism. In this context, the information gathered from large information piles 

will be eliminated by artificial intelligence, the source of which will be confirmed and 

selected as the source of news will be presented to the service of the sector. 

GĠRĠġ 

Teknolojinin oldukça hızlı geliĢtiği bir dönemde yaĢamaktayız. Ġnternet teknolojisinin 

kullanıma girmesinin üzerinden henüz çok uzun bir süre geçmemesine rağmen, günümüzde 

beĢinci nesil akıllı teknolojilerinin uygulanabilirliği tartıĢılmaktadır. Bu teknolojilerden birisi 

olan yapay zeka, günümüzde çok popüler bir kavramdır. Yapay zekanın geleceği, 

uygulanabilirliği, avantaj ve dezavantajları tartıĢılmaktadır. Aynı zamanda geliĢmiĢ ülkeler 

baĢta olmak üzere, yapay zeka konusunda kapsamlı çalıĢmalar yapılmaktadır. Bütün yapay 

zeka temelli sistemlerin sektörlerde örnek uygulamalarını görmek mümkündür. Hatta akıllı 

sistemlerin ekonomi genelinde devrim olarak nitelendirilebilecek değiĢim ve dönüĢümlere 

ortam hazırladığı söylenebilir.  

Teknolojinin geliĢmesi, bilgiye ulaĢımı ve bilginin paylaĢılmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Bu 

durum, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen büyük bir bilgi yığınının 

oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. Temel hedeflerinden biri topluma doğru ve güvenilir bilgilere 

dayalı haberleri aktarmak olan gazetecilik sektöründe, bu tür bilginin önemi artmıĢtır. Bu 

noktada, gazeteciliğe yönelik geliĢtirilen yapay zeka ile, gazetecilerin ve gazetelerin ihtiyaç 

duyduğu türde bilgiler temin edilebilecektir. Bu çalıĢmada gazetecilik sektörüne yönelik 

yapay zeka geliĢtirilmesinin gerekliliği ve uygulanabilirliği, ―Google News Initiative‖ örneği 

kapsamında tartıĢılmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Bu çalıĢmada ―Google News Initiative Örneği‖ kapsamında gazetecilik sektörüne yönelik 

yapay zeka geliĢtirilmesi konusunu tartıĢmak amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada önce yapay zeka 

kavramı ele alınmıĢtır. Ardından mevcut durumda biliĢim teknolojilerinin gazetecilik 

sektöründeki kullanımı incelenmiĢtir. Son bölümde, Google News Initiative Örneği 

kapsamında gazetecilik sektörüne yönelik yapay zeka geliĢtirilmesine yönelik olası etkiler ve 

durumlar değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada literatür taraması, örnek olay incelemesi ve 

kurgulama yöntemleri birlikte kullanılmıĢtır.   

 

BULGULAR 

Gazetecilik Sektörü 

Gazeteciliğin baĢlangıcı olan haber mektupları, Avrupa‘da 1200‘lü yıllarda ortaya çıkmıĢtır. 

Matbaanın icadından sonra, haber mektuplarının yaygınlaĢtığı bilinmektedir. Kovach ve 

Rosenstiel (2007: 24), ―Ġlk gazetelerin, yaklaĢık 1609 yılında Ġngiltere‘de kahvehanelerde 

anlatılan gemicilik haberlerini, siyasi tartıĢmaları ve dedikoduları toplayıp kağıda basan 

giriĢimci matbaacılar tarafından ortaya çıktığı‖ nı kabul etmektedirler 



 
 

 1770 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Birinci Sanayi Devrimi‘nin yaĢanması, gazeteciliğin meslek haline gelmesinde etkili 

olmuĢtur. Bu dönemde ulaĢımın geliĢmesi, iletiĢimi kolaylaĢtırmıĢtır. Ġnsanlar, farklı 

kültürlerden daha kolay bir Ģekilde haberdar olmaya baĢlamıĢtır. 1700‘lerde gerçekleĢen 

Fransız Devrimi ve ABD‘nin bağımsızlığını kazanması, özgür düĢünce ortamının sağlanması 

yönünde olumlu bir ortam yaratmıĢtır. Dolayısıyla, bir meslek olarak gazeteciliğin oraya 

çıkmasına uygun ortam, kısmen de olsa, sağlanmıĢtır (Özçağlayan, 2008:134).  

Sanayi devrimlerinin getirdiği ĢehirleĢme olgusu, günlük hayatın akıĢı eskisinden farklı bir 

Ģekilde ilerlemeye baĢlamıĢtır. Bu durum, gazeteler üzerinde etkili olmuĢtur. Emeğin yerini 

büyük ölçüde alan makineleĢme, insanların iĢe ve paraya bakıĢ açısını değiĢtirmiĢtir. ĠĢe 

ayrılan zamanın kısalması, kazancın artması ve okuma-yazma bilen insan sayısının artması, 

gazetelerin daha geniĢ kitlelere hitap etmesini sağlamıĢtır. Ardından, daha çok kiĢiye 

seslenmek isteyen gazeteciler, iĢ modellerini değiĢtirmiĢtir. Bu da ortaya yeni haber türlerinin 

çıkmasını sağlamıĢtır. O dönemde gazetelerin günümüze kıyasla çok daha fazla okura sahip 

olduğu söylenebilir, zira gazeteden baĢka haber kaynağı olmadığı bilinmektedir. 1920‘lerde 

radyonun, ardından 1950‘lerde televizyonun ortaya çıkması, gazetenin yanında okur için ek 

haber kaynağı niteliği taĢıması sebebiyle, gazetenin konumunu sarsmıĢtır. Özellikle 

televizyon, görsel yönünün kuvvetli olması sebebiyle, oldukça ilgi çekmiĢtir. Bu durum, 

gazeteler için yeni bir değiĢimi zorunlu kılmıĢtır. 1970‘lerde internet ve bilgisayarın 

kullanıma girmesi, gazetelerin zaten azalan okur sayısını, oldukça düĢürmüĢtür.  

Gazetenin Türkiye‘deki geliĢimine bakıldığında, Türkiye‘de ilk matbaanın Osmanlı Devleti 

döneminde Ġbrahim Müteferrika tarafından kurulduğu ve ilk eserin 1729 yılında basılan 

―Vankulu Lügati‖ olduğu bilinmektedir (Davulcu ve Kıpçak, 2016: 253). Türkiye‘de basılan 

ilk Türkçe gazete, 1831‘de basılan Takvim-i Vekayi‘dir. Gazetenin kuruluĢ amacı, devlete 

bilgi aktarmak olarak açıklanmıĢtır. Topluma bilgi verme amacı olmayan söz konusu 

gazetenin, zamanla ―Resmi Gazete‖ olarak hizmet verdiği bilinmektedir (Özgen, 2000: 8). Ġlk 

özel gazete olan Ceride-i Havadis, ilk kez 1840‘ta yayımlanmıĢtır. 1860‘ta da Tercüman-ı 

Ahval gazetesi yayımlanmıĢ, ancak gazetelerin baskı sayısı Ġstanbul‘un o dönemdeki 

nüfusuna kıyasla az denebilecek seviyede kalmıĢtır Davulcu ve Kıpçak, 2016). Bunun 

sebebinin, Batıdaki özgür iletiĢim ortamının bir meyvesi olarak çıkarılan gazetelerin, 

Türkiye‘de üst zümre insanlara hitap eden bir medya aracı olarak görülmesi olduğu 

düĢünülmektedir. Teknolojiyi geriden takip eden bir ülke olarak Türkiye, medya anlamında 

Batıya paralel bir geliĢim performansı sergileyememiĢtir. Cumhuriyet döneminde pek çok 

yeni gazete çıkarılmıĢ, bunun yanında Osmanlı Devleti döneminde çıkan gazeteler bir süre 

yayın hayatını sürdürmüĢtür. 1946‘da çok partili hayata geçilmesiyle, medyada kısa dönemli 

bir canlılık gözlenmiĢtir. 1970‘lerde gazetelerde yeni baskı teknolojileri kullanılmıĢtır. 

1980‘lerde gazete içeriklerinin magazinleĢmesiyle gazetelerde yeni bir değiĢim dönemi 

baĢlamıĢtır.  

Gazetenin ortaya çıktığı günden günümüzdeki mevcut durumuna kadar geçirdiği 

geliĢim süreci dikkate alındığında, teknolojik geliĢmelerin gazetelerde değiĢim ve dönüĢümü 

zorunlu kıldığı görülmektedir. Bugün tüm dünyada üzerine kapsamlı çalıĢmaların yapıldığı 

Dördüncü Sanayi Devrimi‘nin getireceği beĢinci nesil iletiĢim teknolojilerinin, gazetecilik 

sektöründe köklü bir yapısal değiĢim baĢlatacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda bir sonraki 

bölümde, beĢinci nesil iletiĢim teknolojilerinden yapay zeka, bir diğer adıyla matıksal analiz 

robotu, incelenmiĢtir. 

Yapay Zeka 
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Yapay zeka, ―insan istihbarat süreçlerinin makineler, özellikle de bilgisayar sistemleri 

ile simülasyonudur. Bu süreçler arasında öğrenme (bilgi edinme için bilgi ve kuralların 

edinilmesi), mantıksallaĢtırma (yaklaĢık veya nihYZ sonuçlara ulaĢmak için kuralları 

kullanarak) ve kendini düzeltme yer alır. Yapay zekanın özel uygulamaları, uzman sistem 

konuĢma tanıma ve suni görme içerir‖ (Mijwel, 2016). Bir baĢka ifadeyle yapay zeka, ―bir 

bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeĢitli faaliyetleri zeki canlılara benzer 

Ģekilde yerine getirme kabiliyeti‖ (Özdemir, 2018) olarak tanımlanmaktadır.  

―Bilgisayar teknolojilerinin yeni ortaya çıktığı dönemde, "Makineler düĢünebilir mi?" 

sorusunun Mathison Turing tarafından sorulması ile hakkında ilk adımların atılmaya 

baĢlandığı yapay zeka, 2. Dünya SavaĢı döneminde çeĢitli askeri silah teknolo jilerin ortaya 

çıkmasına ve bilgisayarların geliĢmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Günümüzde ise 

Google, Facebook ve özellikle Tesla gibi birçok büyük Ģirket yapay zeka hakkında 

araĢtırmalarına devam etmektedir‖ (Gökçe, 2019).   

Yapay zeka, geleceğine yönelik tartıĢmaların devam ettiği bir kavramdır. Yapay 

zekanın karar verme ve muhakeme yeteneğine sahip olacağı düĢüncesi, yapay zeka ve 

insanlığın geleceğine yönelik en çok tartıĢılan konuların baĢındadır. Muhakeme gücüne sahip 

olan yapay zekanın durdurulamayacağı ve iĢin sonunun nereye varacağının tahmin 

edilemeyeceği düĢünülmektedir. Karar verme yeteneğinin, yapay zekanın insanı kendisi için 

tehlike olarak görebileceği ve insanlığın sonunu getirebileceği tartıĢılmaktadır. Bir baĢka 

düĢünce, bu derece geliĢen yapay zekanın insanın yerine karar vererek insana artık ihtiyaç 

duyulmayacağı ve yapay zekanın insanın sonunu getireceği yönündedir. Yapay zeka 

teknolojisinin, doğru kullanıldığı takdirde insanın iĢini oldukça kolaylaĢtıracağı 

düĢünülmektedir. 

Yapay zekanın kullanım alanları içerisinde en zor olanın karar yönetimi olduğu 

düĢünülmektedir. Yapay zeka, insan tarafından üretilen verileri iĢleyerek iĢi 

kolaylaĢtırmaktadır. Fakat henüz insan gibi düĢünüp karar verme yeteneğine sahip değildir. 

Yakın gelecekte yapay zekanın çeĢitli olasılıkları önceden hesaplayarak insanın alacağından 

daha mantıklı ve tutarlı kararlar alacağı düĢünülmektedir. Otonom araçlarda aracın 

güzergahının belirlenmesi, yöneleceği tarafın tespit edilmesi ve olası tehlikeli bir durumda 

durup durmayacağını düĢünmesi ve uygulaması, yapay zekanın karar verme yeteneğine 

kavuĢmasıyla mümkün olacaktır.  

Yapay zekanın mevcut durumuna bakıldığında, oldukça karmaĢık bir yapıda olduğu 

görülmektedir. Günümüzde birçok alanda yapay zeka teknolojisi kullanılmaktadır. Yapay 

zekanın en yaygın örneklerinden biri, ses tanıma ve cevap verme yeteneğidir. Yapay zeka, 

insanların konuĢmasını anlayarak sanal ortama taĢımakta ve gerekli olduğunda konuĢmaya 

karĢılık vermektedir. Özellikle kiĢisel elektronik cihazlarda ya da telefon bankacılığında farklı 

konuĢmaların ayırt edilmesi oldukça karmaĢık bir system olmasına ragmen, günümüzde 

baĢarılı örnekleri mevcuttur. Bu konuda verilebilecek en popular örneklerden biri Apple‘ın 

geliĢtirdiği Siri‘dir. Bu yazılımda yapay zeka algoritması, mobil cihazın sahibinin sesini 

tanıyarak konuĢmayı anlamakta ve cevap vermektedir.  

Günümüzde yapay zeka, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri anlayarak, 

tehlikeli bir durum olduğunda tespit edip önlem almak için kullanılmaktadır. Bu konudaki en 

önemli alanın otonom araçlar olacağı düĢünülmektedir. Çevresini algılayabilme kabiliyeti ile 

sürücüye ihtiyaç duymadan hareket eden araçların görüntü iĢleyerek güvenli bir Ģekilde yola 

devam etmesi gerekmektedir. Kendi kendine gidebilen araçlarla ilgili yapılan çalıĢmalar, 

günümüzde yüksek oranda baĢarıya ulaĢmıĢtır.  
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Yapay zekanın halihazırda kullanıldığı alanlardan biri, doğal dil üretimidir. KarmaĢık 

veri yığınlarından üretilen metinlerin okunması, yapay zeka ile yapılmaktadır. Söz konusu 

teknoloji, günümüzde müĢteri hizmetleri alanında oldukça sık kullanılmaktadır. Örneğin 

bankacılık iĢlemi yapmak isteyen banka müĢterileri, yapmak istedikleri iĢlemi birkaç kelime 

ile söyleyerek, birçok iĢlemi müĢteri temsilcisine bağlanmadan yapabilmektedir. Bu durum, 

iĢlemi hızlandırarak vakit kaybını önlemektedir. Aynı zamanda yapılacak birçok iĢlem için 

müĢteri temsilcisine ihtiyaç duyulmaması, istihdam edilecek personel sayısının düĢmesi 

açısından banka için maliyet düĢürücü bir etken olarak değerlendirilebilmektedir.  

Yapay zekanın medyada kullanım alanlarına bakıldığında, Çin‘de iki örnek mevcut 

olduğu görülmektedir. BBC‘de (2018) yer alan habere göre, Çin resmi haber ajansı ġinhua ile 

teknoloji devi Sogou ile geliĢtirilen yapay zeka spikeri, Çin‘deki Dünya Ġnternet 

Konferansı‘nda tanıtılmıĢtır. ―Çin tarafından geliĢtirilen dünyanın ilk yapay zekalı haber 

sunucusunun ardından, yapay zekalı ilk kadın sunucusu da haber sunmaya baĢlamıĢtır 

(SputnikNews, 2019).‖ Medyanın temel iĢlevinin haber verme olduğu dikkate alınarak, 

çalıĢmanın bir sonraki bölümünde, doğru veriden alınan bilgiye dayanarak yapılan, tarafsız ve 

objektif haberciliği mümkün kılan bir proje olan ―Google News Initiative‖ örneği 

incelenmiĢtir.  

Google News Initiative 

Ġnternet, insanların sınırsız bilgiye kolayca ulaĢmalarını sağlamaktadır. Günümüzde 

arama motorları, aramak istenilen kavramın tamamı arama bölümüne yazılmadan 

arayacağımız konu hakkında tahminlerde bulunmaktadır. Google arama motoru, insanlara 

doğru bilgiyi ulaĢtırmak için hizmet vermektedir. Google‘ın temin ettiği bilgiler, dünya 

çapında hizmet veren haber kuruluĢları ve gazetecilerden gelmektedir. Bilginin kolay 

ulaĢılması esasen olumlu bir durumdur, ancak bu durum doğru bilginin tespit edilmesini 

zorlaĢtırabilmektedir. Temel amacı doğru haber yapmak ve aktarmak olan gazetecilik 

sektöründe, doğru bilgiye ulaĢmak oldukça önemlidir. Bu kapsamda 2018 yılında dünya 

genelinde %92,3‘lük oranla en çok tercih edilen arama motoru olan Google (Uyanıkoğlu, 

2019), ―Google News Initiative‖ isimli programı geliĢtirmiĢtir.   

Kaliteli gazeteciliğin desteklenmesi, Google‘ın en çok önem verdiği konuların baĢında 

gelmektedir. Google‘ın misyonu ―Dünyanın bilgisini organize etmek ve onu evrensel olarak 

eriĢilebilir ve kullanıĢlı bir hale getirmek‖ tir (Google, 2019).  Google News giriĢimi ile 

Google‘ın yaptığı taahhütler, kaliteli gazetecilik ve haberin Google için en önemli öncelik 

olduğunu göstermektedir. BaĢarının sadece beraber çalıĢarak elde edilebileceğini ifade eden 

Google, daha güçlü bir gelecek inĢa etmek için küresel olarak haber endüstrisi ile iĢ birliği 

yapmayı hedeflemektedir. Söz konusu iĢ birliğini Google üç yoldan yapmayı hedeflemektedir 

(News Initiative, 2019):  

Ortaklıklar (Partnerships): Google, kaliteli gazeteciliği desteklemek için haber 

endüstrisiyle yakın iĢ birliği yapmak gerektiğini ifade etmektedir. Bu kapsamda teknolojik 

yenilik yoluyla sanayide sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.  

Avrupa'da bu, Cross Check, Telegraph Media Group ve Euronews gibi önde gelen haber 

kuruluĢlarıyla düzenli ürün ortaklıkları ve Global Editors Network ve WAN-IFRA gibi sanayi 

kuruluĢları ile iĢ birliklerini içermektedir. 

Programlar: Google, gazetecilerin ve haber kuruluĢlarının hedeflerini 

gerçekleĢtirmeleri için program geliĢtirmektedir. Böylece, internet üzerinde baĢarılı olmaları 

sağlanmaktadır. Google News Lab, bu çabanın önemli bir parçası olup, gazetecilikte yeniliği 

teĢvik etmek için dünya çapında haber odaları ve giriĢimcilerle eğitim vermekte ve 



 
 

 1773 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

çalıĢmaktadır. Ayrıca Google, bir finansman programı aracılığıyla haber merkezlerindeki 

yenilikleri desteklemektedir.  

Ürünler: Google, haber kuruluĢlarının ihtiyaçlarını karĢılamak ve dijital iĢlerini 

büyütmek için ürünler tasarlamaktadır. Google ürünleri, haber yayıncılığındaki birçok zorluğu 

ele almaktadır: içerik dağıtımı, gelir artıĢı, veri ve altyapı yönetimi ve raporlama. Google 

ürünlerinden birisi olan AMP, cihazlar ve dağıtım platformları arasında sürekli hızlı, güzel ve 

yüksek performanslı web siteleri ve reklamlar oluĢturmak için açık kaynaklı bir araçtır.    Bir 

diğer ürün olan ―News on Google‖, Google Haberler, Arama, KeĢfetme ve Youtube gibi 

kanallardan habere ulaĢmayı sağlamaktadır. 

 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Gazetecilik sektörü, teknolojik yeniliklere paralel olarak köklü değiĢikliklere uğramıĢtır. 

1920‘lerde radyo, 1950‘lerde televizyon ve 1970‘lerde internetin kullanılmasıyla, gazetelerde 

yapısal anlamda dönüĢümler yaĢanmıĢtır. Geleneksel medyanın en çok satan ve en popüler 

aracı olan gazeteler, özellikle internetin ortaya çıkmasının ardından büyük ölçüde okur 

kaybetmiĢtir. Günümüzde internet gazeteciliği, bir baĢka ifadeyle dijital gazetecilik, toplumun 

baĢlıca haber kaynağı olarak görülmektedir. Günümüzde önemini oldukça yitiren basılı gazete 

ve diğer geleneksel medya araçlarının, elli yıl sonra hala kullanılmaya devam edip etmeyeceği 

bile belli değildir. Günümüzde dünyada beĢinci nesil teknolojilerin uygulanabilirliği ve 

mevcut örnekleri tartıĢılmaktadır. Bu teknolojiler içinde üzerine en çok tartıĢılan ve hakkında 

en çok çalıĢmalar yapılan, yapay zekadır. Yapay zeka günümüzde gazetecilik sektöründe 

kullanılmaktadır. Haber bülteni sunan insan görünümlü spikerler, okunaklı ve orijinal haber 

metinleri yazabilen gazeteciler, yapay zekanın gazetecilik sektöründeki mevcut 

kullanımlarına örnek verilebilir. Google, ―Google News Initiative‖ isimli projesiyle, yakın 

gelecekte bu konuda yeni bir örnek çalıĢmayı hayata geçirmeye hazırlanmaktadır. Söz konusu 

proje, haberciliğin kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda büyük 

bilgi yığınlarından toplanan bilgiler, yapay zeka tarafından elenecek, kaynağı teyit edilerek 

haber kaynağı olabilecek bilgiler seçilerek sektörün hizmetine sunulacaktır. 
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ÖZET 

 

Bu araştırma Türkiye‘de güzel sanatlar eğitimi ve kariyer geliştirme süreci içerisinde, birer sanatçı 

adayı olan üniversite öğrencilerinin kariyer seçme ve geliştirme motivasyonlarını, okumakta oldukları bölümü 

seçme nedenlerini, kısa, orta ve uzun dönem kariyer belirleme yatkınlarını, olası negatif durumlara karşı bakış 

açılarını, yeterlilikleri ve bu kararlara etki eden bireysel ve aile, öğretmen arkadaş gibi çevresel değişkenlerinin 

betimlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Yapılan literatür taramasında, güzel sanatlarda kariyer geliştirmeye yönelik yapılan araştırmalarının 

sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu yöndeki alan yazına katkıda bulunma maksadı ile güzel sanatlar 

fakültelerinde, tekstil,  heykel, sahne/dekor kostüm, resim, fotoğraf,  geleneksel Türk el sanatları, sahne 

sanatlarından ise, opera ve tiyatro bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerle, pilot çalışması niteliğinde 

bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar elverişli örneklem yöntemi ile seçilmiş olduğundan, grubun, eşit 

orantılı ve optimal düzeyde olmama olasılığı bulunmaktadır.  

 

   Araştırmanın modeli betimsel tarama modeli olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak sosyo-

demografik anket formu hazırlanmıştır. Katılımcı öğrencilere, öncelikle, yaş, cinsiyet ve okudukları bölüm/sınıf 

olmak üzere, okumakta oldukları bölümü seçme nedenleri, kısa, orta ve uzun dönem kariyer belirleme yatkınları 

hakkındaki bilgiler sorulmuştur. Yanı sıra olası negatif durumlara karşı bakış açıları ve yeterlilikleri, yabancı 

dil bilgileri, aldıkları kararlara etki eden aile, arkadaş, öğretmen gibi, kariyeri etkileyebileceği düşünülen 

faktörler hakkında ikisi açık uçlu olmak üzere toplam altı soru yöneltilmiştir. Araştırmaya gönüllülük esasına 

dayalı olarak katılan öğrencilere aynı şık için birden fazla yanıt işaretleyebilme hakkı tanınmıştır. 

 

Projede elde edilen diğer veriler betimsel istatistik yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ayrıca orijinal veri 

toplamanın yanı sıra, literatüre dayalı ikincil veriler, gözlem yöntemleri de kullanılarak sonuçlar tartışılmış ve 

öneriler sunulmuştur. 

 

Verilerden elde edilen en önemli bilgi, yaratıcı ve soyut kavramlarla, sanatsal nesne tasarlayabilme 

eğitimi üzerine yoğunlaşan güzel sanatlar öğrencilerinin, somut kariyer planlamaya yönelik yaklaşımlarında, 

gerçekçi hedef ve tasarımlarında, zafiyetler söz konusu olduğu görülmüştür. 

 

   Bu bağlamda özellikle yirmi birinci yüzyılın yenilenen kariyer gerekleri göz önüne alınarak, güzel 

sanatlar eğitim programlarında sanatsal derslerin yanı sıra, kariyer geliştirme açısından daha somut, gerçekçi 

ve akademik düşünme becerilerini geliştirici, ders ve faaliyet programlarının ilave edilmesi önerilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Kariyer Seçme, Kariyer Geliştirme 
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CAREER CHOICE AND DEVELOPMENT TENDENCIES OF FINE 

ARTS EDUCATION STUDENTS 

  
 

ABSTRACT 

 

This research has been conducted with the purpose of describing candidate artists‘, who are in fine arts 

education and career development process, motivations behind their career choice and development, reasons of 

choosing their departments, short, medium, long term career choice tendencies, point of views to possible 

negative situations, efficacies and environmental variables that affect these decisions such as individual, family, 

teacher and friend. 

 

The literature review has shown that the studies on career development in fine arts are limited. With the 

intention of contributing to the literature review, this research has been conducted as a pilot study with the 

students studying in faculty of fine arts, fashion and textile design, sculpture, stage design and décor, art, 

photography, traditional Turkish handicrafts, and the performing arts students from opera and theater 

departments. Since the participants have been chosen by convenience sampling method, it is not likely that the 

group is not uniformly distributed or at an optimum level. 

 

Descriptive survey model has been used in this research.  Socio-demographic questionnaire has been 

prepared as a data collection tool. The participants have been asked their age, gender, their department/grade, 

the reasons why they have chosen their departments and short, medium, long term career defining tendencies. 

Besides, six questions, two of which are open ended, have been asked about the factors such as their viewpoint 

toward negative situations, their efficacies, foreign language skills, and family, friend, teacher who influence 

their decisions. The students participated in the research on a volunteer basis have been given the right to 

choose more than one answer for each question.  

 

The data obtained in this project has been examined through descriptive statistical analysis. Besides 

collecting primary data, the results have been discussed and suggestions have been proposed by using 

secondary data based on the literature, observation methods.  

  

The most important information obtained from the data is that having concentrated on art object design 

education with creative and abstract concepts, students of fine arts have weaknesses in concrete prospective 

career planning approach and determining realistic targets and design skills. 

 

In this regard, taking the career requirements evolving in 21st century in particular, apart from the art 

lessons in fine arts education programs, we suggest adding course and activity programs improving academic 

thinking skills, which are more tangible and realistic in terms of career development.  

 

Key Words: Fine arts, career choice, career development 

 

 

 

GiriĢ 

 

Mesleki rehberlik, psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetleri türleri arasında en 

önemlilerinden biridir. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren baĢlayarak, içinde 

bulunduğumuz 21.yüzyılda, hızla geliĢen teknoloji, medya eriĢimi ekseninde küreselleĢme ve 

kentleĢme sonucu yaĢanan göçler, toplumdaki hızlı demografik değiĢime paralel olarak, iĢ 

potansiyellerinin ve çalıĢma koĢullarının kökten değiĢmesine neden olmuĢtur. Bu değiĢimlere, 
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çalıĢma yer ve saatlerinin esnemesi, iĢ kollarının çeĢitliliği eriĢim kolaylığı paralelinde 

rekabetin artması, bireysel tercihlerin hem iĢveren, hem de çalıĢan açısından değiĢmesi gibi 

örnekler verilebilir. Her gün hızla yenilenen bu ekonomik düzene paralel olarak, bireylerdeki 

kariyer algıları ve gerekliliklere adapte olma süreci, bu yöndeki eğitim stratejilerinin ve 

mesleki psikolojik danıĢmanlık kriterlerinin de daha hassas Ģekilde ele alınması ihtiyacını 

doğurmuĢtur (Gökalp, Bozkurt,2013, Güven, 2015).  

 

Diğer yandan antik çağlardan bu yana ―sanat ve sanatçı nedir, kimdir‖ sorusu farklı 

bakıĢ açıları ile ele alınırken, sanat felsefesi kuramcıları, ağırlıklı olarak, sanatı güzele dair bir 

estetik anlayıĢ üzerinden hareketle, sanat nesnesi aracılığı ile izleyiciye aktardığı Ģekilsel, haz, 

duygu, sezgi ve istenç üzerinden yorumlar yapmıĢlardır (Ġnam, TaĢdelen 2016). Ancak, sanat, 

sanatçının yaĢamı için gereklilikleri, psikolojisi ya da baĢka bir deyiĢle sanatçının kariyer 

gerekleri açısından rasyonel olarak ele alınmadığı, ya da çok az değinildiği görülmektedir. 

Nitekim yaĢadıkları dönemde sırasında açlıkla mücadele eden ancak yaĢamlarını yitirdikten 

sonra eserlerinin dünya çapında saygı gören ve paha biçilemez değerlere dönüĢen sanatçı 

yaĢamları, bu satırların en önemli tarihsel kanıtıdır. 

 

Güzel sanatlarda kariyer geliĢtirme yönünden konu ele alındığında ise durum biraz 

daha karmaĢıklaĢmaktadır. Bunun nedeni ise güzel sanatlar eğitimi yapabilecek bireylerin 

―özel yetenek‖ sahibi olmaları beklenen öğrenciler olmasıdır. Bu noktada özel eğitimin de 

psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetleri arasında çok önemli bir yer oluĢturduğunu 

vurgulamak kaçınılmazdır (Güven, 2015). 

 

Güzel sanatlara yetenekli olan bireylerin daha ilkokul çağında fark edilip doğru 

yönlendirilmesi bu bireylerin doğru kariyer geliĢtirmesinde ve kendisine olan güvenini 

sağlıklı bir Ģekilde geliĢtirmesinde son derece önemli bir rol oynayacaktır Güven, 2015)..  

 

Yapılan literatür taramasında, güzel sanatlarda kariyer geliĢtirmeye yönelik 

araĢtırmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmüĢtür. Oysa kariyer geliĢtirme kuramcılarının 

önerilerine baktığımızda özel yetenek gerektiren bu bireylerin ilgili kuramlarda ayırt edici 

özellikleri ve yeri olduğu görülmektedir. 

 

Bu kuramları kısaca gözden geçirmek gerekirse Maslow‘ un ihtiyaçlar hiyerarĢisi 

kuramındaki sırası ile ‖Fziyolojik, Güvenlik, Ait olan/sevgi, Statü ve saygı, 

Bilme/Anlama/Estetik ihtiyaçlardan― sonra gelen ve en üst düzey ihtiyaç basamağı olarak 

belirlenen ―kendini gerçekleştirme‖ aĢamasından bir önceki ihtiyaçlar içerisinde bulunan 

―estetik ihtiyacı‖ baĢlı baĢında güzel sanatlara yetenekli bireylerin hangi aĢamada olduğunu 

vurgulamaktadır. Maslow‘un hiyerarĢik ihtiyaçlarına dayandırdığı kuramında Ann Roe, 

genetik ve aile tutumları üzerine yaptığı ilk araĢtırmalarda sanatçıların mesleki seçimleri 

üzerine kuramını inĢa etmiĢtir. Bu kurama göre meslek seçiminde ilk etapta bireysel genetik 

özellikler ön planda olsa dahi, aile tutumunun meslek seçme ve geliĢiminde önemli olduğunu 

ve özellikle ―aşırı koruyucu tutum‖ sergileyen ailelerin çocuklarının öz güvenin düĢmesi ve 

gereklilikler için çaba harcamamaya alıĢma sonucu, sahne sanatlarına yöneldiğini savunur. 

―Reddedici ebeveyn tutumunda ise duygu karmaĢası yaĢayan bireylerin, meslek hayatında 

baĢarısız isabetsiz ve kararsız giriĢimlerde bulunduklarından söz edilir. Ann Roe‘ya göre en 

sağlıklı anne-Baba tutumu ise ―Demokratik anne-baba tutumu‖ dur. Bu tip aile ortamında 

büyüyen bireylerin daha akılcı, kararlı ve düzenli meslek geliĢtirme yürüttüklerini varsayar. 

(YeĢilyaprak, 2016).  
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Gardner‘in ―Çoklu Zeka Kuramı‖nda beynin farklı zeka çeĢitleri olduğundan hareketle 

bireyin farklı yeteneklere, farklı düzeyde yetenekli olduğu düĢünülmüĢtür. Ayrı, ayrı 

geliĢtirilebileceği önerilen bu zeka türleri, ‖sözel, mantıksal/matematiksel, görsel/uzamsal, 

müzik/ritmik, kişilerarası/sosyal, kişisek/içsel, ve doğa zekası‖ olarak sınıflandırılmıĢtır. 

(Güven, 2015). Bu kurama, paralel olarak geliĢtirilmiĢ olan Holland‘ın kiĢiliğe dayalı meslek 

seçimi kuramında ise ―gerçekçi, entelektüel, sosyal, geleneksel, artistik, girişimci‖ gibi 

kiĢiliklerin arasında ―artistik kişiliğin‖ ayrı bir yeri olduğu gözlenmektedir (Güven, 2015). 

 

  Eli Grinzberger ve Donald Super gibi Nelson-Jones de meslek seçiminin farklı 

dönemlerden oluĢan bir süreç olduğunu ve bu süreçte atılacak doğru adımların gerekliliğini 

savunurlar. Grinzberger ve arkadaĢları meslek seçiminin geriye dönülmez bir süreç olduğunu, 

uzlaĢmanın her seçimde baĢarıyı sağlayacağını doğru dönemde gerekli adımlar atılmadığında 

geriye dönülmez sorunlarla karĢılaĢabileceği savını öne sürerler (YeĢilyaprak, 2016). Buna 

karĢılık Nelson-Jones‘a göre mesleki karar verme süreci ‖fantezi, geçici ve gerçekçi seçimler‖  

süreci olarak üç dönemde ele alır. Bu kurama göre ilk çocukluk döneminde hayallerle 

herkesin ―doktor veya öğretmen‖ olma isteği gibi düĢünceler üretirken zamnla önce geçici ve 

deneme Ģeklinde meslek tercihleri ardından daha gerçekçi ve kalıcı seçimlerin yapıldığı ve 

yaĢandığı dönem gelir. Bu sürecin 25 yaĢlar civarında gerçekleĢmesi ve tamamlanması 

beklenir .Super ise Ericson‘un sosyal geliĢim safhalarına benzer bir meslek edinme modeli 

belirlediği söylenebilir. Bu kurama göre ―0-14 yaĢ arası Büyüme, 15-24 yaĢ arası Keşfetme, 

24-44 yaĢ arası Yerleştirme, 44-64 yaĢ arası Koruma, 65 yaĢ ve sonrası ise Mesleki Çöküş‖ 

dönemi olarak sınıflanmıĢtır (Aslan 2002, YeĢilyaprak, 2016). 

 

 Krumboltz ise meslek seçiminin daha çok sosyal öğrenme kapsamında geliĢtiği  ve 

bireyin çevresinden edindiği rol modeller sonucu meslek seçimini gerçekleĢtirdiği varsayılır. 

Robert W.Lent, Steven D. Brown ve Gail Hackett ise sosyal öğrenme ile meslek seçimin daha 

çok biliĢsel süreçlerine ve değiĢkenlerine vurgu yaparlar. Gottfredson‘un daralma ve uzlaĢma 

modeline göre ise bireyin asli genetik ve yatkınlık potansiyelinin uygun olmasına rağmen 

bulunduğu çevre ve kültüre göre adapte olmak için kendini daraltebileceğini ve bu Ģekilde 

uzlaĢma sağlayabileceğini savunur. Böyle durumlarda bireyin çoğu zaman gerçekte arzu ettiği 

değil olması gereken mesleği yaptığından mutsuz olma olasılığından bahseder (Aslan 2002, 

Güven, 2015,YeĢilyaprak, 2016). 

 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak, güzel sanatlar öğrencilerinin meslek seçimi ve 

geliĢtirilmesi hakkında eksik olduğu düĢünülen alan yazına katkı maksatlı pilot niteliğindeki 

huzurdaki bu çalıĢma yapılmıĢtır. 

 

 

 

Yöntem 

Bu araĢtırma Türkiye‘de güzel sanatlar eğitimi ve kariyer geliĢtirme süreci içerisinde, 

birer sanatçı adayı olan üniversite öğrencilerinin kariyer seçme ve geliĢtirme 

motivasyonlarını, okumakta oldukları bölümü seçme nedenlerini, kısa, orta ve uzun dönem 

kariyer belirleme yatkınlarını, olası negatif durumlara karĢı bakıĢ açılarını, yeterlilikleri ve bu 

kararlara etki eden bireysel ve aile, öğretmen arkadaĢ gibi çevresel değiĢkenlerinin 

betimlenmesi amacı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Yapılan literatür taramasında, güzel sanatlarda kariyer geliĢtirmeye yönelik yapılan 

araĢtırmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmüĢtür. Bu yöndeki alan yazına katkıda bulunma 

maksadı ile 2017-2018 öğretim yılında Ġstanbul‘da ikamet eden ve  güzel sanatlar 

fakültelerinde, tekstil (4),  heyke (10)l, sahne/dekor kostüm (10), resim (39), fotoğraf (7),  

geleneksel Türk el sanatları (10), sahne sanatlarından ise, opera (20) ve tiyatro (5)  

bölümlerinde öğrenim görmekte olan105 öğrenci ile pilot çalıĢması niteliğinde bu çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılar elveriĢli örneklem yöntemi ile seçilmiĢ olduğundan, grubun, 

eĢit orantılı ve optimal düzeyde olmama olasılığı bulunmaktadır. Bu bağlamda sonuçlar ilgili 

grupla sınırlıdır. 

 

   AraĢtırmanın modeli betimsel tarama modeli olarak belirlenmiĢtir. Veri toplama aracı 

olarak sosyo-demografik anket formu hazırlanmıĢtır. Katılımcı öğrencilere, öncelikle, yaĢ, 

cinsiyet ve okudukları bölüm/sınıf olmak üzere, okumakta oldukları bölümü seçme nedenleri, 

kısa, orta ve uzun dönem kariyer belirleme yatkınları hakkındaki bilgiler sorulmuĢtur. Yanı 

sıra olası negatif durumlara karĢı bakıĢ açıları ve yeterlilikleri, yabancı dil bilgileri, aldıkları 

kararlara etki eden aile, arkadaĢ, öğretmen gibi, kariyeri etkileyebileceği düĢünülen faktörler 

hakkında ikisi açık uçlu olmak üzere toplam beĢ soru yöneltilmiĢtir. AraĢtırmaya gönüllülük 

esasına dayalı olarak katılan öğrencilere aynı Ģık için birden fazla yanıt iĢaretleyebilme hakkı 

tanınmıĢtır. 

 

Öğrencilerden yaĢ ve cinsiyet sınıf bilgilerinin dıĢında aĢağıdaki sorular sorulmuĢtur: 

1-Yurt dışında eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil biliyor musunuz? Bildiklerinizi 

işaretleyiniz. 

Bu soru ile çoğunlukla yurt dıĢı eğitim ve kariyer düĢünceleri olan sanatçı adaylarının 

düĢünceleri ile bilgilerinin örtüĢüp örtüĢmediğini ölçmek ve değerlendirmektir. 

 

2-Okumakta olduğunuz bölümü niçin ve nasıl ve kimden etkilenerek seçtiniz? 

Bu soruya verilen cevaplarla güzel sanatlarda kariyer seçiminde ön planda etkili olan 

olgunun yetenek mi, aile mi, öğretmen faktörü mü, kendi tercihleri mi olduğu yönünde bir 

ölçme ve değerlendirme yapabilmektir. 

 

3-İleriye dönük kariyer hedefleriniz nelerdir? 

a)(1-3 yıl arası); b)(5-10yıl ); c)10 yıl üzeri olarak yazınız. 

Bu açık uçlu sorular ile hedeflenen, sanatçı adaylarımızın yakın orta ve uzun vade 

kariyer planlarının ne kadar gerçekçi olduğunu anlamaktır. 

 

4-Bir olumsuzluk karşısında alternatif kariyer/ler düşündünüz  mi?Evet ise açıklayınız. 

Bu açık uçlu soru ile hedeflenen, kiĢilerin ileriye dönük olasılık hesaplarına ve aynı 

Ģekilde ne kadar gerçek hayata hazırlanmıĢ olabileceklerini yordamak eğer düĢünmemiĢler ise 

düĢünmelerini sağlamaktır. 

5-―Ailem kariyerimi….‖ cümlesini aşağıdaki size uygun olan son ile tamamlatınız… 

a)her zaman destekler; b)hiçbir zaman desteklemedi/desteklemiyor; c)önce onaylamadı ama 

şimdi destekliyor; d)ailemin destek ve onayına ihtiyacım yok). 

Bu soru ile yukarıda aile desteği ile ilgili diğer sorunun sağlamasını yapmak ve kiĢinin 

ailesinden ne kadar destek aldığını anlamaya çalıĢmaktır. 

 

Projede elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemleri ile analiz edilmiĢtir. Ġstanbul 

sınırları içerisinde profesyonel kariyer geliĢtirme Ģirketleri ile görüĢülmüĢ, ayrıca  literatüre 
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dayalı ikincil veriler, gözlemsel inceleme yöntemleri de kullanılarak sonuçlar tartıĢılmıĢ ve 

öneriler sunulmuĢtur. 

 

Bulgular 

Bu bölümde sosyo-demografik formlar aracılığı ile toplanan verilerden elde edilen 

bulgular sunulacaktır. Ankete katılan öğrencilerin bölümler göre dağılımları aĢağıda Tablı 1. 

de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1.Ankete Katılan Öğrencilerin Bölümlerine Göre Dağılımı 

BÖLÜM  KATILIMCI   SAYISI  YÜZDE  
RESĠM 39  37%  

SAHNE SANATLARI  25  24%  

HEYKEL  10  10%  
SAHNE DEKORLARI   ve 

KOSTÜM  TASARIMI  
10  10%  

GELENEKSEL TÜRK  EL  
SANATLARI 

10  10%  

FOTOĞRAF 7  7%  
TEKSTĠL VE MODA TASARIMI  4  4%  

TOPLAM  105  100%  

Tablo1.Ġncelendiğinde ankete katılan 105 öğrenciden % 37‘si Resim, % 24‘ü Sahne 

Sanatları, % 10‘u Heykel, % 10‘u Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı, % 10‘u Geleneksel 

Türk El Sanatları, % 7‘si Fotoğraf ve % 4‘ü Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü 

öğrencilerinden oluĢtuğu görülmektedir. 

 

Grafik 1. Katılan öğrencilerin Bölümlerine Göre Dağılım 

 

 

Grafik 1. Katılan öğrencilerin Bölümlerine Göre Dağılım 
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Katılımcı öğrencilerin cinsiyetlerine göre bölümlere dağılımı ise Tablo 2. de sunulmuĢtur. 

Tablo 2. Katılan Öğrencilerin Bölümlere Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

BÖLÜM  ERKEK  KIZ  DENEK SAYISI  

RESĠM  16  23  39  

SAHNE SANATLARI   

10  

15  25  

HEYKEL  4  6  10  

SAHNE DEKORLARI ve  
KOSTÜM TASARIMI 

3  7  10  

GELENEKSEL TÜRK 

EL SANATLARI  

2  8  10  

FOTOĞRAF  2  5  7  

TEKSTĠL VE MODA 
TASARIMI  

0  4  4  

TOPLAM  37  68  105  

YÜZDE 35%  65%  100%  

 

 Tablo 2. Ġncelendiğinde Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim gören katılımcı 

öğrencilerin % 65‘i kız öğrenci, % 35‘i ise erkek öğrencilerden oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Ana 

kütlede de kız öğrencilerin daha yüksek oranda olması sebebiyle, örneklemin popülasyonu 

doğru olarak yansıttığını söylenebilir. 

Katılımcı öğrencilerin yaĢ aralıkları ise aĢağıdakiTablo 3 ve grafik 2. de  sunulmuĢtur.. 

 

Tablo 3.Öğrencileri Yaş Aralıkları 

 

YAġ ARALIKLARI  ÖĞRENCĠ SAYISI  YÜZDE  

18-19 YAġ  22  21%  

20-21 YAġ  27  26%  

22-24 YAġ  27  26%  

25-29 YAġ  11  10%  

30-39 YAġ  6  6%  

40 YAġ VE ÜZERĠ  5  5%  

BOġ  7  7%  

TOPLAM  105  100%  
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Tablo 3. Ġncelendiğinde Katılımcı öğrencilerin % 73‘nün 18-24 yaĢ aralığında olduğu 

görülmektedir.. Anketlerde yaĢ sorusuna 7 denek cevap vermezken, 30 yaĢın üzerinde 11 

denek olduğu saptanmıĢtır.. Deneklerin yaĢ ortalaması 23 yaĢ olarak hesaplanmıĢ olup, yaĢ 

ortalamasının yükselmesine ise 30 yaĢ üzeri öğrencilerin varlığı ile ilintilidir. 

 

  
Grafik 2. Öğrencileri Yaş Aralıkları 

 

Katılımcı öğrencilerin yabancı dil bilgisi ile iliĢkin bulgular ise Tablo 4. ve grafik3. te 

sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Yabancı Dil Bilgisi 

BÖLÜM  BĠR DĠL BĠLEN  

ĠKĠ DĠL 

BĠLEN  ÜÇ DĠL BĠLEN  BĠLMEYEN  

DENEK 

SAYISI  

RESĠM 24   1 14 39 

SAHNE SANATLARI 13 4 1 7 25 

HEYKEL 6 1   3 10 

SAHNE DEKORLARI 

VE KOSTÜM 

TASARIMI 

7     3 10 

GELENEKSEL TÜRK 
EL SANATLARI 

10       10 

FOTOĞRAF 4     3 7 

TEKSTĠL VE MODA 

TASARIMI 

4       4 

T TOPLAM 
 

68 5 2 30 105 

TOPLAM 
 

65% 5% 2% 28% 100% 
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Tablo 4. Ġncelendiğinde anketi cevaplayan öğrencilerin % 28‘ i yurtdıĢında eğitim 

alacak düzeyde yabancı dil bilmezken; % 65‘i bir yabancı dil, % 5‘i iki yabancı dil, %2‘si ise 

üç yabancı dil bilmekte olduğu tespit edilmiĢtir.   

Yabancı dil bilen 75 öğrencinin 73‘ü (% 97) Ġngilizce bilmektedir. Ayrıca birden fazla 

yabancı dil bilen öğrenciler de dahil olmak üzere, 5 kiĢi Almanca, 4 kiĢi Fransızca, 1 kiĢi 

Rusça ve 1 kiĢi de Ġtalyanca bildiği görülmektedir.  

 

 

 

 

     Grafik 3.Öğrencilerin Yabancı Dil Bilgisi 

 

Öğrencilerin okumakta oldukları bölümleri seçme nedenleri aĢağıda sunulmuĢtur. 

Tablo 5. Deneklerin Bölüm Seçme Nedenleri: 

BÖLÜM SEÇME ġEKLĠ 

 ÖĞRENCĠ SAYISI YÜZDE  
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Tablo 5. Ġncelendiğinde Güzel Sanatlar öğrencilerinin eğitim almakta oldukları 

bölümü nasıl seçtikleri sorulduğunda, 44 denek (% 42) birden fazla cevap seçeneğini 

iĢaretlediği gözlenmiĢtir. Ancak toplam 105 denekten 92‘si (%88) kendi isteğiyle bölümü 

tercih ettiğini belirtmiĢtir. Aynı zamanda yetenekli olduğunu düĢünen deneklerin sayısı da 46 

kiĢidir. Öğretmen, arkadaĢ, aile ve çevre teĢviki ile bölümünü seçen katılımcılar ise 34 kiĢidir. 

Tesadüfen bu bölümü seçtiğini belirten veya ailesi müzisyen olduğu için, sevdiği tek Ģey 

resim yapmak olduğu için vb. diğer cevapları veren denekler ise 10 kiĢidir. 

 

Öğrencilerin, yakın, orta ve uzak zaman dilimine dair kariyer hedefleri ve bölümlere 

göre dağılımı aĢağıda değerlendirilmiĢtir. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin 1-3 Yıl Arası Kariyer Hedefleri 

KARĠKARĠYER  HEDEFLERĠ YER 

HEDEFLERĠ 
               1-3 YIL 1-3 YIL % % 

MEZUN OLMAK 30 29% 

BOġ 25 24% 

BAġARILI OLMAK VE KARĠYER YAPMAK 9 9% 

DĠĞER 7 7% 

YÜKSEK LĠSANS YAPMAK 7 7% 
MEZUN OLMAK VE YÜKSEK LĠSANSA 

BAġLAMAK 
5 5% 

YARIġMALARA KATILMAK 5 5% 
STAJ YAPMAK 4 4% 

MEZUN OLMAK VE ĠġE BAġLAMAK 3 3% 

AKADEMĠSYEN OLMAK 2 2% 

BÖLÜM DEĞĠġTĠRMEK 2 2% 

EĞĠTĠME DEVAM ETMEK 2 2% 
SERGĠ AÇMAK 2 2% 

YURTDIġINDA EĞĠTĠM VE KARĠYER 2 2% 

TOPLAM 

 
105 100% 

 

Tablo 6. Ġncelendiğinde öğrencilerin, ilk üç yıl içerisindeki esas hedeflerini ―mezun 

olmak‖ olarak belirledikleri görülmüĢtür. Katılımcıların % 29‘zu öncelikle mezun olmayı 

hedeflemiĢtir. Mezun olduktan sonra, yüksek lisansa veya iĢe baĢlamak isteyenleri de bu 

grupta inceleyebiliriz. Mesleklerinde baĢarılı olmak, kariyer yapmak, yüksek lisans yapmak, 

yarıĢmalara katılmak, staj yapmak ta diğer önemli hedefler arasında yer almaktadır. 

Deneklerin % 24‘ü ise ilk üç yılda hedef belirtmemiĢtir. 
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Tablo 7. Öğrencilerin 1-3 Yıl arası Kariyer Hedeflerinin Bölümlere Göre Dağılımı 

 

Tablo 7. Ġncelendiğinde öğrencilerin, bölümlerine göre ilk üç yıllık kariyer hedeflerine 

baktığımızda, yine Resim‘ de % 36, Sahne Sanatları‘nda % 40, Heykel‘de % 30, Sahne 

Dekorları ve Kostüm Tasarımı‘nda % 60, Geleneksel Türk El Sanatları‘nda % 40 ile denekler 

mezun olmayı ilk sırada hedeflemiĢlerdir. Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencileri ise % 50 ile 

ilk sırada staj yapmayı hedeflemiĢtir. Fotoğraf öğrencileri bu soruya genelde cevap 

vermemeyi tercih etmiĢlerdir. 

 

Tablo 8. Öğrencilerin 5-10 Yıl arası Kariyer Hedefleri 

KARĠYER HEDEFLAERĠ 5-10 YIL ARASI hEDEFLER % 

BOġ 
 

32 30% 

YURTDIġINDA EĞĠTĠM VE KARĠYER 15 14% 

Ġġ KURMAK 10 10% 

BAġARILI OLMAK VE KARĠYER YAPMAK 9 9% 

YÜKSEK LĠSANS YAPMAK 7 7% 
DĠĞER 6 6% 

AKADEMĠSYEN OLMAK 5 5% 

ĠġTE ÇALIġMAK 5 5% 
SANATÇI OLMAK 5 5% 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 

 
1-3 YIL ARASI KARĠYER HEDEFLERĠ 
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YARIġMALARA KATILMAK 5 5% 

MEZUN OLMAK VE ĠġE BAġLAMAK 3 3% 

SERGĠ AÇMAK 3 3% 

TOPLAM 105 100% 

 
Tablo 8. Ġncelendiğinde öğrencilerin, sonraki beĢ ila on yıl içerisindeki öncelikli 

hedeflerinin ―yurtdıĢında eğitim ve/veya kariyer yapmak‖ ve ―kendi iĢlerini kurmak‖ olarak 

belirledikleri görülmüĢtür. Katılımcıların % 24‘ü öncelikle bu iki hedefi belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca mesleklerinde baĢarılı olmak, kariyer yapmak, yüksek lisans yapmak, akademisyen 

olmak, bir iĢte çalıĢmak, gerçek bir sanatçı olmak, yarıĢmalara katılmak ta diğer önemli 

hedefler arasında yer almaktadır. Deneklerin % 30‘u ise beĢ ila on yıl içerisindeki hedeflerini 

belirtmemiĢlerdir. 

 

Tablo 9. Öğrencilerin 5-10 Yıl arası Kariyer Hedeflerinin Bölümlere Göre Dağılımı 

 
Öğrencilerin, bölümlerine göre 5 ila 10 yıl arasındaki kariyer hedeflerine 

baktığımızda, tablo 9. da görüleceği üzere daha dağınık hedeflere rastlanmıĢtır. Fakat Resim‘ 

de % 13, Sahne Sanatları‘nda % 16, Heykel‘de % 20, Sahne Dekorları ve Kostüm 

Tasarımı‘nda % 20, Geleneksel Türk El Sanatları‘nda % 40 ile denekler yurtdıĢında eğitim 

ve/veya kariyer yapmayı ilk sırada hedeflemiĢlerdir. Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı 

öğrencileri ise, bu soruya genelde cevap vermemeyi tercih etmiĢlerdir. 
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   Tablo 10. Öğrencilerin 10 Yıl Üzeri Kariyer Hedefleri 

 
 

KARĠYER HEDEFLERĠ 

 
10 YIL ÜZERĠ % 

BOġ 40 38% 

BAġARILI OLMAK VE KARĠYER YAPMAK 15 14% 

DĠĞER 11 10% 

Ġġ KURMAK 10 10% 

AKADEMĠSYEN OLMAK 9 9% 

YURTDIġINDA EĞĠTĠM VE KARĠYER 9 9% 

ĠġTE ÇALIġMAK 4 4% 

SANATÇI OLMAK 4 4% 

SERGĠ AÇMAK 2 2% 

YÜKSEK LĠSANS YAPMAK 1 1% 

TOPLAM 105 100% 

 

Tablo 10. Ġncelendiğinde öğrenciler, on yıl ve sonrasında öncelikle ―mesleklerinde 

baĢarılı olmayı ve kariyer yapmayı‖ ve ―kendi iĢlerini kurmayı‖ hedefledikleri görülmektedir. 

Katılımcıların, % 25‘i öncelikle bu iki hedefi belirtmiĢlerdir. Ayrıca akademisyen olmak, 

yurtdıĢında eğitim ve kariyer, bir iĢte çalıĢmak, gerçek bir sanatçı olmak ta diğer önemli 

hedefler arasında yer almaktadır. Öğrencilerin % 38‘i ise on yıl ve sonrasındaki hedeflerini 

belirtmemiĢlerdir. 

 

 

Tablo 11. Öğrencilerin 10 Yıl Üzeri Kariyer Hedeflerinin Bölümlere Göre Dağılımı 
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Öğrencilerin bölümlerine göre 10 yıl ve üzerinde kariyer hedeflerine baktığımızda, 

tablodan da görüleceği üzere yine dağınık hedeflere rastlanmıĢtır. Fakat % 38‘i uzun vadeli 

hedef bildirmediği için, bölümlere göre yoğunlaĢan hedefler de ortaya çıkmamıĢtır. Daha çok 

kariyer yapma ve iĢ kurma ön plana çıkmaktadır. 

Öğrencilerin olumsuzluk durumunda alternatif kariyer hedefleri bulguları aĢağıda 

sunulmuĢtur. 

Tablo 12.Öğrencilerin Alternatif Kariyer Hedefleri 

ALTERNATĠF KARĠYER    ÖĞRENCĠ SAYISI             YÜZDE 

HAYIR 57 54% 

EVET 39 37% 

BOġ 9 9% 

TOPLAM 105 100% 

 
Öğrencilere bir olumsuzluk karĢısında alternatif kariyer hedefleri olup olmadığı 

sorulmuĢtur. Deneklerin % 54‘ü alternatif kariyer hedefleri olmadığını ifade etmiĢlerdir. % 

9‘u bu soruya cevap vermezken, % 37‘si ise alternatif kariyer hedefleri olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bu deneklerden 6 kiĢi Grafik Tasarım‘ la uğraĢmayı, 4‘ ü biliĢim sektörü ile 

ilgili iĢler yapmayı, 3 kiĢi müzikle ilgili bölümlerde olmamalarına rağmen müzikle 

uğraĢmayı, 2 kiĢi iç mimarlık yapmayı alternatif kariyer olarak hedeflerken; diğer denekler 

dövmecilik, aĢçılık, güzellik uzmanlığı gibi farklı kariyerleri alternatif olarak 

düĢünebileceklerini ifade etmiĢlerdir. 

 

  

54% 37% 

9% 
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Grafik 4. Öğrencilerin Alternatif Kariyer Hedefleri 

 Öğrencilerin aileleri tarafından kariyer desteğine dair bulgular aĢağıda 

sunulmuĢrtur, 

Tablo 13.Öğrencilerin Ailelerinin Kariyer Desteği: 

AĠLEM KARĠERĠMĠ 

 

DENEK  SAYISI YÜZDE 

HER ZAMAN DESTEKLER 70 67,5% 
ÖNCE ONAYLAMADI 

ġĠMDĠ DESTEKLĠYOR 
24 23% 

DESTEKLERĠNE 

ĠHTĠYACIM YOK 
12 11% 

 

BOġ 
2 % 

 
Güzel Sanatlaröğrencileri, kariyerlerini ailelerinin destekleyip desteklemediği 

sorusuna, 3 kiĢi (% 3) birden fazla cevap seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Toplamda deneklerin % 

67‘si ailelerinin kariyerlerini hep desteklediklerini belirtmiĢlerdir. % 24‘ü ise ailelerinin 

önceleri onaylamadıklarını, fakat artık desteklediklerini ifade etmiĢlerdir. % 11‘ i ise ailesinin 

desteğine ihtiyaçları olmadığını belirtmiĢlerdir. Ġki kiĢi ise soruyu boĢ bırakmıĢtır.  

Bu veriler ve ilgili kariyer kuramları doğrultusunda güzel sanatlar öğrencilerinin 

kariyer seçme ve geliĢtirme yönelimleri hakkındaki yorumlar aĢağıdaki bölümde tartıĢılmıĢtır 

ve sonuçlara dair önerilere yer verilmiĢtir. 

 

 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu bölümde güzel sanatlar öğrencilerinin kariyer seçme ve geliĢtirme yönelimleri, 

araĢtırmada elde edilen bulgular, ilgili kuramlar doğrultusunda, 21. Yüzyılda değiĢmekte olan 

çalıĢma ve eğitim dinamikleri göz önünde bulundurarak yorumlanacak ve öneriler 

sunulacaktır. 

 

Ankete katılan 105 güzel sanatlar öğrencisinin % 65‘i kız öğrenci, % 35‘i ise erkek 

öğrencisi olduğu ve % 37‘si Resim, % 24‘ü Sahne Sanatları, % 10‘u Heykel, % 10‘u Sahne 

Dekorları ve Kostüm Tasarımı, % 10‘u Geleneksel Türk El Sanatları, % 7‘si Fotoğraf ve % 

4‘ü Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinde öğrenim gördüğü tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 5.görüldüğü üzere öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları bölümü % 88 

oranında ―kendi istekleri ― ile seçmiĢler ve % 44 oranı ile ikincil olarak da ―kendi 

yeteneklerine güvendiklerini‖ belirtmiĢlerdir. Ayrıca öğretmen tarafından yönlendirilmenin de 

ailenin yönlendirmesinden % 6 oranında daha yüksek oranda olması eğitim kurumlarında 

öğrencilere verilecek kariyer danıĢmanlık desteğinin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Ailesinde sanatçı olması dolayısı ile seçim yapan öğrencilerin düĢük olması, her zaman 

sanatın aileden gelebileceği savını desteklememektedir. 



 
 

 1790 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

 

Öte yandan bu sonuçlar bireyin özel yetenek gerektiren bu bölüme ağırlıklı olarak 

kendi yeteneğinin farkında olmuĢ olması, aslında daha ilk okul çağlarında fark edilerek 

yönlendirilmesi gereken bireylerin ancak üniversite aĢamasında bu hedeflerine ulaĢabildikleri 

yönünde bilgi vermektedir.  

 

Öğrencilerin yakın, orta ve uzak vade kariyer hedeflerine bakıldığında ise ilk 1-3 yıl 

arası hedeflerinin % 29-30 kiĢinin ‖ mezun olmak ―olarak belirtmesi gerçekçi bir bakıĢ açısı 

olmakla birlikte yüzdenin düĢük olması dikkat çekicidir. Öğrencileri ancak dörtte biri bu 

hedefi tercih etmiĢtir. Hemen ardından % 24 yani 25 kiĢinin bu bölümü boĢ bırakması veya 

―bilmiyorum‖ bilgisi ciddi bir kararsızlık ve hayata atılmaya hazır olmama olgusunu 

düĢündürmektedir. Öte yandan‖ yüksek lisans yapma, akademisiyenlik, yurt dışında eğitim, 

kariyer‖ gibi gerçekçi hedeflerin oranı da yine oldukça düĢük görülmektedir. % 2 ―bölüm 

değiştirme‖ isteği de benzer Ģekilde kararsızlık olarak değerlendirilmelidir. 

 

Öğrencilerin 5-10 yıl arası orta vade kariyer hedeflerine bakıldığında öncelikle 

katılımcılardan % 30‘nun kendisine 5-10 yıl arası hedef belirleyememiĢ olması yüksek oran 

ile oldukça dikkat çekici olup bir umutsuzluğun tükenmiĢliğin ya da plan 

yapamama/yapmama davranıĢını düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin 10 yıl ve üzeri kariyer hedeflerine bakıldığında ise  % 38‘ inin hedef 

belirtmemiĢ diğer orta vade hedef belirlemem oranı ile birlikte düĢünüldüğünde öğrencilerin 

% 70‘ine yakın bir bölümünün ileriye dönük hedef belirlemedikleri ve plan yapmadıkları 

görülmektedir. Bu durum üzerinde hassasiyetle durulması gereken son derece önemli bir 

veridir. Bu noktada resim bölümündeki öğrenciler diğerlerinden daha çok hedef belirlememe 

eğilimi gösterdikleri de tüm bu tablolardan anlaĢılmaktadır. Öte yandan hemen ardından gelen 

en yüksek değer % 9 oranla ―başarılı olmak, kariyer yapmak‖ Ģıkları ise bir hedeften ziyade 

sadece bir temenniden öteye gitmemektedir. 

 

Nitekim Eli Grinzberger ve Donald Super gibi Nelson-Jones gibi kuramcıların 

önerilerine göre, kariyeri bir ―seçim süreci‖ olarak ele aldığımızda, grubumuzu meydana 

getiren öğrencilerin yaĢ ortalamaları göz önünde bulundurulduğunda, artık ―fantazi 

dönemini‖ çoktan aĢtıkları ve ―geriye dönüş yapılması zor‖ ve ―gerçek adımların‖ atılması 

gereken dönemde bulundukları söylenebilir. Buna rağmen seçkisel olarak ―fantazi 

dönemindeki‖ gibi davranmaları bir eğitsel alt yapı eksikliğini gündeme getirmektedir. 

 

Öğrenciler yurt dıĢında ―eğitim/kariyer yapma‖ hedefini 1-3 yıl arasında % 2, 5-10 yıl 

arasında %14; 10 yıl üzeri ise % 9 oranına tercih etmiĢlerdir. Bu bulgular, öğrencilerin yakın 

zamanda atılım yapmaya kendilerini çoğunlukla hazır hissetmedikleri buna karĢılık hedefleri 

ötelemeyi tercih ettikleri düĢüncesini hissettirmektedir. 

 

Öğrencilerin bölümlere göre yurt dıĢı eğitim/kariyer beklentileri dağılımı dikkate 

alındığında ise,  moda-tekstil bölümü ve fotoğrafçılık bölümünün yurt dıĢında eğitim veya 

kariyer hedefinin olmaması yabancı dil bilgisi ile paralellik göstermektedir. Nitekim 

öğrencilerin yabancı dil bilgi becerileri de yurt dıĢı eğitim ve kariyer açısından yeterli 

destekleyicilikte olmadığı görülmektedir. Bu bulgu öğrencilerin yabancı dil çekincesi ile 

kendilerine yurt dıĢına yönelik hedef koymadıklarını düĢündürmektedir. 
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Spesifik olarak ele alındığında öğrencilerin bölümler arası yabancı dil bilme yüzdesi 

de oldukça farklı oranlar sergilediği görülmektedir. En yüksek oranla resim bölümü 

öğrencilerinin Ġngilizce bilgisi öne çıkmaktadır. Buna karĢılık özellikle yabancı dillerde aria 

veya tirat söylemeleri beklenen sahne sanatları bölümünde bu oranın ciddi Ģekilde düĢük 

olduğu gözlenmektedir. Heykel, dekor kostüm, Türk el sanatları, fotoğrafçılık, moda ve 

tekstil tasarım ise resim bölümüne göre ciddi biçimde düĢük oranda olduğu görülmektedir. 

Oysa milli el sanatlarımızın uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, ya da moda 

çevrelerindeki uluslararası ortamlara girebilmek, benzer Ģekilde fotoğraf sergileri ile 

yurdumuzu dıĢarıda tanıtma misyonu alması gerekebilecek yeni neslin daha fazla yabancı dil 

bilmesi, güzel sanatlarda kariyer geliĢtirmenin en önemli unsurlarından biri olarak ele 

alınmalıdır. Diğer yandan % 28 oranında hiç yabancı dil bilmeyen bir grubun varlığı son 

derece dikkat çekici bir eğitsel sorunun olduğunu göstermektedir. 

 

Öğrencilerin olası olumsuzluklar karĢısında alternatif kariyer hedeflerini olup 

olmadığı sorusuna ise, % 54 oranında ―böyle bir alternatif düşünmediklerini, gerek 

görmediklerini‖ veya gerçekçi olmayan ―ben hiçbir şeyden korkmam, olumlu düşünmek 

lazım, iş olacağına varır‖ gibi cevaplar verdiği görülmüĢtür. Bu beyanlar gerçekçi olmayan, 

kaderci bir tutum olarak değerlendirilmelidir.Bu bulgular da aslında Nelson-Jones‘a göre 

kariyer süreci açısından ―gerçekçi kararlar döneminde‖ olan öğrencilerimizin, ―fantezi 

dönemindeki‖ bireyler gibi davranıĢ gösterdiklerini düĢündürmektedir. 

 

Öğrencilerin kariyerlerine yönelik aile destekleri açısından sorulan soruya verdikleri 

yanıtlar ise, yüksek oranda aile desteklerinin olduğu ve bu yönde bir sorunları olmadığı 

sonucunu yansıtmaktadır. Bu bulgular, Ann Roe‘nun kariyer seçme kuramında olduğu gibi, 

öğrencilerin kendilerine gerçekçi kariyer hedefleri belirlememiĢ olmalarının temelinde, ―aşırı 

koruyucu aileye‖ olan güvenleri olabileceği olasılığının düĢünülmesi gerekliliğidir. 

 

Gardner‘in çoklu zeka kuramı ve Halland‘ın mesleki kiĢilikleri açısından ele 

aldığımızda. öğrencilerimizin resim, renk Ģekil tasarlama, hayal etme ve sanatsal/artistik 

yönden soyut kararlar verme, benzer Ģekilde mekan/uzam içerisinde olmayan nesneleri hayal 

edip onları ince motor becerilerini kullanarak gerçekleĢtirme,sırasında sahneden kendi 

bedenlerine/kiĢiliklerine yabancılaĢarak bir baĢkasını canlandırmak sureti ile bizzat 

kendilerinden bir sanat nesnesi yaratma becerilerine sahip yetenekteki bu özel eğitime ihtiyacı 

olan yetenekler, hayatlarını planlama noktasında görece gerçeklik içerisinde oldukları 

görülmektedir. 

 

Sonuç olarak elde edilen veriler doğrultusunda güzel sanatlar öğrencilerinin kendi 

bilgi ve becerilerini doğru yönetecek ve yönlendirecek Ģekilde gerçekçi hedefler tasarlamada 

zafiyetler yaĢadıkları kendilerine hedefledikleri gerçeklerde gerekli olabilecek yabancı dil gibi 

farklı donanımları önemsemedikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çoğunlukla soyut ve yaratıcı 

düĢünmeye alıĢık olan öğrencilerin kaderci bir yapı sergiledikleri gibi uzun vadede hiç plan 

yapmadıkları ve hayatı göğüsleyecek gerçeklikten bu bağlamda uzak kaldıkları gözlenmiĢtir. 

Ayrıca, sanat kariyer geliĢtirme bağlamında  profesyonel destek aramak adına yapılan 

görüĢmelerde, bu ymnde çalıĢmakta olan bireylerin konu hakkına yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları görülmüĢtür. 

 

Bu bağlamda özellikle yirmi birinci yüzyılın yenilenen kariyer gerekleri göz önüne 

alınarak, güzel sanatlar eğitim programlarında sanatsal derslerin yanı sıra, kariyer geliĢtirme 
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açısından planlamaya iliĢkin, daha somut, gerçekçi ve akademik düĢünmeye yönelik 

programların ilave edilmesi, yabancı dil bilgisini geliĢtirici, ders ve faaliyet giriĢimlerinin 

arttırılması,, ayrıca bu durumun nedenlerinin farklı boylamsal araĢtırmalarla belirlenmesi ve  

son olarak sanatçı psikolojisi ve mesleki psikolojik danıĢmanlık rehberlik uzmanlığı açısından 

yüksek lisans/ doktora bölümlerinin açılması önerilir. 
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ÖZET 

 
Günümüzde internet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak insanlar arasında iletişim sağlayan ve 

paylaşım imkanları sunan sosyal medya araçları da gelişmiştir. İnternetin yaklaşık 70 yıllık tarihi olmasına 

rağmen soysal medyanın kullanılmasıyla birlikte internet daha fazla önem kazanmış ve son 15-20 yıllık süre 

içerisinde belirgin değişimler gözlenmiştir. Günümüze gelindiğinde ise insanlar yaşamlarının önemli kısmını 

internet ya da teknolojik araçlarla uğraşarak geçirmektedir. Akıllı telefonların adeta bir cep bilgisayarı gibi çok 
fonksiyonlu olması ve taşınabilir olmaları sayesinde programlar ve yazılımlar da insanların ihtiyaçları 

doğrultusunda sürekli gelişim göstermektedir. Bu araçlara genel olarak soysal medya adı verilmektedir. Sosyal 

Medya, kişilerin gerçek zamanlı paylaşımlar yapabildiği ve iletişim halinde olmalarını sağlayan uygulama ve 

web sayfalarını içeren medya platformu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya araçlarında gereğinden fazla 

ve sürekli bağlı olma ihtiyacının ortaya çıkması bağımlılık problemini de ortaya çıkarmıştır. Sosyal ağ 

bağımlılığı bazen Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya biçimlerini kullanarak çok fazla zaman 

geçiren ve birisine atıfta bulunmak için kullanılan bir ifadedir. Sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı, 

kullanıcıların ait olma hissini yaratmalarını ve olma biçimlerini yeniden tanımlamalarını sağladığından, 

modern iletişimin ve bağlantının temel taşı haline gelmiştir. Bu araştırmadan sosyal medya bağımlılığının 

etkileri ve çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Sosyal medya bağımlılığının 

nedenleri sonuçları ve bağımlılığı azaltma ya da önlemeye yönelik önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada sosyal medya bağımlılığının etkileri ve çözüm önerileri ortaya çıkarılmaya çalışıldığı için betimsel 
modelde tasarlanmış bir araştırmadır. Araştırmanın hedef kitlesi, ilgili literatürde yapılmış bilimsel 

çalışmalardan ve sonuçlarından oluşmaktadır. Bu nedenle araştırmada sosyal medya bağımlılığını ve çözüm 

önerilerini konu alan çalışmalar araştırmanın hedef kitlesini ifade etmektedir. Araştırma verilerinin 

toplanmasında öncelikle ilgili literatür taranarak konuya ilişkin ve araştırmamıza kaynak olacak çalışmalar 

belirlenmiştir. Daha sonra araştırmalardan hareketle, soysal medya kavramı tanımlanmış ve bağımlılığın ne 

anlama geldiği ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığının sosyal, psikolojik, biyolojik ve 

kültürel yönlerinin olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca sosyal medya bağımlılığının ortadan kaldırılabilmesi için 

önerilere yer verilmiştir. Bu yüzden sosyal medya bağımlılığının yarattığı olumsuzluklar ile zaman kontrolü 

konularında seminerlerin verilmesi, sosyal medyanın nasıl kullanılacağına ilişkin kamu spotu şeklinde 

bilgilendirmelerin yapılması faydalı olabilir.  

 
 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Bağımlılığı, Akademik performans, Yaşam doyumu, Bağımlılığı Önleme 

 

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ETKĠLERĠ ve ÇÖZÜM 

ÖNERĠLERĠ 
 

ABSTRACT 

Today, due to the development of internet and communication technologies, social media tools that provide 

communication and sharing opportunities among people have also developed. Although the Internet has a 

history of about 70 years, it has gained more importance with the use of social media and significant changes 

have been observed in the last 15-20 years. Today, people spend most of their lives dealing with the internet or 

technological tools. As smartphones are multifunctional and portable like a pocket computer, programs and 

software are constantly developing in line with the needs of people. These tools are generally called social 

media. Social Media is defined as a media platform that includes applications and web pages that enable people 

to share and communicate in real time. The emergence of the need to be more and more dependent on the social 
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media tools has caused the problem of addiction. Social network addiction is used to refer to people who spend 
a lot of time using Facebook, Twitter, Instagram and other forms of social media. The use of social networking 

sites redefines the sense of belonging and the way users belong. Therefore, it has become the cornerstone of 

modern communication and connection. The aim of this study is to reveal the effects of social media addiction 

and solutions. For this purpose, it is aimed to reveal the causes and consequences of social media addiction and 

suggestions for reducing or preventing addiction. The research was designed in a descriptive model since the 

effects of social media addiction and solutions were tried to be revealed. The target group of the research 

consists of scientific studies and results of related literature. For this reason, the studies on social media 

dependency and solution suggestions in the research express the target audience of the research. In the 

collection of the research data, firstly the relevant literature was searched and the studies that were related to 

the subject and which would be the source of the research were determined. Then, based on the research, the 

concept of social media is defined and the meaning of addiction is expressed. As a result of the research, it was 
stated that social media addiction has social, psychological, biological and cultural aspects. In addition, 

suggestions were made to eliminate social media addiction. Therefore, it may be useful to give seminars about 

the negative effects of social media addiction and time control, and to give information about how to use social 

media in the form of public spots. 

 

Keywords: Social Media Addiction, Academic performance, Life satisfaction, Prevent Adiction 

 

 

GiriĢ 

Ġnternet ve teknolojide yaĢanan büyük ilerlemelerden sonra, sosyal ağ siteleri iletiĢim 

kurmada tercih edilir hale gelmiĢtir. Genç yetiĢkinler günlük yaĢamda, Internet yoluyla 

sosyalleĢmeyi tercih etmektedirler. Sosyal paylaĢım sitelerini günümüzde, milyonlarca 

yetiĢkin insan kullanmaktadır. Zamanının büyük bir kısmını gençler, sosyal paylaĢım 

sitelerine ayırabilmektedir. Sosyal paylaĢım sitelerini, eski arkadaĢları bulmada, yeni arkadaĢ 

edinmede ve kiĢilerin birbirleri hakkındaki özel bilgileri öğrenmede kullanmaktadır (Soysal, 

2016). 

Sosyal Medya, kiĢilerin gerçek zamanlı paylaĢımlar yapabildiği ve iletiĢim halinde olmalarını 

sağlayan uygulama ve web sayfalarını içeren medya platformu olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal medya web sayfası ve uygulamaları Web 2.0 platformu ile kullanıcılara sağlanan 

internet hizmeti olarak nitelendirilmektedir. Sosyal medya kullanımı son 12 yılda dramatik bir 

artıĢ gösteren ve özellikle en yaygın kullanımın 18-29 yaĢ aralığında olduğu bir iletiĢim aracı 

olarak nitelendirilmektedir (Akbulut, 2018). Ayrıca, kullanıcıların sosyal medya kullanımının 

ortalama yaklaĢık günde altı saat olarak bulunduğu ve 2015‘ten 2017‘ye kullanım sıklığındak i 

artıĢın %21 düzeyinde olduğu görülmüĢtür. Kullanıcıların %82‘sinin sosyal medya araçlarına 

eriĢimi akıllı cep telefonları üzerinden sağladığı bilinmektedir. Bu anlamda, özellikle erken 

eriĢkinlik döneminde teknolojinin kullanım sıklığının fazla oluĢu ile beraber sosyal medya 

araçlarına eriĢiminin oldukça kolay ve yaygın olduğu bilinmektedir (Chen ve Xli, 2017). 

Sosyal ağ bağımlılığı bazen Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya biçimlerini 

kullanarak çok fazla zaman geçiren ve birisine atıfta bulunmak için kullanılan bir ifadedir. 

Sosyal paylaĢım sitelerinin kullanımı, kullanıcıların ait olma hissini yaratmalarını ve olma 

biçimlerini yeniden tanımlamalarını sağladığından, modern iletiĢimin ve bağlantının temel 

taĢı haline gelmiĢtir. Ruh ve beden sağlığı açısından bakıldığında, sosyal paylaĢım sitelerinin 

aĢırı kullanımının, özellikle de bu teknolojinin coĢkulu kullanıcıları olan gençlerin sağlığı ve 

refahı üzerindeki olumsuz etkisine iliĢkin kaygılar dile getirilmiĢtir. Son beĢ yılda, aĢırı sosyal 

medya kullanımının sağlığa olumsuz yönde nasıl etki edebileceğini değerlendiren 

çalıĢmaların çoğaldığı görülmüĢtür. 
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Bağımlılık genellikle olumsuz etkilere yol açan zorlayıcı davranıĢları ifade eder. Çoğu 

bağımlılıkta insanlar belirli faaliyetleri sıklıkla yapmak zorunda kaldıklarını, zararlı bir 

alıĢkanlık haline geldiklerini, bu nedenle iĢ ya da okul gibi diğer önemli etkinliklere müdahale 

ettiklerini hissetmektedirler. Bu bağlamda, bir sosyal ağ bağımlısı, sosyal medyayı aĢırı 

derecede kullanma zorunluluğu olan bir kiĢi olarak düĢünülebilir. Ancak bir faaliyete 

düĢkünlüğün ne zaman bir bağımlılık haline geldiğini ve çizgiyi zararlı bir alıĢkanlığa veya 

bağımlılığa dönüĢtürdüğünü söylemek zordur. Bu durumun somut bir kriteri 

bulunmamaktadır. ―Örneğin Twitter'da günde üç saat harcamak baĢkalarından gelen rastgele 

tweet'leri okumak Twitter bağımlılığının göstergesi olabilir mi?‖ bu durum tartıĢmalıdır. 

Chicago Üniversitesi'ndeki araĢtırmacılar tarafından yapılan çalıĢmalarda, birkaç hafta 

boyunca yüzlerce insanın isteklerini kaydettiği bir denemenin ardından sosyal medya 

bağımlılığının sigara ve içki bağımlılığından daha güçlü olabileceği sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Medya istekleri, sigara ve alkol gibi arzuların baĢında gelmiĢtir (Andreassen, Pallesen ve 

Griffiths, 2017; Chotpitayasunondh ve Douglas, 2016; Griffiths, Kuss ve Demetrovics, 2014). 

Birçok klinik araĢtırmacının yaptığı araĢtırmalarda, çevrimiçi ortamda çok fazla zaman 

geçiren insanlarda endiĢe, depresyon ve bazı psikolojik bozuklukların belirtileri 

gözlemlenmiĢtir.  Ancak sosyal medya veya Ġnternet kullanımının bu belirtiler üzerindeki 

etkisini kanıtlayan deliler kesin olarak ortaya konulamamıĢtır (Walker, 2019).  

Birinin resmi bir tıbbi açıdan sosyal medya bağımlısı olup olmadığına iliĢkin net bir iĢaret 

bulunmamakla birlikte, sosyal medyaya bağımlı olup olunmadığını belirten birçok iĢaret ve 

semptom bulunmaktadır. Bunlardan bazıları açık ve net iken, bazılarını tespit etmek ve ortaya 

çıkarmak daha zordur. 

Bu araĢtırmada sosyal medya bağımlılığının etkileri ve çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Sosyal medya bağımlılığının nedenleri sonuçları ve bağımlılığı 

azaltma ya da önlemeye yönelik önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıĢtır. 

 

Yöntem 

AraĢtırmanın Modeli 

AraĢtırmada sosyal medya bağımlılığının etkileri ve çözüm önerileri ortaya çıkarılmaya 

çalıĢıldığı için betimsel modelde tasarlanmıĢ bir araĢtırmadır. Betimsel araĢtırma yöntemleri 

var olan mevcut bir durumun müdahale edilmeksizin ortaya çıkarılmasını sağlayan araĢtırma 

türleridir.  

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın hedef kitlesi, ilgili literatürde yapılmıĢ bilimsel çalıĢmalardan ve sonuçlarından 

oluĢmaktadır. Bu nedenle araĢtırmada sosyal medya bağımlılığını ve çözüm önerilerini konu 

alan çalıĢmalar araĢtırmanın hedef kitlesini ifade etmektedir.  

Veririn Toplanması ve Analizi 

AraĢtırma verilerinin toplanmasında öncelikle ilgili literatür taranarak konuya iliĢkin ve 

araĢtırmamıza kaynak olacak çalıĢmalar belirlenmiĢtir. Daha sonra araĢtırmalardan hareketle, 

soysal medya kavramı tanımlanmıĢ ve bağımlılığın ne anlama geldiği ifade edilmiĢtir. 

AraĢtırmalarda elde edilen sonuçlara göre de sosyal medya bağımlılığının sonuçları ve çözüm 

önerilerine yer verilmiĢtir.  
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Bulgular 

Sosyal Medya Bağımlılığının Nedenleri 

Sosyal medya bağımlıları; uykusuzluk, hareketsizlik nedeniyle kilo alabilme, düzensiz yeme 

alıĢkanlığı gibi olumsuzluklarla karĢı karĢıya gelebilmektedirler. Ġnternet bağımlıları için 

internet, problemlerden kaçıĢ için bir yol olarak değerlendirilebilmektedir (Soysal, 2016). 

Tıpkı kumar, alkol ve uyuĢturucular gibi, sosyal medya bağımlılığı da çözülmesi gereken 

artan bir problemdir, çünkü getirdiği etki depresyona, endiĢeye ve daha fazlasına neden 

olabilir. Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medyalardan bildirim alındığında, beyin 

az miktarda dopamin salgılar. Bu kiĢiyi kimyasal düzeyde iyi hissettirir. Bir bildirim 

görüldüğünde beyin heyecanlanır, uzun vadede, bu bir alıĢkanlık oluĢturacak ve bağımlılık 

davranıĢına girilir. Ayrıca, ne zaman birisini ―beğenir‖ veya ―sosyal medyada paylaĢımı 

yapıldığında‖, kiĢi kendini iyi hisseder ve teoride, uzmanlara göre, öz güven duygusu artar 

(Andreassen, Pallesen ve Griffiths, 2017; Chotpitayasunondh ve Douglas, 2016; Griffiths, 

Kuss ve Demetrovics, 2014). 

Sosyal medya bağımlılığında gerçekte olan Ģey, yüz yüze etkileĢimde bulunmak yerine, akıllı 

telefonlarla ve sosyal etkileĢimlerde bulunmaktır. Günün sonunda, etkileĢimler fiziksel 

dünyada değil, çevrimiçi olunan Ģeylerle hissedilir.  KiĢi kendini dıĢlanmıĢ hissetmektedir. Bu 

durum ise özgüveninizi düĢürür. 

Sosyal ağın zorunlu kullanımından sorumlu en önemli nörolojik sebep ―ödül‖ dür. Beyin 

dopamin yarattığı zaman, kiĢinin sosyal medyayı kullanmaktan daha fazla ödül arama ve 

isteyebilmesi için istek yaratır. 

Sosyal medya bağımlılığı konusunda yapılan çalıĢmalarda özellikle kiĢilerin benlik saygısı 

düzeylerine odaklanılmıĢtır. Sosyal medyada uzun zaman geçiren bireylerin kendilerini 

baĢkaları ile karĢılaĢtırma tutumunun daha fazla olması sebebiyle benlik saygısında düĢüĢe 

yol açabileceği düĢünülmektedir. Sosyal medya kullanımının günlük hayatın bir parçası 

haline gelmesi ve bireylerin sabah uyandığında ilk olarak sosyal medya hesaplarını kontrol 

ediyor oluĢunun günlük hayat iĢlevselliği üzerinde önemli etkilerinin olabileceği 

savunulmaktadır (Griffiths, 2012). 

Sosyal Medya Bağımlılığının Belirtileri bazı belirtirli vardır. Bunlar genel olarak aĢağıdaki 

Ģekilde ifade edilebilir (Andreassen, Pallesen ve Griffiths, 2017; Chotpitayasunondh ve 

Douglas; Griffiths, Kuss ve Demetrovics, 2014); 

1. Sabahları yapılan ilk Ģey sosyal medya 

2. Zamanın boĢa harcanması ve ertelenmesi 

3. Gidilen her yere bakma 

4. Bildirimleri sürekli kontrol etme 

5. Sadece sosyal medya aracılığıyla baĢkalarıyla iletiĢim kurma ve konuĢma isteği  

6. Alınan ―beğenileri‖ ve ―paylaĢımları‖ sürekli izleme 

7. Ġnternet bağlantısı arayıĢı içinde olma 

8. Neredeyse her Ģeyin fotoğrafını çekme 

9. Sosyal medyanın hayatın bir parçası haline gelmesi 

10. Serbest olduğunda ilk yapılan Ģeyin sosyal medyayı kontrol etmek olması 

Bunların yanında sosyal medya bağımlılıklarının diğer zihinsel belirtileri memnuniyet ve 

mutluluk seviyesinin düĢük olması, kıskançlık, anksiyete seviyesinin artması Ģeklindedir.  

 

Sosyal Medya Bağımlılığının YaĢama Etkileri  

Sosyal medya bağımlılığının insanın yaĢantısı üzerinde sosyal ve psikolojik açıdan çok etkisi 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Ģu Ģekildedir (The Wisdom Post, 2019);  
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1. Siber Zorbalık: Ġnsanlar istedikleri her Ģeyi internette söyleyebilir. Bu, insanların 

korkutucu veya tehdit edici nitelikte mesajlar göndermek için elektronik iletiĢimi 

kullandıkları siber zorbalığa neden olabilir.  Siber zorbalık, mağdurun zihinsel sağlığın 

azalmasına yol açan büyük miktarda stres yaĢayabileceği ciddi bir sorun olabilir.  

2. Verimliliğin düĢmesi: Pek çok çalıĢma, insanın sosyal medya ile etkileĢime girdiği 

ölçüde, kendi çalıĢmalarına daha az odaklandığını göstermektedir.  Bu ise verimliliği 

azaltmakta ve erteleme davranıĢına neden olmaktadır. Ayrıca, en verimli saatler sosyal 

medyada geçirilir, irade ve enerjinin çoğu orada kullanılır.  

3. Yorulma ve Stres: Sosyal medyayı kontrol ederken, sürekli olarak bir yerden 

diğerine geçilmektedir. Çünkü kontrol edip görülmesi istenen çok Ģey vardır. Bu aĢırı bilgi 

yüklemesi beynin gücünü tüketecek ve kiĢinin kendisini yorgun hissetmesine neden 

olmaktadır. KiĢi dinlenme ihtiyacı olan süreyi sosyal medyada geçirdiğinde, enerjiyi orada 

harcar. Sosyal medyadaki güncellemeleri kontrol etmek için bütün süresini kullanır. Sonuç 

olarak, beyin bilgiyi iĢlemek için enerjiyi kullanır ve kiĢiyi strese sokar. 

4. Akran Baskısı ve KarĢılaĢtırma Arzusu: Sosyal medyanın yaĢamı nasıl 

etkileyebileceğinin diğer yaygın bir yolu da meslektaĢ baskısıdır. Ġnsanlar kendilerini diğer 

insanlarla karĢılaĢtırmayı çok severler.  Topluluğun ve grubun bir parçası olmak ister, bu 

yüzden öncelikle sosyal ağı kullanılır. Ġnsan doğası olarak, kiĢi kendini diğerleriyle 

karĢılaĢtırmak isteyecek ve bu da akran baskısına neden olacaktır. KiĢi baĢkaları gibi olmak 

ve aynı Ģeyi yapmak isteyecektir. Sonuçta, aĢırı karĢılaĢtırma kaygı yaratacak ve kıskançlık 

gibi olumsuz hislere yol açacaktır. Bu daha ciddi bir konuya dönüĢebilir ve ruh sağlığı 

bozukluğuna neden olabilir. 

5. Diğer Ġlgili Sağlık Sorunları: Bahsedilenlerin yanı sıra, ekranı izleyen uzun saatler 

sonucunda gözlerin yorulmasından kaynaklanan bulanık görme gibi diğer sağlık sorunları da 

olacaktır. Bir cep telefonundan sosyal medya kullanıldığında, telefona bakmak için 

boynunuzu aĢağıya doğru bükmek gerektiğinden sırt ve boyun ağrısı sorunuyla 

karĢılaĢılabilir.  Karpal tünel sendromu, median sinirin karpal tünelde el bileğinden geçerken 

sıkıĢmasından dolayı tıbbi bir durumdur. Bu, özellikle telefonun kullanırken veya uzun bir 

süre boyunca bilgisayarla karĢılaĢıldığında, ellerin ve kolların uzun süre saatlerce aynı 

hareketi tekrarlamasından kaynaklanmaktadır. Bilgisayar ya da telefonlara uzun saatler 

boyunca bakmak kiĢilerin zaman zaman baĢ ağrısına yol açabilir. Ayrıca, sosyal medyayı 

kontrol etmek yatmadan önce yapılan ilk ve son Ģey ise, bu rutin uykuyu rahatsız eder ve 

uykudan yoksun bırakılma yan etkileri çekmeye neden olur. 

Bunların yanında sosyal anksiyete, beden memnuniyetsizliği, benlik saygısı gibi olumsuz 

etkileri de bulunmaktadır (Akbulut, 2018) 

 

Sosyal medya bağımlılığını önlemek için bazı yollar bulunmaktadır. KiĢiler kendi 

durumlarına göre bu yolları kullanarak bağımlılıklarını azaltabilirler. Sosyal medya 

bağımlılığını tedavi edebilmek için aĢağıdaki yollar izlenebilir;  
1. Bildirimlerden Kurtulma 
2. Sosyal Medyada Harcanan Zamanın Sınırlandırılması 
3. Uygulamaların silinmesi 
4. Kendini başka şeylerle meşgul etme 
5. Uygulamalar Üzerinden Sosyal Medyada Harcanan Süreyi Kısıtlama 
6. Kendi Ödül Sistemini Yaratma 
7. Akıllı telefonunu yatak odanıza getirmeme 
8. Bir Sorumluluk Ortağı olma 

 



 
 

 1798 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Sosyal medya bağımlılığı, bazı kiĢilerin Facebook'u gibi sosyal medya araçlarını daha çok 

tercih ettiği, banyodan veya geceleri uyandıktan sonra durum güncellemeleri yaptığı 

durumları ifade eder. SosyalleĢmek için bağımlılık doğuĢtan gelebilse de, çevrimiçi ortamda 

fazla zaman geçirmek depresyon semptomlarını arttırabilir. Sosyal medya ve sosyal ağ 

sorunları yakın zamanda ortadan kaybolması pek olası olmadığından, yüksek frekanslı 

kullanıcıların bağımlılığı kontrol altında tutmak için alabilecekleri bazı önlemler alınması 

gerekmektedir. Bunlardan bazıları (Dash, 2010); 

 Kullanılan sosyal ağların sayısını yalnızca işle ve kişisel yaşamla en alakalı olanlarla 
sınırlandırma  

 Hiç tanınmayan, arkadaşları ya da kişileri takip etmeme  

 Başkalarının durum güncellemelerini kalıcı olarak "gizlemeden" belirli bir grup insanı 
filtreleme (uygulamaların çoğu belirli bir insan grubunun durum güncellemelerini hızlı bir 
şekilde görüntülemeyi sunar)  

 Sosyal medya kullanımını planlama (çok büyük bir sebep olmadıkça, Facebook’u veya 
diğer sosyal medya sitelerini her zaman bir web tarayıcı sekmesinde açık bırakmama) 

 Sosyal paylaşım sitelerini kullanırken, zamanınızı takip etmekte hala zorluk çekiyorsanız 
alarmlı bir tür zamanlayıcı ayarlamaya çalışma 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sosyal medya bağımlılığının etiyolojisi karmaĢıktır ve biyolojik, sosyolojik, kültürel ve 

psikolojik faktörlerden oluĢur. Her ne kadar bazı araĢtırmacılar cinsiyetler arasında, özellikle 

de bu internet çağında doğmuĢ olan ve böylece kiĢilikleri bu yeni toplumda ĢekillendirilmiĢ 

genç nesiller için farklılıklar bulsalar da, cinsiyet, internet ve sosyal medya kullanımında bir 

faktör olmayabilir. Bu konuda farklı bulgular ortaya koyan çalıĢmalar bulunmaktadır (Köse 

ve Doğan, 2019). Öte yandan, kadınlar sosyal medyayı bir meĢguliyet aracı ve ruh hal 

değiĢtirici olarak erkeklerden daha fazla kullanmaktadırlar. Açıkça görülmektedir ki, kadınlar 

duygusal medya kazanmak, yalnızlıkları azaltmak ve yaĢamları hakkında bilgi almak için 

arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmak için sosyal medya kullanmaktadırlar. Bu bulgular baĢka 

araĢtırmalarla da desteklenmektedir (Andreassen ve ark., 2012; Balcı ve Gölcü, 2013; Tutgun-

Ünal ve Deniz, 2016). 

Sosyal medya kullanımı kadınlarda meĢguliyet ve duygu durum düzenlemede daha fazla 

sosyal medyaya bağımlılık oluĢtururken, erkeklerde çatıĢmaya yol açtığı, Sosyal medyayı 

insanların çeĢitli amaçlarına ulaĢabilmek ve doyum almak için yoğun kullandığı, bireylerin 

tamamlamaları gereken bir iĢ olduğunda veya diğer insanlara vakit ayırmaları gerektiğinde, 

sosyal medya kullanımlarında artıĢ olduğu, sosyal medya kullanımı yüzünden iĢ ve özel 

yaĢamında sorunların oluĢtuğu, kiĢilerin yaĢamlarındaki problemlerden uzaklaĢmak ve 

yalnızlıklarını gidermek için sosyal medyayı çok fazla kullandıkları, çevresindeki eĢ/aile, 

arkadaĢları ihmal ederek sosyal medyanın sohbet fonksiyonunu sık kullananların çatıĢma 

yaĢadıkları sosyal medyayı daha sık kullananların duygu durumlarını düzenlemede daha çok 

sosyal medyaya bağımlı olduğu, sosyal medya kullananların sosyal medyada daha fazla 

bulunma isteklerinin olduğu, sosyal medyadan uzaklaĢsalar bile orada neler olup bittiğini 

yoğun olarak düĢündükleri, sosyal medya olmadan yaĢamlarını boĢ ve sıkıcı olarak gördükleri 

ve sosyal medyayı yaĢamlarındaki olumsuzluklardan kaçıĢ yeri olarak görmelerinden dolayı 

sosyal medyadan duygusal destek aldıkları görülmektedir (Tutgun-Ünal, 2015; Keser Özcan 

ve Buzlu, 2005; Kox, Savage ve Harvey, 2006). Bağımlı olmayan bireylerin interneti haftada 

ortalama 21 saat, bağımlı kullanıcıların ise haftada ortalama 68 saat kullandıkları, bekarlarda 

yoksunluk, kontrol güçlüğü ve internet bağımlılığı puanlarının daha fazla olduğu, üniversite 

öğrencilerinde, ilköğretim ve lise öğrencileri de dahil olmak üzere diğer yaĢ gruplarına 

kıyasla internet bağımlılığı daha yüksek olduğu, depresyon ölçeği ile yoksunluk arasında 
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pozitif yönlü orta bir iliĢki, kontrol güçlüğü arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki; iĢlevsellikte 

bozulma arasında pozitif yönlü orta bir iliĢki; sosyal izolasyon arasında pozitif yönlü zayıf bir 

iliĢki; internet bağımlılığı ölçeği arasında pozitif yönlü orta bir iliĢki olduğu, erkeklerde 

yoksunluk sosyal izolasyon ve internet bağımlılığı puanlarının daha fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir (BölükbaĢ, 2003; Soydan, 2015; TektaĢ, 2014; Karaçor, 2018). 

 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Sosyal medya bağımlılığının etiyolojisi karmaĢıktır ve biyolojik, sosyolojik, kültürel ve 

psikolojik faktörlerden oluĢur. Her ne kadar bazı araĢtırmacılar cinsiyetler arasında, özellikle 

de bu internet çağında doğmuĢ olan ve böylece kiĢilikleri bu yeni toplumda ĢekillendirilmiĢ 

genç nesiller için farklılıklar bulsalar da, cinsiyet, internet ve sosyal medya kullanımında bir 

faktör olmayabilir. Bu konuda farklı bulgular ortaya koyan çalıĢmalar bulunmaktadır (Köse 

ve Doğan, 2019). Öte yandan, kadınlar sosyal medyayı bir meĢguliyet aracı ve ruh hal 

değiĢtirici olarak erkeklerden daha fazla kullanmaktadırlar. Açıkça görülmektedir ki, kadınlar 

duygusal medya kazanmak, yalnızlıkları azaltmak ve yaĢamları hakkında bilgi almak için 

arkadaĢlarıyla iletiĢim kurmak için sosyal medya kullanmaktadırlar. Bu bulgular baĢka 

araĢtırmalarla da desteklenmektedir (Andreassen ve ark., 2012; Balcı ve Gölcü, 2013; Tutgun-

Ünal ve Deniz, 2016). 

Sosyal medya kullanımı kadınlarda meĢguliyet ve duygu durum düzenlemede daha fazla 

sosyal medyaya bağımlılık oluĢtururken, erkeklerde çatıĢmaya yol açtığı, Sosyal medyayı 

insanların çeĢitli amaçlarına ulaĢabilmek ve doyum almak için yoğun kullandığı, bireylerin 

tamamlamaları gereken bir iĢ olduğunda veya diğer insanlara vakit ayırmaları gerektiğinde, 

sosyal medya kullanımlarında artıĢ olduğu, sosyal medya kullanımı yüzünden iĢ ve özel 

yaĢamında sorunların oluĢtuğu, kiĢilerin yaĢamlarındaki problemlerden uzaklaĢmak ve 

yalnızlıklarını gidermek için sosyal medyayı çok fazla kullandıkları, çevresindeki eĢ/aile, 

arkadaĢları ihmal ederek sosyal medyanın sohbet fonksiyonunu sık kullananların çatıĢma 

yaĢadıkları sosyal medyayı daha sık kullananların duygu durumlarını düzenlemede daha çok 

sosyal medyaya bağımlı olduğu, sosyal medya kullananların sosyal medyada daha fazla 

bulunma isteklerinin olduğu, sosyal medyadan uzaklaĢsalar bile orada neler olup bittiğini 

yoğun olarak düĢündükleri, sosyal medya olmadan yaĢamlarını boĢ ve sıkıcı olarak gördükleri 

ve sosyal medyayı yaĢamlarındaki olumsuzluklardan kaçıĢ yeri olarak görmelerinden dolayı 

sosyal medyadan duygusal destek aldıkları görülmektedir (Tutgun-Ünal, 2015; Keser Özcan 

ve Buzlu, 2005; Kox, Savage ve Harvey, 2006). Bağımlı olmayan bireylerin interneti haftada 

ortalama 21 saat, bağımlı kullanıcıların ise haftada ortalama 68 saat kullandıkları, bekarlarda 

yoksunluk, kontrol güçlüğü ve internet bağımlılığı puanlarının daha fazla olduğu, üniversite 

öğrencilerinde, ilköğretim ve lise öğrencileri de dahil olmak üzere diğer yaĢ gruplarına 

kıyasla internet bağımlılığı daha yüksek olduğu, depresyon ölçeği ile yoksunluk arasında 

pozitif yönlü orta bir iliĢki, kontrol güçlüğü arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki; iĢlevsellikte 

bozulma arasında pozitif yönlü orta bir iliĢki; sosyal izolasyon arasında pozitif yönlü zayıf bir 

iliĢki; internet bağımlılığı ölçeği arasında pozitif yönlü orta bir iliĢki olduğu, erkeklerde 

yoksunluk sosyal izolasyon ve internet bağımlılığı puanlarının daha fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir (BölükbaĢ, 2003; Soydan, 2015; TektaĢ, 2014; Karaçor, 2018). 

Ġlk olarak, teknoloji, internet ve sosyal medya bağımlılığı konularında literatürde yer alan 

çalıĢmalarda, sosyal anksiyete, yalnızlık, aleksitimi ve psikolojik iyi oluĢ değiĢkenleri daha 

öncesinde incelenmiĢtir. Belirtilen değiĢkenlere ek olarak, yalnızlık, depresyon, 
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mükemmeliyetçilik ve bağlanma stilleri gibi uluslararası ve ulusal alanyazında yer almakta 

olup, güncel bulgular sağlaması bakımından ilerleyen dönemlerde yapılacak çalıĢmalarda 

dahil edilebilecek değiĢkenler olarak düĢünülmektedir. Bununla birlikte, çalıĢmadan elde 

edilen bulguların, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı hususunda geliĢtirilecek 

uygulamaların yapılandırılmasında değerlendirilebilecek psikososyal ve psikopatolojik 

değiĢkenleri sağlaması bakımından önemli olduğu düĢünülmektedir. Bu yüzden sosyal medya 

bağımlılığının yarattığı olumsuzluklar ile zaman kontrolü konularında seminerlerin verilmesi, 

sosyal medyanın nasıl kullanılacağına iliĢkin kamu spotu Ģeklinde bilgilendirmelerin 

yapılması faydalı olabilir.   
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ÖZET 

 
Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında 

yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile 

eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır. Bu araştırmanın amacı destek eğitimi veren 

ortaokul öğretmenlerinin destek eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda alt 

amaçlar ise: destek eğitimi veren ortaokul öğretmenlerinin, destek eğitimi verirken karşılaştığı sorunlara ilişkin 

görüşlerini; verdikleri eğitimin öğrenciye sağladığı katkılara ilişkin görüşlerini; destek hizmetlerinin başarılı 

olması için MEB‘den, okul idaresinden, öğrenci velisinden ve meslektaşlarından beklentilerine ilişkin 

görüşlerini; bireysel destek eğitimi ile ilgili kendilerine verilen eğitime ilişkin görüşlerini ve destek eğitimi ile 

ilgili kendilerini geliştirmek için yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşlerini saptamaktır. Nitel araştırma 

yönteminin kullanıldığı bu çalışmada durum (örnek olay) çalışması dikkate alınmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Elazığ, merkezde bulunan dört farklı ortaokulda 

çalışan ve destek eğitimi veren öğretmenler oluşturmaktadır. Okulların belirlenmesinde o okullarda destek 

eğitimi alan öğrencilerin olup olmadığı göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma grubu olarak her okuldan 

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinden destek eğitimi veren birer öğretmen 

olarak toplamda 16 tane ortaokul öğretmenine ulaşılmıştır. Çalışmada gönüllülük esas alınmıştır. 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu veri toplamak için kullanılmıştır. 

Bu sorular bir profesör ile gözden geçirilmiştir. Soruların anlaşılırlığı destek eğitimi veren bir ortaokul 

öğretmeni ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçları destek eğitimi veren ortaokul öğretmenleri: öğrenci ve eğitim 

ortamlarından kaynaklı bazı sorunlarla karşılaştığını, destek eğitiminin öğrencinin akademik başarısında ve 

diğer alanlarda öğrenciye katkı sağladığını, daha etkili bir destek eğitimi için bu öğretmenlerin  MEB, aileler ve 

meslektaşlarından beklentileri olduğunu, kendilerine verilen eğitimi yeterli bulmadıklarını, kendilerini 
geliştirmek için faaliyetlerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Araştırma bulguları sonucunda çeşitli öneriler 

geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Destek eğitimi, Ortaokul öğretmeni, Destek eğitimi problemi. 

 

THE VIEWS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS WHO PROVIDE 

EDUCATIONAL SUPPORT SERVICE ABOUT EDUCATIONAL 

SUPPORT SERVICE 
 

ABSTRACT 

Support education class is education environments which occurred by providing special equipment and 

educational materials for special needs students who continue their education with their peers who do not have 

deficiency within the scope of education applications through inclusive/integration education in the same class 

to make the best of  presented training services at schools and  foundations. The aim of this study is to determine 

secondary school teachers‘ who give support education views about the support education. In this direction, the 

secondary school teachers‘ views about the problems they face while giving support education; the contributions 

of support education on students, the expectations they have from national education, school management, 

parents, and their colleagues. Moreover, their views about the education they were given about individual 

support education; and their views about activities they do to develop themselves were determined. In this study, 

qualitative research design and case study was used. The study group consisted of the secondary school teachers 
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who gave support education, worked at four different state schools in Elazig city center in 2018-2019 academic 
year, second term. In determination of schools, whether there are students who take support education or not at 

that school was considered. As the study group,  From each school four teachers, and each branch of Turkish, 

Mathematics , Science and Social Studies a teacher were selected and totally 16 secondary school teachers who 

give support education were included in the study. Volunteer branch teachers who give support education 

participated to the study. A semi-structured interview form, which was designed by the researcher was used for 

data collection. Six semi- structured questions were asked to identify teachers‘ views about refugee students. 

These questions were reviewed by a professor. The clarity of questions were negotiated with a secondary school 

teacher who give support education. Study results revealed that secondary school teachers have some problems 

in instruction of refugee students because of students and educational environment; support education have 

some contributions on academic success and other areas; these teachers have some expectations from national 

education, families, and their colleagues; they do not find adequate the education  they are given; they are 
involved in some activities to develop themselves. Several recommendations are offered based on the research 

findings.  

Keywords: Educational support service, Secondary school teacher, Educational support service problem. 

 

GiriĢ 

KaynaĢtırma özel eğitim gereksinimi olan çocukları onların bu gereksinimi olmayan 

akranlarıyla aynı ortamda ve en az kısıtlayıcı bir çevrede eğiten bir çözümü kucaklayan bir 

felsefedir (Dickens-Smith, 1995). Özel eğitim gereksinimi ise öğrenmede birçok zorluk 

türünü kapsayan anlaĢılması zor bir kavramdır ve farklı yerlerde farklı insanlara farklı Ģeyler 

çağrıĢtırmaktadır (Florian ve Hegarty, 2004: 1). KaynaĢtırma kavramı küresel bir akım 

olmasına rağmen bünyesinde belirli bir bölgedeki tüm öğrenenlere eğitimi eriĢilebilir yapma 

fikri yatmaktadır (Symeonidou ve Phtiaka, 2009: 543). KaynaĢtırma eğitimi baĢlangıçta 

engelli çocukların kaynaĢmasına odaklanırken, sonrasında bu açıklamasından daha geniĢ bir 

yapıya bürünmüĢ ve okulları yeniden yapılandırmada güçlü bir vurguya sahip olmuĢtur 

(Forlin, 2007: 276). BaĢarılı bir kaynaĢtırma eğitimi sistemi toplumun, bütün öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karĢılayan eğitim sistemi yeterliğine olan inancını gerektirir (Elkins, Van 

Kraayenoord ve Jobling 2003: 122). Ülkemizde kaynaĢtırma eğitimi uygulamaları 1980‘li 

yıllarda Ġlköğretim okulları bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarıyla baĢlamıĢtır. 

Uygulamalar, 1997 yılında yayınlanan 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve bu kararnameye dayalı olarak 2000 yıllında yayınlanan, 2009 yılında son 

haline getirilen ―Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‖ ile daha sistematik hale getirilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

KaynaĢtırma sınıfları, yetenek ve yetersizliklerine bakılmaksızın tüm öğrencilerin 

içinde bulunduğu sınıflardır. Bu öğrenciler sadece aynı fiziksel mekanı paylaĢmaz aynı 

zamanda aynı düĢünce yapılarını da paylaĢırlar. Yani kaynaĢtırma sadece fiziksel olarak 

değildir (Dixon, 2005: 35). Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, 

kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan 

akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-

gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluĢturulmuĢ eğitim ortamlarıdır (Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019). Destek eğitim odasında eğitim gören 

öğrenciler için baĢta görme, iĢitme, zihinsel engelliler olmak üzere gezerek veya kurumda 

eğitim veren öğretmenler, sınıf ve branĢ öğretmenleri ders verir. Öğretmen görevlendirmesi 

öğrencinin kendi okulundan, RAM‘dan (Rehberlik AraĢtırma Merkezi) ve gerekirse diğer 

okullardan yapılır (Gürkan, 2010: 35). KaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim 

uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine 

devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim 
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gördüğü okul ve kurumlarda ―Destek Eğitim Odası‖ açılması zorunludur. Destek eğitim 

odasında, okul ve kurumlarda, kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulaması 

kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden 

özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. Destek 

eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, BEP geliĢtirme 

biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danıĢma hizmetleri yürütme komisyonunca 

eğitim öğretim yılı baĢında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eğitim 

öğretim yılı içerisinde revize edilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı 

doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanır (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 2019). 

Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda 

il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Ġl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu 

tarafından kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında okul/kuruma 

yerleĢtirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve kademedeki okul/kurumlar 

bünyesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Fiziki Ģartları 

nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı 

doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek 

eğitim odası olarak kullanılabilir (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

2019).  

Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders 

saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu 

sınıfta o ders saatinde okutulan derse iliĢkin eğitim verilir. Ancak; destek eğitim odasından 

yararlanacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan program doğrultusunda 

öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan dersten farklı bir ders, haftalık ders 

çizelgesinde yer alan ders saatleri tamamlanmak kaydı ile verilebilir. Öğrencinin destek 

eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin % 40‘ını aĢmayacak 

Ģekilde planlanır (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019).  

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun 

öğretmenlerinden olmak üzere özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri 

ile Rehberlik AraĢtırma Merkezinde görevli özel eğitim öğretmenleri ya da diğer okul ve 

kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. Destek eğitim odalarında görevlendirilecek 

öğretmenler için, söz konusu öğretmenler destek eğitim odasında eğitim hizmeti vermeye 

baĢlamadan önce il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca gerçekleĢtirilecek planlama 

kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince engel türü ve özellikleri, özel eğitim yöntem 

ve teknikleri ile gerekli diğer konuları kapsayacak eğitim seminerleri düzenlenir (Özel Eğitim 

ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019). 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin değerlendirilmesi, takip ettikleri programlar 

temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanılarak oluĢturulur. 

BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programlarında; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin 

türü, süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacağına iliĢkin bilgiler yer 

almalıdır. BEP geliĢtirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde 

görev alan tüm öğretmenler yer alır ve öğrencinin genel baĢarı değerlendirmesinde sınıfta 

yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da 

dikkate alınır. Destek eğitim odasında; program farklılaĢtırma ve bireyselleĢtirmeye yönelik 

zenginleĢtirme ve geniĢletme uygulamaları yapılır. Öğretimin farklılaĢtırılmasına yönelik 

ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı 
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doğrultusunda değerlendirme yapılır. Öğrencinin destek eğitim odasında eğitim aldığı 

derslere iliĢkin, değerlendirme süreçlerinde kullanılan ölçme araçları, çalıĢma 

kâğıtları/defterleri dönem sonu raporuyla birlikte okul idaresine teslim edilir. Destek eğitim 

odasında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim hizmeti sunacak öğretmenlerin hangi gün ve 

saatlerde destek eğitim odasında olacaklarına iliĢkin planlama okul yönetimince yapılır. 

Öğrencilerin devam takip vb. durumları okul yönetimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt 

altına alınır(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019). 

Destek Eğitim Odasında öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü 

ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. Çünkü bu öğrencilerin 

öz inançları, bağımsız düĢünme/davranma seviyeleri, kültürel zemin ve sosyalleĢme seviyeleri 

de kiĢisel baĢarıları elde etmede önemli bir rol oynar (Stodden, Whelley, Chang ve Harding, 

2001: 190). Ġl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaynaĢtırma/bütünleĢtirme yoluyla eğitim 

yapılan okul ve kurumlardaki özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi 

ihtiyaçların sağlanması için tedbir almakla yükümlüdür. Destek eğitim odası için alınacak 

malzemeler okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün bütçesinden karĢılanır (Özel 

Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019). 

Gittikçe yasal düzenlemelerde yer edinen ve yaygınlaĢan kaynaĢtırma eğitimi 

uygulamalarından biri olan destek eğitimi ile ilgili yapılan çalıĢmalara bakıldığında 

öğrencinin akademik baĢarısını arttırmak gibi olumlu geliĢmelerin yanı sıra öğretmen ve veli 

görüĢleriyle bu eğitimin uygulanmasında bazı sorunların da yer aldığı görülmektedir. Öte 

yandan bu sorunların çözülmeyerek baĢka sorunlara yol açtığı ve öğretmen, veli, idareci 

hoĢnutsuzluğunu yaratarak kısır bir döngüye de sebep olduğu görülmektedir  (Gürgür, KıĢ ve 

Akçamete, 2015: 691). Özel eğitim öğretmeni tarafından verilen kaynak oda eğitiminin 

amacına ulaĢabilmesi için sınıf öğretmeninin ve kaynak odası öğretmeninin iletiĢim içinde 

olması gereklidir. Aksi takdirde normal sınıf ile kaynak sınıfı eğitimi arasında tutarsızlıklar 

olabiliyor ve kaynak sınıfında daha fazla ilgilenilebilen öğrenci normal sınıfta aynı beklentiye 

girebiliyor (Kırcaali, 1998: 22). Özel eğitimin amaçlarının gerçekleĢebilmesi ve baĢarıya 

ulaĢmasında belirli ilkeler benimsenmiĢtir. Özel eğitimde iĢbirliği ve eĢgüdümün sağlanması 

da bu ilkelerden biridir (Akçamete, 1998: 199). Öğrencilerin yeteneklerinin seviyesi ya da 

öğrenmek için gerekli olan motivasyonunun seviyesi fark etmeksizin her öğretmenin görevi 

öğrencisinin yeterliklerini güçlendirmek ve ihtiyaçlarını görebilecekleri kapasiteye 

ulaĢmalarını sağlamaktır (Salvia, Ysseldyke ve Witmer, 2012: 4). 

KaynaĢtırma ve destek eğitimi ile ilgili verilen hizmet içi eğitimler daha çok eğitim 

enstitüleri veya bazı okul ve kuruluĢlarda verilmektedir. Öğretmenlerin çalıĢtıkları öğrenci 

gruplarının farklı yaĢ gruplarında olduğu, ilgi, ihtiyaç ve sorunlarının bireysellik gösterdiği 

düĢünüldüğünde bu eğitimlerin nitelik olarak yetersiz kaldığı düĢünülmektedir. Bu yüzden bu 

öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitim ve danıĢmanlık hizmetlerinin öğretmenlerin çalıĢtığı 

kendi kurumlarında ve iĢbaĢında olması içi yeni hizmet içi eğitim modelleri düĢünülebilir 

(Özaydın ve Çolak, 2011:198). Kalkan ve Eroğlu (2017: 44) üstün/özel yetenekli öğrenciler 

ile yaptıkları çalıĢmalarında ders uygulamaları esnasında öğretmenlere rehberlik edecek 

kaynakların varlığının hem öğretmene süreci planlamasında hem de öğrencilerin birçok 

alanda doyuma ulaĢmasında ve ihtiyaçlarının karĢılanmasında yardım ettiğini ifade 

etmektedirler. 

Destek eğitiminin baĢarılı olmasında eğitim paydaĢlarının birbirinden beklentileri de 

olmasına rağmen paydaĢlar kendilerinden beklenenler hakkında çoğu zaman fikir sahibi 

olmadığından bu beklentileri karĢılayamamaktadırlar. Bunun sebeplerinden biri de yurt 
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dıĢında destek eğitimi ile ilgili fazla sayıda çalıĢma yapılmıĢ ve destek eğitiminin farklı 

boyutları irdelenmiĢ olmasına rağmen Türkiye‘de destek eğitimi ile ilgili araĢtırmaların sınırlı 

sayıda olması ve sadece belirli noktalara odaklanmıĢ olmasıdır (Ünay, 2012: 2). Örneğin 

literatüre bakıldığında destek eğitimi ile ilgili çalıĢmaların daha çok özel yetenekli öğrenciler 

boyutunda yoğunlaĢtığı görülmektedir. Öğretim kademesi olarak daha çok okul öncesi ve 

ilkokulda çalıĢan öğretmen veya öğretmen adaylarıyla yapılmıĢtır. Destek eğitiminin daha 

baĢarılı ve kaliteli olması yolunda destek eğitiminin uygulanmasında karĢılaĢılan sorunları ve 

kaynaklarını saptamak ve bunlara çözüm önerileri getirmek önemli bir adım olacaktır. Öte 

yandan Avramidis, ve Norwich 2002 yılında yaptıkları literatür tarama çalıĢmalarında yapılan 

çalıĢmaların birçoğunda öğretmenlerin kaynaĢtırma eğitimine iliĢkin tutumlarını saptamak 

için likert türü veri toplama araçları kullandığını ifade etmiĢlerdir (2002: 143). Bu tarz veri 

toplama araçları ise görüĢme yönteminin sağladığı esneklik, yanıt oranının yüksekliği, sözel 

olmayan davranıĢlar, ortam üzerindeki kontrol, soru sırası, anlık tepki, veri kaynağının teyit 

edilmesi, tamlık ve derinlemesine bilgi sağlayan avantajları sağlamamaktadır (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2016 133). 

KaynaĢtırma eğitimi bünyesinde yer alan kaynaĢtırma öğrencilerine destek eğitimi 

verilmesi zorunluluğu olmasına rağmen bu eğitimin her okulda tam ve eksiksiz olarak 

uygulamaya geçmesi biraz geç olmuĢtur. Destek eğitimi uygulamasının zorunluluğunun çok 

yeni olması (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019) beraberinde bu 

eğitimi veren öğretmenler, idareciler, öğrenciler ve öğrenci velileri için bazı soru iĢaretlerini 

ve sorunları getirmiĢtir. Ġlgili alan yazınına bakıldığında konuyla ilgili çok fazla çalıĢmanın 

yapılmamıĢ olduğu ve yapılan çalıĢmaların sahip olduğu nitelikler bakımından çok fazla 

değiĢkenlik göstermediği görülmektedir. Bu durumda problemler ve soru iĢaretleriyle 

karĢılaĢan öğretmen, öğrenci, idareci ve öğrenci velileri sorunlarını çözmek için bireysel 

gayretleriyle yetinmelerine yol açmaktadır. Bireysel destek hizmetlerinin uygulanmasında, 

eğitim ortamlarının düzenlenmesinde, eğitim için gerekli araç gereç ve materyallerin 

sağlanmasında, ilgili öğretmenlerin gerekli eğitimleri almasında, velilere yeterli rehberlik 

hizmetlerinin sağlanmasında öğretmen, okul idaresi, okul rehberlik servisi, Milli Eğitim 

Müdürlükleri ve öğrenci velisinin ayrı ayrı sorumlukları vardır.  

Bu araĢtırmanın genel amacı destek eğitimi veren ortaokul öğretmenlerinin destek 

eğitimi vermeye iliĢkin görüĢlerini belirlemektir. Bu çerçevede belirlenen alt amaçlar aĢağıda 

verilmiĢtir. AraĢtırmanın alt amaçları: destek eğitimi veren ortaokul öğretmenlerinin, destek 

eğitimi verirken karĢılaĢtığı sorunlara iliĢkin görüĢlerini; verdikleri eğitimin öğrenciye 

sağladığı katkılara iliĢkin görüĢlerini; destek hizmetlerinin baĢarılı olması için MEB‘den 

(Milli Eğitim Bakanlığı), okul idaresinden, öğrenci velisinden ve meslektaĢlarından 

beklentilerine iliĢkin görüĢlerini; bireysel destek eğitimi ile ilgili kendilerine verilen eğitime 

iliĢkin görüĢlerini ve destek eğitimi ile ilgili kendilerini geliĢtirmek için yaptıkları çalıĢmalara 

iliĢkin görüĢlerini saptamaktır. 

Yöntem 

AraĢtırmanın Deseni 

 Nitel araĢtırma yönteminin kullanıldığı bu çalıĢmada durum (örnek olay) çalıĢması 

dikkate alınmıĢtır. Durum çalıĢması nitel çalıĢmalar bünyesinde görüĢme gibi algı ve 

olayların yerinde ve bütüncül bir bakıĢ açısıyla incelenmesini sağlayan yöntemleri içerir. 

Durum çalıĢması nasıl ve niçin sorularını temele alarak araĢtırmacının kontrol edemediği bir 

olgu ya da olayı derinlemesine inceleme imkânı vermektedir.  (Yıldırım ve ġimĢek, 2016: 

289). 
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ÇalıĢma Grubu 

 AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında 

Elazığ, merkezde bulunan dört farklı ortaokulda çalıĢan ve destek eğitimi veren öğretmenler 

oluĢturmaktadır. Bu ortaokullarda kaynaĢtırma öğrencileri mevcut olduğu ve destek eğitimi 

verildiği için çalıĢmanın yapılacağı okullar olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma grubu olarak her 

okuldan Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinden destek 

eğitimi veren birer öğretmen olarak toplamda 16 tane ortaokul öğretmenine ulaĢılmıĢtır. Bu 

branĢlardan öğretmen seçimine gidilmesinin nedeni destek eğitiminin çoğunlukla bu 

derslerden verilmesidir. ÇalıĢmada gönüllülük esas alınmıĢtır. 

Tablo 1 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

Eğitimin verildiği branĢ Mesleki kıdem Eğitimin verildiği branĢ Mesleki kıdem 

Fen Bilgisi 24 Sosyal Bilgiler 17 

Fen Bilgisi 27 Sosyal Bilgiler 17 

Fen Bilgisi 37 Sosyal Bilgiler 23 

Fen Bilgisi 40 Sosyal Bilgiler 26 

Matematik 3 Türkçe 8 

Matematik 5 Türkçe 14 

Matematik 5 Türkçe 15 

Matematik 20 Türkçe 17 

ÇalıĢmaya Fen bilgisi, Matematik, Sosyal bilgiler ve Türkçe branĢlarından ders veren 

toplam 16 öğretmen katılmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdemleri 40 ile 3 

yıl arasında değiĢkenlik göstermektedir. 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı olarak altı yarı yapılandırılmıĢ sorunun bulunduğu bir görüĢme 

formu kullanılmıĢtır. Bunların yanı sıra görüĢme esnasında araĢtırmacı tarafından açıklayıcı 

ifadelere yer verilmiĢtir. GörüĢme formu, Eğitim Bilimleri alanında bir profesör, iki yardımcı 

doçent ile paylaĢılarak uzman görüĢü alınmıĢ ve iki öğretmen ile soruların anlaĢılırlığı 

üzerinde durulmuĢtur. GörüĢme soruları gerekli literatür çalıĢması yapıldıktan sonra 

oluĢturulmuĢtur. GörüĢme formunun oluĢturulmasında Gürgür, KıĢ ve Akçamete‘nin 

çalıĢmasından faydalanılmıĢtır (2012; 693). GörüĢme formunda branĢ, mesleki kıdem gibi 

katılımcıların kiĢisel bilgilerine yer verilmiĢtir.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde; nitel araĢtırma desenine uygun olarak betimsel analiz 

ve içerik analizi yönteminden yararlanılacaktır. Bu analiz türündeki temel amaç verileri 

açıklayabilecek kavram ve iliĢkilere ulaĢmaktır. Betimsel analiz yoluyla özetlenen ve 

yorumlanan veriler içerik analiziyle daha derinlemesine incelenerek betimsel bir yaklaĢımla 

fark edilmeyen tema ve kavramlar keĢfedilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2016: 242). Verilerin 

çözümlenmesi araĢtırma ekibi tarafından yapılacaktır. Ortaokul öğretmenlerinin destek 

eğitimine iliĢkin görüĢlerinin kategorilendirilerek Microsoft Office Word program yardımıyla 

temalar tablolar Ģeklinde sunulmuĢtur. 
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Bulgular 

AraĢtırma sonucunda alt baĢlıklar halinde aĢağıda tablolarla gösterilen bulgulara 

ulaĢılmıĢtır. 

 

 

 

Tablo 2 

Öğretmenlerin Destek Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Görüşleri 

Kaynak  Sorunlar  
Toplam 

frekans 

Öğrenciden 

kaynaklanan 

Öğrencinin derste sıkılması (3), öğrencinin derse karĢı ilgi ve tutumu (2), 

öğrencide akademik alt yapı yetersizliği (2), öğrencinin hareketli olması, 

öğrenci devamsızlığı , öğrencide davranıĢ ve iletiĢim sorunları. 

10 

Öğretmen, okul ve 

eğitim 

çevresinden 

kaynaklanan 

Materyal ve derslik eksikliği (4), mesleki eğitim yetersizliği (2), öğretmenin 

ders programının kötü olması, diğer öğretmenlerin öğrenciyi ötekileĢtirmesi, 

öğretim ilke ve yöntemlerinin etkin kullanılamaması. 

9 

Öğrenci 

velisinden 

kaynaklanan 

Ailenin çocuğunu tanıyamaması (2), destek eğitiminin öneminin 

anlaĢılmaması (2), ebeveynlerin kıyaslamaları, iĢbirliğinin oluĢmaması. 
5 

Toplam  24 

Öğretmenlerin destek eğitiminde karĢılaĢtığı sorunlar, öğrenciden kaynaklanan 

sorunlar; öğretmen, okul ve eğitim çevresinden kaynaklanan sorunlar ve öğrenci velisinden 

kaynaklanan sorunlar olmak üzere üç grupta toplanmıĢtır. Üç öğretmen derste öğrencilerinin 

sıkıldığını, iki öğretmen öğrencilerinin derse karĢı ilgisiz olduklarını ve olumlu bir tutum 

içinde olmadıklarını, iki öğretmen öğrencilerinin yeterli akademik alt yapıya sahip 

olmadıklarını ve birer öğretmen de öğrencilerinin hareketli olduklarını, devamsızlık 

yaptıklarını, davranıĢ bozuklukları ve iletiĢim sorunlarının olduğunu ifade etmiĢtir. Öğretmen, 

okul ve eğitim çevresinden kaynaklanan sorunlarda dört öğretmen materyal ve dersliklerin 

yetersiz olduğunu, iki öğretmen mesleki eğitimlerin yetersiz olduğunu ve birer öğretmen de 

öğretmenin ders programının kötü olduğundan, diğer öğretmenlerin öğrencileri 

ötekileĢtirdiğini ve öğretim ilke ve yöntemlerini çeĢitli sebeplerden dolayı etkin 

kullanamadıklarını ifade etmiĢlerdir. Öğrenci velisinden kaynaklanan problemlerde, ailenin 

çocuğunu tanıyamamasını; destek eğitiminin öneminin aile tarafından anlaĢılamaması, 

ebeveynlerin çocuklarını kıyaslamaları, ve okulla iĢbirliği sağlayamamaları ön plana 

çıkmaktadır. Öğretmen alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. Öğretmenlerin branĢ ve mesleki 

kıdem gibi demografik özelliklerini vermek için kısaltmalardan yararlanılmıĢtır. Fen bilgisi 

dersi için “F”, Matematik dersi için “M”, Sosyal bilgiler dersi için “S” ve Türkçe dersi için 

“T” kullanılmıĢtır. 

―İletişim sorunu, davranış sorunu, aile ile işbirliği sorunları var. Aileler çocuklarının 

ihtiyaçlarını kabullenmediği için gerekli eğitim verilemiyor. Öğrenciler akranlarıyla iletişim 

kuramayınca içe kapanıyor ve saldırgan davranışlar sergileyebiliyorlar. ‖ (Ö-1, T, 14) 

―Destek eğitimi verirken karşılaştığım en önemli sorun hatta okullarımızın en genel sorunu 

destek eğitim odasının bulunmayışıdır. Özellikle hazırlanmış bir destek eğitim odasının her 
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okulda bulunması gerekiyor. Ayrıca öğrencinin sürekli devam etmemesi, öğretmenin 

ulaşacağı materyal bulunmayışı öğretmeni zor durumda bırakmaktadır.‖ (Ö-4, T, 8) 

―Okulların destek odası yetersizliği karşılaştığım sorunlardandır. Ayrıca bu öğrencilere 

kaynak ve materyal gönderilebilir. ‖ (Ö-5, M, 20) 

―Destek eğitimi alan öğrenci okul saatlerinden sonra ders aldığı için yorgun oluyor. Bu da 

öğrencinin dikkatinin dağılmasına neden oluyor.‖ (Ö-8, M, 5) 

―Ebeveynlerin özel eğitime muhtaç çocukları olduğu gibi kabul etmeyip diğer öğrencilerle 

karşılaştırmaları, destek eğitiminin öneminin veli ve öğrenci tarafından tam olarak 

anlaşılmaması sorunları vardır.‖ (Ö-13, S, 17) 

 Destek eğitiminde bir sorun bir baĢka sorunun tetikleyicisi ve nedeni olmaktadır. 

Örneğin velilerin çocuklarının özel durumları hakkında fikir sahibi olmayıĢları veya 

kabullenememeleri öğrencinin eğitimiyle ilgili tüm yükü öğretmene bırakmaktadır. 

Çocuklarına destek olmayan bu aileler çocuklarının istenmedik davranıĢlar sergilemesine 

sebep olabilmektedirler. 

Tablo 3 

Öğretmenlerin Destek Eğitiminin Öğrencilere Sağladığı Katkılara İlişkin Görüşleri 

Katkı türü Katkılar  
Toplam 

frekans 

Derse karĢı tutum 

ve davranıĢ olarak 

Özgüvenin artması (7), derse karĢı ilginin artması  (7), derse karĢı olumlu 

tutum geliĢtirme (4), aktif katılımın sağlanması (2), ön yargının kırılması 

(2), eğitime önem verme, akademik doyum elde etme, öğretmene inanç ve 

güvenin sağlanması, kendini ifade edebilme, rahat eğitim ortamı, uzun süreli 

dikkatin sağlanması, verimli çalıĢma. 

29 

Akademik baĢarı 

olarak 

Ders baĢarısının artması (8), okuma yazma becerisinin artması (3), dört 

iĢlem becerisi (2), okuduğunu anlama ifade etme (2), herhangi bir etkisi yok 

(2), sınıf geçme, sorulara cevap verebilme, deneyimlerini yazıya aktarma, 

kalıcı öğrenme, zihinsel iĢlemler, farklı bakıĢ açıları kazanma, ana baĢlıkları 

kavrama, soru sorma. 

25 

Diğer katkılar  

Sanatsal çalıĢmalara ilgi (2), sosyal geliĢim (2), sorumluluk bilinci kazanma 

(2), öğrencinin mutlu olması (2), tarih ve kültür bilinci oluĢması, iyi bir 

birey olma. 

18 

Toplam  72 

Öğretmenlerin destek eğitiminin öğrencilere sağladığı katkılara iliĢkin görüĢleri derse 

karĢı davranıĢ ve tutum olarak, akademik baĢarı olarak ve diğer katkılar olmak üzere üç grup 

altında toplanmıĢtır. Derse karĢı tutum ve davranıĢ grubunda yedi öğretmen öğrencilerde 

özgüvenin arttığını, yedi öğretmen öğrencilerin derse karĢı ilgisinin arttığını ve dört öğretmen 

öğrencilerin olumlu tutum geliĢtirdiğini, iki öğretmen derse aktif katılımın sağlandığını, iki 

öğretmen öğrencilerinin derse karĢı olumsuz önyargılarının kırıldığını ifade etmiĢlerdir.  Birer 

öğretmen de öğrencilerinin eğitime önem verdiklerini, akademik doyum elde ettiklerini, 

kendilerine inanç ve güven oluĢturduklarını, öğrencilerin kendilerini ifade edebildiklerini, 

rahat bir eğitim ortamının oluĢtuğunu, uzun süreli dikkatin sağlandığını ve öğrencilerin 

verimli çalıĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Akademik baĢarı olarak sekiz öğretmen öğrencilerinin ders baĢarısının arttığını, üç 

öğretmen onların okuma yazma becerilerinde ilerleme katettiklerini, iki öğretmen dört iĢlem 

becerisi kazandırdıklarını, iki öğretmen onların okuduklarını anladıklarını ve ifade 
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edebildiklerini belirtmiĢlerdir. Ġki öğretmen destek eğitiminin öğrencilerinin akademik 

baĢarısı üzerinde bir etkisi olmadığını belirtmiĢlerdir. Birer öğretmen de destek eğitimi 

sayesinde öğrencilerinin sınıf geçtiklerini, sorulara cevap verebildiklerini, deneyimlerini 

yazıya aktarabildiklerini, kalıcı öğrenmenin gerçekleĢtiğini, zihinsel iĢlemler yapabildiklerini, 

farklı bakıĢ açıları kazandıklarını, ana baĢlıkları kavrayabildiklerini ve soru sorabildiklerini 

ifade etmiĢlerdir. 

Destek eğitiminin öğrencilere sağladığı diğer katkılarda, iki öğretmen öğrencilerinin 

sanatsal çalıĢmalara ilgi duyduklarını, iki öğretmen sosyal olarak geliĢtiklerini, iki öğretmen 

sorumluluk bilinci kazandıklarını, iki öğretmen mutlu olduklarını ifade etmiĢlerdir. Birer 

öğretmen de öğrencide tarih ve kültür bilinci oluĢtuğunu, iyi bir birey olma yönünde gayret 

sarfettiklerini ifade etmiĢlerdir. Öğretmen alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―Sınıf ortamında bulamadığı derse katılım şansını burada rahatlıkla bulmaktadır. Sosyal 

anlamda büyük gelişmeler göstermektedir. Özgüvenlerinde gözle görülür gelişmeler 

sağlanmaktadır.‖ (Ö-5, M, 20) 

―Kendini özel hissettiği için daha istekli davranıyor. Dikkatini dağıtacak etken az olduğundan 

daha uzun süreli ve verimli bir çalışma oluyor.‖ (Ö-8, M, 5) 

―İyi ve mutlu birey olması noktasında önemli katkıları vardır. Öğrencinin sosyalleşmesini 

sağlayarak tarihini ve kültürünü öğrenmesinde önemli katkıları vardır. Bireysel haklarını 

vatandaşlık görev ve sorumluluklarını öğrenmektedir.‖ (Ö-13,  S, 17) 

 Öğretmenin derste sadece özel gereksinimli öğrenciyle ilgilenmesi bu öğrencilerin 

kendilerini özel ve değerli hissetmesine yol açmaktadır. Bu durum da öğrencinin akademik 

baĢarısına, sosyal yaĢantısına ve kiĢisel geliĢimine olumlu birçok katkı sağlamaktadır. 

Öğrenciyle birebir iletiĢim halinde olmak öğretmenlerin bu öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini 

keĢfetmelerine ve bu ilgi ve yeteneklere göre öğrencileri gerekli aktivitelere yönlendirmelerini 

sağlamaktadır. 

Tablo 4 

Öğretmenlerin Destek Eğitiminde Paydaşlarından Beklentilerine İlişkin Görüşleri 

Kaynak  Beklentiler  
Toplam 

frekans 

Okul idaresinden 

beklentiler  

Uygun eğitim ortamının sağlanması (3), iĢbirliğinin sağlanması (3), materyal 

sağlama (2), destek eğitim odasının oluĢturulması (2), öğretmene uygun ders 

programının yapılması, öğretmeni desteklemek. 

12 

MeslektaĢlarından 

beklentiler 

ĠĢbirliği sağlamak (7), öğrenciye karĢı uygun tutum ve davranıĢların 

sergilenmesi (3), diğer öğrencilere rehberlik hizmeti sağlamak, destek 

eğitimi hakkında bilgi sahibi olmaları.  

12 

Öğrenci 

velisinden 

beklentiler 

ĠĢbirliği sağlamak (8), öğrencinin devamsızlığını takip etmek, güncel 
geliĢmeleri takip etme, çocuğunu tanıması ve kabul etmesi, destek 

eğitiminin önemini kavramak. 

12 

MEB’den 

beklentiler 

Destek eğitim sınıflarının açılması (3), iĢbirliğinin sağlanması (3), öğretmeni 

desteklemek, materyal sağlama. 
9 

Toplam  45 

Öğretmenlerin destek eğitiminde paydaĢlarından beklentileri okul idaresinden olan 

beklentiler, meslektaĢlarından olan beklentiler, öğrenci velisinden olan beklentiler ve 

MEB‘den olan beklentiler olmak üzere dört ana gruba ayrılmıĢtır. Okul idaresinden olan 
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beklentilerde üç öğretmen uygun eğitim ortamının sağlanması gerektiğini, üç öğretmen okul 

idaresiyle iĢbirliğinin sağlanması gerektiğini, iki öğretmen gerekli materyallerin sağlanması 

gerektiğini, iki öğretmen destek eğitim odasının oluĢturulması gerektiğini ve birer öğretmen 

de öğretmene uygun ders programının yapılması gerektiğini, öğretmeni desteklemek 

gerektiğini ifade etmiĢlerdir. 

MeslektaĢlardan olan beklentilerde yedi öğretmen iĢbirliğinin sağlanması gerektiğini 

ifade etmiĢlerdir. Üç öğretmen öğretmenlerin destek eğitimi alan öğrencilere uygun tutum ve 

davranıĢları sergilemesi gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Birer öğretmen de destek eğitimi 

almayan diğer öğrencilere destek eğitimi hakkında rehberlik hizmetinin sağlanması 

gerektiğini (bu öğrencilerin destek eğitimi alan öğrencilere karĢı kimi zaman ötekileĢtirici ve 

alaycı tavırlarından dolayı) ve diğer öğretmenlerin de destek eğitimi hakkında bilgi sahibi 

olmaları gerektiğini ifade etmiĢlerdir. 

Sekiz öğretmen velilerden yine okul idaresi ve meslektaĢlarından olduğu iĢbirliği 

yapmalarını istemiĢlerdir. Birer öğretmen de velilerin çocuklarının devamsızlıklarını takip 

etmelerini, destek eğitimi ile ilgili güncel geliĢmeleri takip etmelerini, çocuklarını 

tanımalarını ve oldukları gibi kabul etmelerini, destek eğitiminin önemini kavramalarını 

istemiĢlerdir. Üç öğretmen MEB‘den destek eğitim sınıflarının açılmasını, üç öğretmen 

iĢbirliğinin sağlanmasını, birer öğretmen öğretmeni desteklemelerini ve materyal 

sağlamalarını istemiĢlerdir. Öğretmenlerden alıntılara yer verilmiĢtir. 

―MEB her okulda destek eğitim sınıflarının açılmasını sağlamalıdır. Okul idaresi 

öğretmenlerin uygun saatlerinde destek eğitimi vermesine imkan sağlamalı, veli öğretmene 

her açıdan destek sağlamalı, meslektaşlarımızla birlikte hareket etmeli, işbirliği içinde 

olunmalıdır.‖ (Ö-1, T, 14) 

―Dersi alan öğrenciye ayrı bir uygulama olduğu için arkadaşları tarafından dışlamalar 

olabiliyor. Bu durumda okul rehber öğretmeni ve sınıf rehber öğretmeni sınıflarda gerekli 

rehberliği yapmalıdır.‖ (Ö-8, M, 5) 

―Uygun bir ortamın sağlanması yeterli olur. Öğrenci velisi öğrencinin özelliklerini bizden 

saklamasın yeter.‖ (Ö-10, F, 37) 

―Bakanlığımız destek eğitiminin başarılı olması için gerekli alt yapıyı oluşturmuş, fiziki ve 

yasal alt yapı oluşturulmuştur. Meslektaşlarımız işin öneminin farkındadır ve gerekli 

hassasiyeti göstermektedirler. Veliler destek eğitimini biraz daha ciddiye almalı.‖ (Ö-13, S, 

17) 

―MEB her okulda destek sınıfı ve açmalı, öğrenci kurs merkezlerine de devam etmeli, 

öğretmenlerimiz destek eğitimi alan öğrencilere daha ılımlı davranmalıdır.‖ (Ö-14, S, 26) 

 Destek eğitimi veren bir kısım öğretmen destek odasının olmamasından ve iĢbirliğinin 

oluĢmamasından yakınmaktadır. Destek eğitimi odası öğrencinin konsantrasyonunu sağlaması 

ve dikkatinin dağılmaması açısından destek eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Destek 

eğitimi ancak iĢbirliğiyle baĢarıya ulaĢabilir ve bu eğitimde tüm paydaĢların görev ve 

sorumlukları vardır. PaydaĢların görev ve sorumluklarını bilmemeleri tüm yükü öğretmene 

atmaktadır. Bunun sonucunda ya destek eğitimi hedefine tam olarak ulaĢamamakta ya da bu 

süreçte bu eğitimi veren öğretmeler çok yıpranmaktadırlar.  

Tablo 5 

Öğretmenlerin Destek Eğitimi İle İlgili Verilen Eğitimlere İlişkin Görüşleri 
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Eğitimin doğası   GörüĢler  
Toplam 

frekans 

Nicelik olarak yetersiz (5), Ģimdiye kadar hiç eğitim alınmamıĢ olması (4), yeterli, gerekli.  11 

Nitelik olarak 

Özel öğretim öğretmenlerinin iĢe koĢulması (2), içerik olarak kapsamlı bir 
eğitimin sağlanması, eğitimin içeriğinin iyileĢtirilmesi gerektiği, verilen 

eğitimin içeriğinin uygun ve yeterli olması, öğretmenlerin kendi 

imkanlarıyla eğitim almaları, verilen eğitimlerin ciddiye alınmaması. 

7 

Toplam  18 

Öğretmenlerin destek eğitimi ile ilgili verilen eğitime iliĢkin görüĢleri nitel ve nicel 

olarak ele alınmıĢtır. BeĢ öğretmen bu eğitimlerin sayı olarak yetersiz olduğunu, dört 

öğretmen destek eğitimiyle ilgili hiç eğitim almadıklarını ve birer öğretmen de bu eğitimlerin 

yeterli ve gerekli olduğunu ifade etmiĢlerdir. Nitelik olarak iki öğretmen destek eğitimiyle 

ilgili verilen eğitimlerde özel öğretim öğretmenlerinin de yer alması gerektiğini ve birer 

öğretmen de içerik olarak kapsamlı bir eğitimin sağlanması gerektiğini, eğitimin içeriğinin 

iyileĢtirilmesi gerektiğini, verilen eğitimin içeriğinin uygun ve yeterli olması gerektiğini, bu 

konudaki eğitimlerin öğretmenlerin bireysel çabasıyla kaldığını ve verilen eğitimlerin 

öğretmenler tarafından ciddiye alınmadığını ifade etmiĢlerdir. Öğretmenlerin alıntılarına 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―Verilen eğitimlerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Destek eğitiminin yeterli derecede 

ciddiye alınmadığını görüyorum.‖ (Ö-1, T, 14) 

―Okulumuzda destek eğitimi ile ilgili ayrıca bir eğitim verilmedi. Destek eğitimini veren 

öğretmenlerin bu konuda ayrı bir eğitim almasında yarar görüyorum.‖ (Ö-2, T, 15) 

―Öğretmenlere destek eğitimi ile ilgili daha çok yasal prosedür eğitimi veriliyor. Ancak ders 

içeriğini zenginleştirecek eğitimlerin verilmesini daha yararlı buluyorum.‖ (Ö-8, M, 5) 

―Destek eğitimi ile ilgili eğitim almadım Eğitime çağrılmam halinde seve seve giderim.‖ (Ö-

10, F, 37) 

 Öğretmenler destek eğitimi ile ilgili verilen eğitimleri nicelik ve nitelik olarak yetersiz 

gördüklerini ifade etmiĢlerdir. Özellikle bir kısım öğretmen hiç eğitim almadığını ifade 

etmiĢtir. Destek eğitimiyle ilgili verilen eğitimin daha çok yasal prosedürle ilgili olması  

öğretmenler için olumsuz bir durum oluĢturmaktadır. 

Tablo 6 

Öğretmenlerin Destek Eğitiminde Yaptıkları Mesleki Gelişim Çalışmalarına İlişkin Görüşleri 

Kaynak  Mesleki çalıĢmalar 
Toplam 

frekans 

Kendi 

imkânlarıyla 

çevresindeki 

eğitim 

kaynaklarını 

kullanma 

MeslektaĢlarla fikir alıĢveriĢi yapmak (5), kendi tecrübelerinden öğrenme 

(5), konu ile ilgili kitaplar okuma (3), okul rehberlik servisinden yardım 

almak (3), teknolojik imkânlardan faydalanmak (3), konu ile ilgili makale 

okumak (2), RAM (Rehberlik AraĢtırma Merkezi) ile iĢbirliği yapmak, 

sosyal medya gruplarıyla fikir alıĢveriĢi yapmak 

25 

Organize edilmiĢ 

eğitimlere katılma 

Seminerlere katılmak (2), hizmet içi kurslara katılmak, MEB eğitimlerine 

katılmak   
4 

Toplam  29 
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Öğretmenlerin destek eğitiminde yaptıkları mesleki geliĢim çalıĢmalarına iliĢkin 

görüĢleri, kendi imkânlarıyla çevresindeki eğitim kaynaklarını kullanma ve organize edilmiĢ 

eğitimlere katılma Ģeklinde iki gruba ayrılmıĢtır. BeĢ öğretmen bu konuda meslektaĢlarıyla 

fikir alıĢveriĢi yaptığını, beĢ öğretmen kendi tecrübelerinden öğrendiğini, üç öğretmen konu 

ile ilgili kitaplar okuduğunu, üç öğretmen okul rehberlik servisinden yardım aldığını, üç 

öğretmen teknolojik imkânlardan faydalandığını, iki öğretmen konu ile ilgili makaleler 

okuduğunu, birer öğretmen de RAM ile iĢbirliği yaptığını, sosyal medya gruplarıyla fikir 

alıĢveriĢi yaptığını ifade etmiĢtir. Organize edilmiĢ eğitimlere katılma grubunda iki öğretmen 

konu ile ilgili seminerlere katıldığını, birer öğretmen de hizmet içi kurslara katıldığını, MEB 

eğitimlerine katıldığını ifade etmiĢlerdir. Öğretmenlerden alıntılara aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―Özel bir çalışmam olmadı. Sadece Milli Eğitimin birkaç eğitimine katıldım. Eğitimlerin 

faydalı olduğu görüşündeyim.‖ (Ö-1, T, 14) 

―Bu konuda kitaplar okudum uygulamada bazı tecrübeler edindim. Zorlandığım yerde 

RAM‘dan eğitim aldığım uzmanla görüştüm.‖ (Ö-3, T, 17) 

―Özellikle rehberlik öğretmeni, aileler ve bu konudaki deneyimli arkadaşlarımla fikir 

alışverişi yaparak olumlu sonuçlar almaya çalışıyorum.‖ (Ö-5, M, 20) 

―Destek eğitimi ile ilgili seminerlere katılmak, özel eğitim ve destek eğitimi ile ilgili internet 

ve diğer kaynaklardan araştırma yapıp bilgi sahibi olmak gibi çalışmalar yapmaktayım.‖ (Ö-

13, S, 17) 

 Öğretmenler genel olarak destek eğitimi ile ilgili verilen çalıĢmaların kendileri için 

yararlı ve gerekli olduğunu ifade etmiĢlerdir. Buna rağmen az sayıda öğretmen destek 

eğitimiyle ilgili hizmet içi çalıĢmalara katılmıĢtır. Öğretmenlerin çoğunluğu bu konuda 

kendilerini geliĢtirmek için kendi çabalarıyla yaptıklarıyla yetinmiĢlerdir. 

 

Tablo 7 

Öğretmenlerin Destek Eğitimi İlişkin Diğer Görüşleri 

 GörüĢler   
Toplam 

frekans 

 

Destek eğitiminin gerekli ve sürdürülmesi gerektiği (5), veli eğitiminin 
sağlanması (2), destek eğitiminin profesyoneller tarafından verilmesi 

gerekliliği (2), sanat çalıĢmalarına yer verilmesi gerekliliği, okulun fiziki alt 

yapısının sağlanması, destek eğitimi süresinin arttırılması, destek eğitiminin 

uzun bir süreç gerektiğinin farkına varılması, destek eğitimi uygulamasının 

içinin boĢ olması.   

14 

Toplam  14 

BeĢ öğretmen destek eğitiminin gerekli bir uygulama olduğunu ve sürdürülmesi 

gerektiğini ifade etmiĢtir. Ġki öğretmen destek eğitimiyle ilgili veli eğitiminin sağlanması 

gerektiğini, iki öğretmen destek eğitiminin profesyoneller tarafından verilmesi gerektiğini, 

birer öğretmen destek eğitiminde sanat çalıĢmalarına da yer verilmesi gerektiğini, okulun 

fiziki alt yapısının sağlanması gerektiğini, eğitim süresinin arttırılması gerektiğini, destek 

eğitiminin uzun birsüreç gerektirdiğinin farkına varılması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Bir 
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öğretmen de destek eğitiminin içi boĢ bir uygulama olduğunu ifade etmiĢlerdir. Öğretmen 

alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―Kalabalık sınıf ortamında, en arkada oturan, fark edilmeyen, bir destek eğitim öğrencisine 

en iyi eğitim bence destek eğitim odalarında verilebilir.‖ (Ö-1, T, 14) 

―Destek öğrencisinin algısı çok zayıftır. Bunu geliştirmek kısa süreli olmaz. Uzun süreli, 

sabırla ve itina ile üzerinde durulması gerekir.‖ (Ö-2, T, 15) 

―Okullarda daha çok akademik derslerden (Matematik, Fen, Türkçe, Sosyal, İngilizce) eğitim 

veriliyor. Ancak üstün zekâlı öğrencilere sanat çalışmalarında da eğitim verilmelidir.‖ (Ö-8, 

M, 5) 

―Okullarda fiziki alt yapı sağlanmalı, velilerin destek eğitiminin önemini anlamaları için 

çalışmalar yapılmalı. Öğrencilerin destek eğitim süreleri arttırılmalı ‖ (Ö-13, S, 17) 

 Öğretmenler destek eğitiminin gerekli ve öğrencinin geliĢimi için faydalı olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. Fakat destek eğitiminin birçok eksik ve yetersiz noktalarını da 

vurgulamıĢlardır. Veli eğitimi destek eğitiminin sağlanması iĢbirliğinin de sağlanması 

yönüyle en önemli geliĢimlerden biri olarak görülecektir. 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Destek eğitimi veren ortaokul öğretmenlerinin destek eğitimi vermeye iliĢkin 

görüĢlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu araĢtırmada Türkçe, Matematik Fen bilgisi ve 

Sosyal bilgiler branĢlarından ders veren toplam 16 tane ortaokul öğretmenine ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢma bulguları sonucunda ortaokul öğretmenlerinin daha çok öğrenciyle ilgili sorunlar ve 

kendilerinden, okul ve eğitim çevresinden kaynaklanan sorunlar yaĢadığı ortaya çıkmıĢtır.  

Ortaokul öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu destek eğitiminin öğrencilerin derse karĢı 

olumlu tutum ve davranıĢ geliĢtirmesinde katkı sağladığını ifade etmiĢlerdir. Yine bu 

öğretmenler destek eğitiminin öğrencinin akademik baĢarısı üzerinde de büyük katkılar 

sağladığını ifade etmiĢlerdir. Sanatsal çalıĢmalara ilgi, sosyal geliĢim gibi katkılar da destek 

eğitiminin öğrenciye sağladığı katkılar arasında yer almaktadır. Destek eğitimi veren 

öğretmenlerinin MEB‘den, okul idaresinden, öğrenci velisinden ve diğer öğretmenlerden de 

beklentileri vardır. Bu beklentiler paydaĢlar arasında iĢbirliğinin sağlanması, birbirlerini 

desteklemeleri, MEB‘in ve okul idaresinin destek eğitimi için materyal ve uygun eğitim 

ortamları tedarik etme, uygun rehberlik hizmetlerinin sağlanması, velinin öğrencisinin 

akademik baĢarısını takip etmesidir. 

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu destek eğitimi ile ilgili ya hiç eğitim almadıklarını 

ya da aldıkları eğitimlerin yetersiz olduğunu ifade etmiĢlerdir. Verilen eğitimlerin niteliği ile 

ilgili olarak: verilen eğitimin kapsamlı olması gerektiği, eğitimin içeriğinin iyileĢtirilmesi 

gerektiğini bu konuda özel eğitim öğretmenlerinden yardım alınabileceğini ifade etmiĢlerdir. 

Öğretmenler destek eğitimi bağlamında kendilerini geliĢtirmek için daha çok meslektaĢlarıyla 

fikir alıĢveriĢi yaptıklarını, kendi tecrübeleriyle öğrendiklerini, kitap okuduklarını ifade 

etmiĢlerdir. Çok az öğretmen konuyla ilgili hâlihazırda bulunan seminer ve kurslara 

katıldığını ifade etmiĢtir. Öğretmenler destek eğitiminin gerekli olduğunu ve sürdürülmesi 

gerektiğini, destek eğitimi ile ilgili veliler için de çalıĢmalar yapılması gerektiğini ifade 

etmiĢlerdir. Avramidis, Bayliss ve Burden‘ın (2000a: 205-206) yaptıkları çalıĢmada 

öğretmenlere sordukları açık uçlu sorularda öğretmenlerin kaynaĢtırma eğitimi için daha fazla 

destek, kaynak, eğitim ve zaman istedikleri ortaya çıkmıĢtır. Yine aynı yazarların yaptıkları 

bir baĢka çalıĢmada (2000b: 291) öğretmen adayları ne kadar erken ve devamlı olarak özel 

gereksinimli öğrencilerle çalıĢırsa ve geniĢ olanaklara sahip olursa bu eğitime karĢı 
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tutumlarının olumlu olma olasılığı da o derece artar. Okul psikologları ve diğer uzmanlar da 

öğretmen ve ailelerle, eğitim ve uzmanlık bilgilerini arttırmak, öğrencilerle iliĢkilerini 

güçlendirmek ve olumlu bir iletiĢim sağlamak için çalıĢmalıdır (Tsakiridou, ve Polyzopoulou, 

2014: 216). 

Bedur, Bilgiç ve TaĢlıdere‘nin de (2015: 172-173) yaptıkları çalıĢmada destek eğitimi 

hizmetlerinin verilmesine rağmen birtakım eksiklikler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Aynı 

araĢtırmada uygun eğitim ortamının tedariki konusunda eksiklikler olduğu saptanmıĢtır. Bu 

öğretmenlerin en büyük desteği okul idaresinden alırken yine okul rehberlik servisinden de 

beklentileri olduğu saptanmıĢtır. Battal (2007: 74) yaptığı çalıĢmasında kaynaĢtırma 

eğitiminin baĢarılı sonuçlar verebilmesi için aile, rehber öğretmen sınıf öğretmenlerinin 

iĢbirliği içinde çalıĢması gerektiğini ve bu bireylerin eğitim almasını gerektiğini ifade 

etmiĢtir. Destek eğitimi için düĢünüldüğünde eğitim paydaĢlarının eğitim alması daha fazla 

önem arz etmektedir. Eğitimde en önemli paydaĢlar çocuklar, aileler ve okullardır. Eğer özel 

eğitim ihtiyaçları için bütüncül bir yaklaĢımın geliĢtirilmesi bekleniliyorsa bu paydaĢların her 

birinin bakıĢ açısını hesaba katmak gerekmektedir (Cline ve Frederickson, 2009: 7). Gözün ve 

YıkmıĢ (2004: 77) yaptıkları çalıĢmada bilgilendirme programına katılan öğretmenlerin bu 

programdan sonra özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitimlerine karĢı olumlu tutum 

geliĢtirdiklerini ifade etmiĢlerdir. ĠĢbirliği halinde çalıĢmak özel eğitim destek hizmetlerinin 

bir gerekliliğidir ve özel eğitimin uygulanmasında kolaylıklar sağlamaktadır (Batu, 2000: 36). 

Özellikle hizmet içi eğitimler günübirlik çalıĢtaylar Ģeklinde tasarlanmamalıdır. Bu eğitimler 

anlaĢılabilir olmalıdır ve kaynaĢtırma süreci baĢlamadan bitmelidir. Hizmet içi eğitim takım 

öğretim (özel eğitim öğretmeni ile normal öğretmenlerin eĢ olduğu takımlar) tekniklerini 

içermelidir. (Stoler, 1992: 104). 

Akay, Uzuner ve Girgin‘in 2014 yılında yaptığı KaynaĢtırmadaki ĠĢitme Engelli 

Öğrencilerle GerçekleĢtirilen Destek Eğitim Odası Uygulamasındaki Sorunlar ve Çözüm 

Gayretleri adlı çalıĢmanın amacı kaynaĢtırmadaki iĢitme engelli öğrencilere sunulan destek 

eğitim odası sürecinin incelenmesidir. Uygulamalar Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler 

ve Matematik alanlarını içermiĢtir. Uygulama sırasında ve öncesinde oluĢan sorunlar olsa da 

eylem araĢtırması yöntemiyle yapılan uygulama, öğrencilerde olumlu geliĢmeler yaratmıĢtır. 

Öğrencilerin akademik, sosyal ve iletiĢimsel becerilerinde geliĢme gösterdikleri gözlenmiĢtir. 

Tortop ve Dinçer‘in (2016) Destek Eğitim Odalarında Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle 

ÇalıĢan Sınıf Öğretmenlerinin Uygulama Hakkındaki GörüĢleri adlı çalıĢmanın amacı sınıf 

öğretmenlerinin destek eğitim odalarında üstün/özel yetenekli öğrencilerle çalıĢmalarına 

iliĢkin görüĢlerini ortaya koymaktır. ÇalıĢma nitel boyutludur ve çalıĢmaya orta sosyo-

ekonomik düzeyde çalıĢan 15 öğretmen katılmıĢtır. Sonuçlar: eğitim/öğretim özellikleri, 

öğretim materyalleri özellikleri, öğretim boyutu, idari düzenleme boyutu, veli boyutu ve 

öğretmen öneri boyutu olmak üzere yedi tema etrafında toplanmıĢtır.  

Salend ve Garrick Duhaney‘in yaptıkları çalıĢmada (1999: 123) öğretmenlerin 

kaynaĢtırma eğitimine karĢı değiĢik tutumları ve farklı tepkileri var. Öğretmenlerin 

kaynaĢtırmaya karĢı tepkileri birçok değiĢken tarafından Ģekillenmekte ve zamanla 

değiĢmektedir. Öğretmenlerin kaynaĢtırmaya iliĢkin algıları, onların kaynaĢtırma 

uygulamalarına dayalı baĢarılarına, öğrenci özellikleri, finansal kaynakların mevcudiyetine, 

öğretim ve yan destek hizmetleri, eğitim, idare desteği ve diğerleriyle iĢbirliği ve iletiĢim 

öğeleriyle iliĢkili görünmektedir. Yapılan çalıĢmanın bulgu ve sonuçları doğrultusunda çeĢitli 

öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

Öneriler 
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Destek eğitimi veren öğretmenlere hizmet içi kurs, seminer, eğitimler verilebilir. 

Destek eğitimi ile ilgili verilen eğitimlerin içeriği yasal prosedürlerden ziyade destek eğitimi 

alan öğrencilerin ihtiyaçları, kiĢisel özellikleri, bu öğrencilerle yapılan derslerde kullanılan 

yaklaĢım, yöntem ve tekniklerden oluĢabilir. 

Destek eğitiminin kaliteli bir Ģekilde sürdürülmesi, gerekli materyallerin sağlanması için 

belirli bir ödenek sağlanabilir. 

Velilere yönelik öğrencinin durumunu bilmesi, kabul etmesi ve bu konuda kendi paylarına 

düĢen sorumlulukları bilmesi yönünde çalıĢmalar yapılabilir. 

Destek eğitimi alan öğrencilere yönelik akran zorbalığı ya da ön yargıların kırılması için 

toplum hizmeti çalıĢmaları, sosyal etkinlikler veya kampanyaların yapılması için öğretmen ve 

öğrenciler teĢvik edilebilir. 
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ÖZET 

 
Başarılı bir yabancı dil öğretiminin gerçekleşmesinde birçok eğitim bileşenin payı vardır. Bunlar 

yabancı dil öğretim programları, yabancı dil öğretmenleri, yabancı dilin yapısı, öğrenme ortamları, yabancı dil 

öğretmenlerinin kullandığı yöntem ve teknikler, okulun çevresi, sosyo-ekonomik koşullar, ders araç ve 

gereçleridir. Ders araç ve gereçlerinin başlıca öğesini ders kitapları oluşturmaktadır. Ders kitapları sahip 

olduğu özellikleri ile birçok fonksiyonu bünyesinde barındırmaktadır. Bu fonksiyonlardan biri de öğrencinin o 

derse karşı olumlu veya olumsuz bir tutum sergilemesinde ve ilgi oluşturmasında ana etkenlerden biri olmasıdır. 

Bu çalışmada İngilizce ders kitabının öğrencide ne tür bir ilgi ve tutum oluşturduğunu belirlemek için 

metaforlara başvurulmuştur. Bu araştırmanın genel amacı ortaokul öğrencilerinin İngilizce ders kitabına ilişkin 

metaforik algılarını belirlemektir. Bu çerçevede belirlenen alt amaçlar: öğrencilerinin İngilizce ders kitabına 

ilişkin sahip oldukları metaforları ve bu metaforların ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler 

altında toplanabildiğini saptamaktır. Çalışma, olgubilim (fenomenoloji/phenomenology) deseni kullanılarak 
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Elazığ merkezde 

bulunan bir ortaokulun 5. , 6. , 7. ,8.  sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu ortaokul 

mevcut olarak kalabalık bir okul olduğu, konumunun merkeziliği ve öğrenci profili açısından çeşitlilik 

gösterdiğinden çalışmanın yapılacağı okul olarak belirlenmiştir. Bu ortaokulun 2018-2019 eğitim öğretim yılı 

bahar 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında okuyan tüm öğrencilere ulaşılabilindiğinden çalışma evreninin tamamı 

örneklemi oluşturmaktadır. Ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma kapsamındaki ortaokul 

öğrencilerine ―İngilizce ders kitabı ………………. gibidir/benzemektedir; Çünkü ………………………….………..‖ 

biçiminde bir cümle verilerek öğrencilerin İngilizce ders kitabına ilişkin algılarını ve bu algıların gerekçelerini 

yazmaları istenmiştir. Hazırlanan formlarda ortaokul öğrencilerinin cinsiyet ve sınıflarını belirtebilecekleri 

kişisel bilgiler bölümüne de yer verilmiştir. Araştırma formları araştırmacı tarafından ortaokul öğrencilerinin 

sınıflarında dağıtılmış ve doldurmaları için gerekli süre verildikten sonra toplanmıştır. Araştırmada gönüllülük 
esas alınmıştır. Bazı formlar eksik ya da hatalı doldurulduğundan çalışmaya dâhil edilmemiştir. Araştırma 

bulguları olumlu ve olumsuz kategoriler olarak iki ana kategori altında toplanmıştır. Olumlu kategoride: 

bilgilendirici, yönlendirici; kapsamlılık; kademeli ilerleme, düzen; etkinlik, aktivite; eğlenceli, zevkli, şaşırtıcı; 

görsellik; yabancı ülkeler ve gerekli, faydalı olmak üzere sekiz alt kategori belirlenmiştir. Olumsuz kategoride 

ise zor, karmaşık, anlaşılmaz; eksik, yetersiz; gereksiz, sıkıcı, korkutucu; görsel, baskı kalitesizliği olmak üzere 

dört alt kategori belirlenmiştir. Araştırma bulguları ışığında çeşitli öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İngilizce ders kitabı, Metafor, Ortaokul öğrencisi. 
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 Many educational components contribute to taking place of a succsessful language teaching. These are 
foreign language curriculum, foreign language teachers, the structure of foreign language, learning 

environments, methods and techniques foreign language teachers use, the environment of school, socioeconomic 

circumstances, course equipment. The coursebooks are main units of these equipment. The coursebooks contain 

in itself many functions thanks to features they have. One of these functions is being one of the mainsprings in 

having a positive or negative attitudes to the lesson, and arousing curiosity for students. In this study, metaphors 

were made use to determine what kind of attitude and interest English coursebook arouse for students. The 

general aim of this study is to explore metaphorical images of secondary school students toward English 

coursebook. The determined sub goals within this scope is to determine the metaphors of students have toward 

English coursebook, and in which conceptual category these metaphors can be collected according to their 

common features. In this study, phenomenology research design was used. The study group consists of the 

students enrolled at a secondary school 5th, 6th ,7th, 8th graders in Elazig city center during the spring term of 
2018-2019 academic year. This school was determined as the school which the study was conducted because of 

its central location, crowded size and the diversity of student profile. Since the students enrolled at this school 

5th, 6th ,7th, 8th graders during the spring term of 2018-2019 academic year were able to reached, the sample 

consisted of target population of the study. The sampling was not chosen. Volunteer students were included in 

the study. However, some of the forms were left out of assessment because they were filled incompetently or 

inexpedient. Data of the study were collected through the use of the prompt ―English coursebook is like 

………….. because ………….‖. There is a section for personal information of students like gender and grade 

options. The metaphor sheets were handed the participants in their classrooms. The participants were given 

sufficient time to write their metaphors and their reasons in their classrooms and the sheets were collected in the 

same way. The secondary school students were asked to write their metaphor that they came up with. Upon 

completing the metaphor sheet, they were asked to write the reasons of the metaphors they developed regarding 

English coursebook. Content analysis was used to analyze the data. Following the study, developed metaphors 
toward English coursebook were splitting two main categories as positive and negative. Based on the analyses, 

positive category consisted of eight sub categories as informative, directive; comprehensiveness; gradual 

development; order; event, activity; funny, amusing, amazing; visuality; foreign country; and necessary and 

useful. The negative category consisted of four sub categories as difficult, complicated, inapprehensible; deficit, 

inadequate; unnecessary, boring, frightening; visual and print of poor quality. Some useful recommendations 

are offered based on the results of the study. 

Keywords: English coursebook, Metaphor, Secondary school student. 

 

GiriĢ 

BaĢarılı bir yabancı dil öğretiminin gerçekleĢmesinde birçok eğitim bileĢenin payı 

vardır. Bunlar yabancı dil öğretim programları, yabancı dil öğretmenleri, yabancı dilin yapısı, 

öğrenme ortamları, yabancı dil öğretmenlerinin kullandığı yöntem ve teknikler, okulun 

çevresi, sosyoekonomik koĢullar, ders araç ve gereçleridir. Ders araç ve gereçlerinin baĢlıca 

öğesini ders kitapları oluĢturmaktadır. Ders kitapları sahip olduğu özellikleri ile birçok 

fonksiyonu bünyesinde barındırmaktadır. Ġngilizce ders kitabı için düĢünüldüğünde bu 

fonksiyonlardan bazıları, dil bilgisi yapıları, kelime grupları, dinleme ve konuĢma etkinlikleri, 

okuma metinleri, tekrar imkânı sağlayan aktiviteleri, öğrencileri araĢtırma yapmaya 

yönlendiren aktiviteleri ile hem öğrenciler hem öğretmenler için zengin bir kaynak 

oluĢturmaları gelmektedir.  

Ġngilizce öğretiminin tarihi boyunca ders kitaplarının değer kazanma süreci, uygun 

müfredatı ve öğretme/öğrenme süreçlerinin yapısıyla devam etmiĢtir. Özellikle öğretmenlerin 

yeterli eğitime, kendi materyalini geliĢtirmek için zaman ve kaynağa sahip olmadığı 

zamanlarda bu durum daha önem kazanmıĢtır (Allen, 2015: 15). Bu süreç Türkiye‘de ise 

üniversitelerin birçok bölümlerinde, özel okullarda ve bazı devlet okullarında sayısız Ġngilizce 

hazırlık sınıflarının açılmasıyla ivme kazanmıĢtır (Kayapınar, 2009: 69). Birçok dil öğretim 

programında ders kitabının önemi tartıĢılamaz. Ders kitapları bir dersin hedeflerinin 

gerçekleĢmesinde, kazanımların ediniminde önemli bir rolü üstlenmektedirler. Bu yüzden 

ders kitapları öğrenim ve öğretim çevrelerinde belirleyici özelliklere sahip olması 
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gerekmektedir. Ders kitapları eğitim programlarının en temel bileĢenidir. Ġlk ve temel 

görevleri ise öğrencinin zihninde oluĢacak bilginin kaynağı olmalarıdır  (Arıkan, 2008: 10). 

Ġlk ve temel görevlerinden sonra bir ders kitabının sahip olması gereken birçok özellik vardır. 

Tekir ve Arıkan (2007: 12) ders kitapları hazırlanırken her Ģeyden önce öğretmen ve 

öğrenci ihtiyaçlarının araĢtırılması ve göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Öğretim materyalleri geliĢtirilirken öğretim programı tek kriter olarak ele alınmamalı, 

özellikle öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını sağlamak için öğrenci ilgileri göz önüne 

alınmalıdır. Öğrenciler açısından kliĢe öğrenme metotlarından sakınmak için çeĢitlilik önem 

taĢımaktadır. Konular ve aktiviteler ders boyunca öğrencilerde merak uyandırmalı ve öğrenci 

motivasyonunu sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. Kitaptaki dil becerileri, kelime 

öğretimi ve tekrar aktiviteleri öğretmen ve öğrencileri kısıtlayacak nitelik ve nicelikte 

olmanın ötesinde tam tersine öğretmen ve öğrencilere özgün ve iletiĢimsel öğrenme ortamları 

sağlayacak Ģekilde olmalıdır. Tekir ve Arıkan‘ın yaptıkları araĢtırma sonucu geliĢtirdikleri bu 

öneriler öğrencilerin akademik baĢarılarından çok duyuĢsal öğrenme ürünlerini iyileĢtirmek 

içindir. Çünkü Ġngilizce ders kitapları sahip olduğu somut özellikleri ile öğrencilerin duygu 

dünyasını da etkilemektedir. DuyuĢsal öğrenme ürünlerinin akademik baĢarı üzerinde 

yadsınamayacak etkileri vardır. BiliĢsel kazanımların edinimiyle bilen; deviniĢsel 

kazanımların ediniminde yapabilen; duyuĢsal kazanımların edinimiyle de ne yaptığını, nasıl 

yaptığını bilen, sorgulayabilen bireyler yetiĢir. DuyuĢsal alanın aĢamalı sıralaması: alma, 

tepkide bulunma, değer verme, örgütleme ve kiĢiliğine katma Ģeklindedir. (Otluoğlu, 2002; 

163-169).  

DuyuĢsal öğrenme ve duyuĢsal eğitim bireylerin öğrenmelerinde, öğrendiklerini 

benimsemelerinde ve kalıcı öğrenmenin sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. DuyuĢsal 

eğitimin sağlanmasıyla bireyin öğrenme sorumluluğunu alması da sağlanmaktadır (Gömleksiz 

ve Kan, 2012: 1173). Eğitim ve öğretim yaĢamında bu derece bir öneme sahip duyuĢsal 

öğrenme ve bu öğrenmelerin çıktılarını belirlemenin yollarından biri de metaforlardır.  

Metafor bir kavramı anlatmak için baĢka kavramlardan yararlanma, ifadeyi 

güçlendirme, dili zenginleĢtirme ve düĢünceleri dilsel eylemlere en etkili bir biçimde 

dönüĢtürmek için kullanılan yapılardır (Yalçın ve Erginer, 2012: 230). Bir kavram kümesinin 

anlamını yine baĢka bir kavram kümesi aracılığıyla ifade etmektir (Kovecses, 2010: 4). 

Ġnsanın doğayı ve çevresini anlamasını, anlamsız gibi görünen nesnel gerçeklikten yaĢantı ve 

tecrübe yoluyla anlamlı öğrenmelerin oluĢmasını sağlar (Yıldırım ve ġimĢek, 2016: 206). 

Metaforlar sahip oldukları güçlü betimleme özellikleri ile eğitimcilerin uygulamalarına yol 

gösterir, rehberlik eder ve uygulamalarını anlamalarını sağlar (Saban, 2004: 131). Metaforlar 

birçok çalıĢmada bir araĢtırma aracı olarak geçerlilik kazanmıĢtır (Nikitin ve Furuoka, 2008: 

161). Metaforun üç önemli özelliği literatürde yer bulmuĢtur. Bunlar: dil öğretme uzmanlık 

alanında her tarafta hissedilmesi, alanda karmaĢık yapıları yakalayabilmesi ve eğitimciler 

arasında bilinç uyandıran ve yansıtan araçlar olarak kullanıĢlılığıdır (De Guerrero, 2001: 1). 

Metaforların dil öğrenme sürecinde öğrencilerde bir bilinç oluĢturmak ve onların anahtar 

kavram ve konuları yakalamarında yararlı iĢlevleri vardır (Parvaresh, 2008: 155). 

Metafor kavramı sadece edebiyatta değil günlük yaĢamda düĢünce ve hareketlerimizde 

de yaygındır. (Lakoff ve Johnson, 2008: 3). Metafor kavramı günümüzde kullanılan 

anlamıyla ilk kez 1980 yılında Lakoff ve Johnson tarafından ―Metafors We Live By‖ isimli 

çalıĢmada ortaya çıkmıĢtır. Bu bakıĢ açısı metafora biliĢsel dilsel bakıĢ olarak 

tanımlanmaktadır. Lakoff ve Johnson edebiyatta kullanılan metafor kavramına karĢı çıkarak 

metaforla ilgili birtakım özellikleri ön plana çıkarmıĢlardır. Buna göre metafor kelimelerin 
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değil kavramların özeliğidir, metaforun sadece sanatsal ve estetik fonksiyonları yoktur aynı 

zamanda kavramları daha iyi anlamak için de kullanılır; metafor her zaman benzerlikler 

üzerine kurulmaz; metaforlar sadece özel yetenekli insanlar değil günlük yaĢamda sıradan 

insanlar tarafından da üretilebilir; tatmin edici, süslü öğelere sahip olmasa da metafor bir 

düĢünme, akıl yürütme eseridir  (BeĢkardeĢ Günay, 2007: 39). Saban (2008: 490) yaptığı 

çalıĢmasında metaforların, öğretmen adaylarının sahip olduğu zihinsel imgeleri ortaya 

çıkarmada, anlamada ve onlara müdahale etmede güçlü pedagojik araçlar olduğunu ifade 

etmiĢtir. Bu güçlü pedagojik araçlar yine aynı Ģekilde öğrencilerin eğitim bileĢenlerinden biri 

olan Ġngilizce ders kitaplarına iliĢkin sahip olduğu olumsuz zihinsel imgeleri de saptamada ve 

yabancı dil öğretiminin önündeki engelleri kaldırmak için müdahale etmede kullanılabilir.  

Her ders kitabının kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır. Buna rağmen 

öğretmenler için öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını ve birbirinden farklı olan beklentilerini 

karĢılayabilecek olan bir kitap bulmak her zaman zor olmuĢtur. Bu yüzden öğretmenler için 

asıl problem mükemmel bir ders kitabı kullanmaktan ziyade kullandığı ders kitabını 

öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmesidir (Arıkan, 2008: 3). Bu yönüyle 

düĢünüldüğünde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları konusunda öğretmenlerin fikir sahibi 

olmamaları yabancı dil öğretimini olumsuz etkilemektedir. Öte yandan öğrencilerin ders 

kitapları hakkındaki inanç ve tutumları da dil öğretiminin baĢarılı olmasında önemli bir etken 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (Kesen, 2010: 115).  

Ülkemizde yabancı dil öğretiminin geçmiĢi çok eskiye dayanmakla birlikte yine de 

yabancı dil öğretiminde istenilen baĢarıya ulaĢılamamıĢtır (Gömleksiz ve Elaldı, 2011: 445). 

Yabancı dil öğretiminde istenilen hedefe ulaĢılamamasında birçok etken vardır. Bu 

etkenlerden biri de öğrencilerin yabancı dil öğrenimiyle ilgili sahip oldukları inanç ve 

tutumlardır. Öğrencilerin bu olumsuz inanç ve tutumlara sahip olmasında yabancı dil 

öğretimin ana araçlarından biri olan ders kitaplarının etkisi olduğu düĢünülmektedir. 

Öğrencilerin yabancı dil öğretimiyle ilgili sahip oldukları olumlu inanç ve tutumları da 

mevcuttur. Öğrencilerin sahip olduğu bu olumlu inanç ve tutumlara ders kitaplarının etki edip 

etmediği, ne Ģekilde ve ne düzeyde etki ettiği de yabancı dil öğretiminin iyileĢtirilmesi için 

araĢtırılması gereken bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin Ġngilizce 

ders kitapları hakkındaki metaforik algıları araĢtırılmalı ve incelenmelidir. 

Yabancı dil öğretiminde kullanılan araç ve gereçlerden biri de ders kitaplarıdır. 

Yabancı dil ders kitapları içeriği, kullanılan kalıplar, kelime grupları, planlanması, görselleri, 

kazanımları, kültürel öğeleri ve alıĢtırmaları ile öğrencilerin biliĢsel geliĢimlerine etki ettiği 

kadar yine aynı öğeleriyle duygusal geliĢimlerine de etki etmektedir. Yine yabancı dil ders 

kitapları sahip oldukları bu özellikleriyle öğrencilerin hedeflenen biliĢsel kazanımları edinip 

edinmemesine etki ettiği kadar onların yabancı dil öğrenimiyle de ilgili tutum ve davranıĢlar 

geliĢtirmesine yol açmaktadır. Yabancı dil öğrenimiyle ilgili geliĢtirdikleri bu tutum ve 

davranıĢlar onların yabancı dil öğrenimi üzerinde oldukça kritik bir öneme sahiptir. Daha 

ilköğretim kademesinde edindikleri bu tutum ve davranıĢlar onların daha sonraki eğitim 

hayatlarında da etkisini sürdürmektedir. Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin ders araç ve 

gereçlerinden biri olan Ġngilizce ders kitabına iliĢkin metaforik algılarını saptamak ve ortaya 

koymak, öğrencilerin geliĢtirmekte olduğu bu tutum ve davranıĢları anlamaya ve çalıĢma 

sonuçları ıĢığında geliĢtirilen öneriler yoluyla müdahale etmeye yönelik atılan ilk ve en 

önemli adımdır. Konuyla ilgili alan yazını incelendiğinde çok fazla çalıĢmanın yapılmamıĢ 

olması ve yapılmıĢ çalıĢmaların ilköğretim kademesini kapsamaması ile mevcut çalıĢmanın 

alan yazınına önemli katkılar sağlayacağı ön görülmektedir. 
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Bu araĢtırmanın genel amacı ortaokul öğrencilerinin Ġngilizce ders kitabına iliĢkin 

metaforik algılarını belirlemektir. Bu çerçevede belirlenen alt amaçlar: öğrencilerinin 

Ġngilizce ders kitabına iliĢkin sahip oldukları metaforları ve bu metaforların ortak özellikleri 

bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabildiğini saptamaktır. 

 

Yöntem 

AraĢtırmanın Deseni 

ÇalıĢma, olgubilim (fenomenoloji/phenomenology) deseni kullanılarak yürütülmüĢtür. 

Bu çalıĢma deseninde insanların farkında olduğu fakat hakkında derin bir anlayıĢa sahip 

olmadığı olgulara odaklanılmaktadır. Ġnsanlara bütünüyle yabancı olmayan fakat anlamlarını 

kavrayamadıkları bu olguları araĢtırmak için olgubilim deseni kullanılır. Olgubilim 

kaynaklarında veri toplama grupları bu olguları yaĢayan ve bunları dıĢa aktaracak gruplardır. 

Olgubilim deseninde baĢlıca veri toplama aracı görüĢmedir. Gözlem ise genellikle 

görüĢmelere temel oluĢturma ya da destek sağlaması için kullanılır. Bu çalıĢma deseninde veri 

analizi, içerik analizi yoluyla sağlanır. Bu Ģekilde verilerin kavramsallaĢtırılması ve olguyu 

ortaya çıkaracak temaların ortaya çıkarılması sağlanır. Sonuçlar betimsel bir Ģekilde sunulur 

ve verilerin sağlanmasındaki ayrıntılara güvenirliği sağlamak için sık sık yer verilir. Elde 

edilen bulgular araĢtırmacı tarafından açıklanır ve yorumlanır. Verilerin analiz ve sunumunda 

birey ya da toplum temelli bir yaklaĢım benimsenebilir. Olgubilim deseninde elde edilen 

sonuçlar nitel araĢtırmanın sahip olduğu özelliklerden dolayı kesin ve genellenebilir 

olmayabilir. Fakat bir olguyu daha iyi anlamayı sağlayacak yaĢantı, örnek ve sonuçları sağlar. 

Bu yönüyle bilimsel alan yazınına ve uygulamaya önemli katkılar sağlar (Yıldırım ve ġimĢek, 

2016: 69-70). 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Elazığ 

merkezde bulunan bir ortaokulun 5., 6., 7. ve 8.  sınıflarında öğrenim gören öğrenciler 

oluĢturmaktadır. Bu ortaokul mevcut olarak kalabalık bir okul olduğu, konumunun 

merkezliliği ve öğrenci profili açısından çeĢitlilik gösterdiğinden çalıĢmanın yapılacağı okul 

olarak belirlenmiĢtir. Bu ortaokulun 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar 5., 6., 7. ve 8. 

sınıflarında okuyan tüm öğrencilere ulaĢabilindiğinden çalıĢma evreninin tamamı örneklemi 

oluĢturmaktadır. Ayrıca örneklem seçimine gidilmemiĢtir. AraĢtırma kapsamında veri 

toplama formunu 905 ortaokul öğrencisi doldurmuĢtur. Veri toplama formunun eksik 

doldurulması veya geliĢtirilen metaforun gerekçesinin tam anlaĢılamaması sebebiyle 400 veri 

toplama formu araĢtırma dıĢında tutulmuĢtur. ÇalıĢma 505 öğrencinin doldurduğu formlarla 

yapılmıĢtır.  

Tablo 1 

 Araştırmaya Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet  Frekans (f) Yüzde 

Kadın  259 51,29 

Erkek 246 48,71 

Sınıf   
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5. sınıf   108 21,39 

6. sınıf  122 24,16 

7. sınıf  127 25,15 

8. sınıf 148 29,30 

Toplam 505 100,00 

 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 259 kadın 246 erkek oluĢturmaktadır. 108 beĢinci sınıf 

öğrencisi, 122 altıncı sınıf öğrencisi, 127 yedinci sınıf öğrencisi, 148 sekizinci sınıf öğrencisi 

araĢtırmaya katılmıĢtır.  

Verilerin Toplanması 

AraĢtırma kapsamındaki ortaokul öğrencilerine ―Ġngilizce ders kitabı ………………. 

gibidir/benzemektedir; Çünkü ………………………….………..‖ biçiminde bir cümle 

verilerek öğrencilerin Ġngilizce ders kitabına iliĢkin algılarını ve bu algıların gerekçelerini 

yazmaları istenmiĢtir. Hazırlanan formlarda ortaokul öğrencilerinin cinsiyet ve sınıflarını 

belirtebilecekleri kiĢisel bilgiler bölümüne de yer verilmiĢtir. AraĢtırma formları araĢtırmacı 

tarafından ortaokul öğrencilerinin sınıflarında dağıtılmıĢ ve doldurmaları için gerekli süre 

verildikten sonra toplanmıĢtır. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde; nitel araĢtırma desenine uygun olarak içerik analizi 

yönteminden yararlanılmıĢtır. Bu analiz türündeki temel amaç verileri açıklayabilecek kavram 

ve iliĢkilere ulaĢmaktır. Betimsel analiz yoluyla özetlenen ve yorumlanan veriler içerik 

analiziyle daha derinlemesine incelenerek betimsel bir yaklaĢımla fark edilmeyen tema ve 

kavramlar keĢfedilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2016: 242). Verilerin çözümlenmesi araĢtırma ekibi 

tarafından yapılmıĢtır. Ortaokul öğrencilerinin Ġngilizce ders kitabına iliĢkin olarak 

geliĢtirdikleri metaforlar listelenmiĢtir. Daha sonra metaforların gerekçeleri de göz önüne 

alınarak kategoriler belirlenmiĢtir. Elde edilen kategoriler, araĢtırmanın güvenirliğini 

sağlamak amacıyla, metaforların içerisinde yer aldıkları kategorileri temsil edip etmediğini 

belirlemek için uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Uzman görüĢü sonucunda kavramsal 

açıklaması uygun görülmeyen metaforlar kavramsal kategoriler dıĢında tutulmuĢtur. 

Bulgular 

Bu bölümde araĢtırma sonucunda ortaya çıkan metaforlara, metaforların kategorilere 

göre dağılımına ve öğrencilerin ifadelerine yer verilmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda elde edilen metaforlarla olumlu ve olumsuz olmak üzere iki 

temel anlamsal kategori oluĢturulmuĢtur. Olumlu kategoride 131 olumsuz kategoride 70 

olmak üzere toplamda 201 farklı metafor 505 öğrenci tarafından oluĢturulmuĢtur. 
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Tablo 2 

İngilizce Ders Kitabına İlişkin Olumlu Metafor Kategorileri 

Kategoriler  Metafor 

Sayısı 

Toplam Metafor 

Sayısı 

Yüzde (%) 

Bilgilendirici, Yönlendirici 32 183 46,68 

Kapsamlılık  29 66 16,83 

Eğlenceli, Zevkli, ġaĢırtıcı  21 56 14,28 

Gerekli, Faydalı 21 31 7,90 

Görsellik  12 24 6,12 

Kademeli Ġlerleme, Düzen 12 15 3,82 

Etkinlik, Aktivite 2 12 3,06 

Yabancı Ülkeler 2 5 1,27 

Toplam 131 392 100 

Ġngilizce ders kitabına iliĢkin olumlu metafor kategorileri: bilgilendirici, yönlendirici; 

kapsamlılık; eğlenceli, zevkli, ĢaĢırtıcı; gerekli, faydalı; görsellik; kademeli ilerleme, düzen; 

etkinlik aktivite ve yabancı ülkelerden oluĢmaktadır. 

Tablo 3 

İngilizce Ders Kitabına İlişkin Olumsuz Metafor Kategorileri 

Kategoriler  Metafor 

Sayısı 

Toplam Metafor 

Sayısı 

Yüzde (%) 

Zor, KarmaĢık, AnlaĢılmaz 32 55 48,67 

Eksik, Yetersiz 18 27 23,89 

Gereksiz, Sıkıcı, Korkutucu 14 22 19,46 

Görsellik, Baskı Kalitesizliği 6 9 7,96 

Toplam 70 113 100 

Ġngilizce ders kitabına iliĢkin olumsuz metafor kategorileri: zor, karmaĢık, anlaĢılmaz; 

eksik, yetersiz; gereksiz, sıkıcı, korkutucu ve görsellik, baskı kalitesizliğinden oluĢmaktadır. 

Ġngilizce Ders Kitabına ĠliĢkin Olumlu Metafor Kategorileri 
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Ġngilizce ders kitabına iliĢkin olumlu metafor kategorilerinde sekiz adet kategori 

bulunmaktadır. Bunlar bilgilendirici, yönlendirici; kapsamlılık; kademeli ilerleme, düzen; 

etkinlik, aktivite; eğlenceli, zevkli, şaşırtıcı; görsellik; yabancı ülkeler ve gerekli, faydalı 

kategorileridir. Her kategoriye ait metaforlar ve örnek ifadeleri kategori baĢlıkları altında 

verilmiĢtir. Her kategoriye ait metaforlar ve örnek ifadeleri kategori baĢlıkları altında 

verilmiĢtir.  

 

Bilgilendirici, Yönlendirici Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 4 

Bilgilendirici, Yönlendirici Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan 

Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Bilgilendirici, 

Yönlendirici 

Öğretmen (44), sözlük (28), bilgi kutusu (19), rehber 

(15), ansiklopedi (13), Ġngiliz (9), internet (6), beyin 

(5), güneĢ (5), arkadaĢ (4), yabancı ülke (4), harita (3), 

satranç (3), ıĢık (3), ay (2), bilgisayar (2), ampul (2), 

dünya (2), yıldız, yol, ağaç, melek, Atatürk, anne, 

baba, telefon, yazar, farklı bir gezegen, matematik 

kitabı, bilim adamı, hazine sandığı, insan. 

32 183 

44 öğrenci Ġngilizce ders kitabını öğretmene, 28 öğrenci sözlüğe, 19 öğrenci bilgi 

kutusuna, 15 öğrenci rehbere, 13 öğrenci ansiklopediye, 9 öğrenci Ġngilizlere, 6 öğrenci 

internete, 5 öğrenci beyne, 5 öğrenci güneĢe, 4 öğrenci arkadaĢa, 4 öğrenci yabancı ülkeye, 3 

öğrenci haritaya, 3 öğrenci satranca, 3 öğrenci ıĢığa, 2 öğrenci aya, 2 öğrenci bilgisayara, 2 

öğrenci ampule,  2 öğrenci dünyaya ve birer öğrenci de yıldıza, yola, ağaca, meleğe, 

Atatürk‘e, anneye, babaya, telefona, yazara, farklı bir gezegene, matematik kitabına, bilim 

adamına, hazine sandığına ve insana bilgilendirici, yönlendirici olması yönüyle benzetmiĢtir. 

Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı bir öğretmene benzer; çünkü bizlere konuları örneklendirerek anlatır.‖ 

(Ö-1, E, 6) 

―İngilizce ders kitabı İngilizce sözlüğüne benzer; çünkü kitaptaki cümleleri çevirdiğimizde 

unuttuğum kelimelerin anlamına yine kitaptan bakıyorum.‖ (Ö-9, K, 7) 

―İngilizce ders kitabı bir bilgi kutusuna benzer; çünkü içinde İngilizce bilgiler vardır.‖ (Ö-

100, K, 5) 

 Öğrenciler Ġngilizce ders kitabının bir öğretmen gibi açıklayıcı, yol gösterici olduğunu 

vurgulamıĢlardır. Ders çalıĢırken kitabı aynı zamanda bir not defteri gibi kullanıp üzerine 

notlar aldıkları için unuttukları kelimeler için sözlüğe değil kitaba baktıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Ġçinde kalıp ifadeler dil bilgisi örnekleri gibi bilgi verici unsurlar olduğu için de 

bilgi kutusuna benzetmiĢlerdir. 
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Kapsamlılık Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 5 

Kapsamlılık Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Kapsamlılık 

Ġnternet (11), dünya (8), hayat (6), okyanus 

(5), sözlük (3), bulmaca (3), çanta (2), ülke 

(2), ansiklopedi, beyin, kuyu, hayal dünyası, 

dünya turu, zaman, gökkuĢağı, kutu, yemek 

kitabı, dolu bardak, uzay, zücaciye, uzun yol, 

Ġngiliz, okul, roman, gökyüzü, insan, sandık, 

kalemlik, akraba. 

29 66 

11 öğrenci Ġngilizce ders kitabını internete, sekiz öğrenci dünyaya, altı öğrenci hayata, 

beĢ öğrenci okyanusa, üç öğrenci sözlüğe, üç öğrenci bulmacaya, iki öğrenci çantaya, iki 

öğrenci ülkeye ve birer öğrenci de ansiklopediye, beyne, kuyuya, hayal dünyasına, dünya 

turuna, zamana, gökkuĢağına, kutuya, yemek kitabına, dolu bardağa, uzaya, zücaciyeye,  uzun 

yola, Ġngiliz‘e okula, romana, gökyüzüne, insana, sandığa, kalemliğe ve akrabaya kapsamlı 

olması yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı internete benzer; çünkü istediğimiz bilgiyi bulabiliyoruz.‖ (Ö-122, E, 8) 

―İngilizce ders kitabı hayata benzer; çünkü içinde hayata dair cümleler, her şey var.‖ (Ö-

139, K, 7) 

―İngilizce ders kitabı zücaciyeye benzer; çünkü içerisinde A‘dan Z‘ye her şey var.‖ (Ö-190, 

E, 8) 

 Günümüz dünyasında doğru kullanmasını bilenler için internet eĢsiz bir bilgi 

kaynağıdır. Öğrenciler de Ġngilizce ders kitabını bu özelliğinden dolayı internete 

benzetmiĢlerdir. Öğrencilerin ders kitabını hayata benzetmesi ise bu kitabın öğretim 

ilkelerinden yaşama yakınlık/hayatilik özelliğini taĢıdığını göstermektedir. 

Eğlenceli, Zevkli, ġaĢırtıcı Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 6  

Eğlenceli, Zevkli, Şaşırtıcı Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan 

Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 
Toplam 

Metafor 
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Sayısı 

Eğlenceli, 

Zevkli, ġaĢırtıcı 

Bulmaca (12), oyun (10), lunapark (6), dünya 

(4), arkadaĢ (3), hayat (3), eğlence dergisi (2), 

joker (2), matematik (2), süpürge, hayal 

dünyası, Ģeker, çikolata, cennet, mutlu insan, 

sirk, çerez, gökkuĢağı, temel yaĢam kaynağı, 

gül, futbol sahası,  

21 56 

12 öğrenci Ġngilizce ders kitabını bulmacaya, on öğrenci oyuna, altı öğrenci lunaparka, 

dört öğrenci dünyaya, üç öğrenci arkadaĢa, üç öğrenci hayata, iki öğrenci eğlence dergisine, 

iki öğrenci Jokere iki öğrenci matematiğe ve birer öğrenci de süpürgeye, hayal dünyasına, 

Ģekere, çikolataya, cennete, mutlu insana, sirke, çereze, gökkuĢağına, temel yaĢam kaynağına, 

güle ve futbol sahasına, eğlenceli, zevkli, ĢaĢırtıcı olması yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci 

alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı bulmacaya benzer; çünkü çözdükçe çözesin gelir.‖ (Ö-266, E, 8) 

―İngilizce ders kitabı bir oyuna benzer; çünkü eğlenceli aktiviteleri vardır.‖ (Ö-278, K, 6) 

―İngilizce ders kitabı Joker‘e benzer; çünkü dışı kötü içi sürprizlerle dolu.‖ (Ö-301, K, 8) 

 Ġngilizce ders kitapları bünyesinde birçok etkinlik/aktivite bulundurur. Bu 

etkinliklerde bir sorunun cevabı bir diğerinin ipucu niteliğindedir. Öğrenciler de ders 

kitaplarının bu özelliğini dile getirip bu etkinliklerden çok keyif aldıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Gerekli, Faydalı Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 7  

Gerekli, Faydalı Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Gerekli, 

Faydalı 

GüneĢ (3), öğretmen (3), oksijen (3), anahtar 

(3), hayat (3), su (2), Google (2), sözlük, 

kariyer, tuz, sudoku, süt, ağaç, beyin, merdiven, 

köprü, ayakkabı, yemek, çiçek poleni, kitap, 

araba. 

21 31 

Üç öğrenci Ġngilizce ders kitabını güneĢe, üç öğrenci öğretmene, üç öğrenci oksijene, 

üç öğrenci anahtara, üç öğrenci hayata, iki öğrenci suya, iki öğrenci Google‘a, ve birer 

öğrenci de sözlüğe, kariyere, tuza, Sudoku‘ya, süte, ağaca, beyne, merdivene, köprüye, 

ayakkabıya, yemeğe, çiçek polenine, kitaba ve arabaya gerekli, faydalı olması yönüyle 

benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı suya benzer; çünkü kapılmak istersen akmak istediğin yere kadar seni 

götürür.‖ (Ö-309, K, 8) 

―İngilizce ders kitabı bir ayakkabıya benzer; çünkü bizi istediğimiz bilgiye ulaşmamız için 

yardımcı olur.‖ (Ö-325, K, 7) 
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―İngilizce ders kitabı anahtara benzer; çünkü her kapıyı açar yani bizi geliştirir.‖ (Ö-333, E, 

8) 

 Öğrenciler bu kategoride Ġngilizce ders kitabının  amaca götüren bir araç olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. Ders kitabının amaca götüren bir araç olma özelliğini ise kiĢinin niyet ve 

karalılığı koĢuluna bağlamıĢlardır. Yani herkes için amaca götüren bir araç değildir.  

 

 

 

Görsellik Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 8 

 Görsellik Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Görsellik 

Dergi (6), gökkuĢağı (4), çiçek (2), tavus kuĢu (2), resim 

defteri (2), fotoğraf albümü (2), sanat galerisi, müze, 

etkileĢimli tahta, dünya , eğlence, Instagram. 

12 24 

Altı öğrenci Ġngilizce ders kitabını dergiye, dört öğrenci gökkuĢağına, iki öğrenci 

çiçeğe, iki öğrenci tavus kuĢuna, iki öğrenci resim defterine, iki öğrenci fotoğraf albümüne, 

ve birer öğrenci de sanat galerisine, müzeye etkileĢimli tahtaya, dünyaya, eğlenceye, ve 

Instagram‘a, görsellik yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı dergiye benzer; çünkü çok fazla resim var.‖ (Ö-337, K, 7) 

―İngilizce ders kitabı bir albüme benzer; çünkü içinde çok güzel görseller var.‖ (Ö-347, K, 7) 

―İngilizce ders kitabı çiçeğe benzer; çünkü renk renktir ve göze hoş geliyor.‖ (Ö-359, K, 8) 

 Ġngilizce ders kitaplarının rengarenk ve resimli olması öğrenciler için dersi sıkıcılıktan 

kurtarmayı ve görsel hafızalarından da yararlanmalarını sağlamaktadır. bu resim ve görseller 

kelime ve kelime gruplarının öğrencinin hafızasında daha kalıcı olmasını da sağlamaktadır. 

Bu durum birçok öğrencinin dikkatini çekmiĢ ve hoĢuna gitmiĢtir. 

Kademeli Ġlerleme, Düzen Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 9 

Kademeli İlerleme, Düzen Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan 

Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Kademeli 

Ġlerleme, 

Düzen 

Papağan (3), ağaç (2), basamak, satranç oyunu, bina, 

yemek, su, tost makinası, nar, çiçek, insan, açılması zor 

kapı. 

12 15 
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Üç öğrenci Ġngilizce ders kitabını papağana, iki öğrenci ağaca, ve birer öğrenci de 

basamağa, satranç oyununa, binaya, suya, tost makinasına, nara, çiçeğe, insana ve açılması 

zor bir kapıya kademeli ilerlemesi ve bir düzene sahip olması yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci 

alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı satranç oyununa benzer; çünkü satranç oyunundaki her adım önemlidir, 

kitaptaki her aşamada önemlidir.‖ (Ö-365, K, 8) 

―İngilizce ders kitabı bir tost makinasına benzer; çünkü İngilizceyi iyice birbirine 

karıştırarak, gerek dil bilgisi gerekse kelimelerin bir araya gelmesiyle harika bir dil 

oluşturur.‖ (Ö-368, K, 8) 

―İngilizce ders kitabı papağana benzer; çünkü tekrar edip öğreniriz. (Ö-370, E, 6) 

 Ġngilizce ders kitabının içeriği içerik düzenleme yaklaĢımlarından sarmal yaklaĢıma 

dayanarak oluĢturulmuĢtur. Bu yaklaĢımda ilk yıllarda ele alınan dilbilgisi konuları, kelime 

grupları ve cümle yapıları gittikçe daha kapsamlı ve kompleks bir hal alarak tekrar eder. 

Öğrenciler ders kitabının bu özelliğine vurgu yaparak kendileri için faydalı olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

Etkinlik, Aktivite Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 10 

Etkinlik, Aktivite Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Etkinlik, 

Aktivite 
Test/etkinlik kitabı (10), bulmaca (2), 2 12 

On öğrenci Ġngilizce ders kitabını test/etkinlik kitabına, iki öğrenci de bulmacaya 

içinde birçok sayıda etkinlik, aktivite barındırması yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı bir test kitabına benzer; çünkü bol bol etkinlik var.‖ (Ö-379, K, 6) 

―İngilizce ders kitabı test kitabına benzer; çünkü gerekli bilgiler ve eğlenceli aktiviteleri 

vardır.‖ (Ö-380, K, 5) 

―İngilizce ders kitabı bulmacaya benzer; çünkü çok etkinlik var.‖ (Ö-383, E, 6) 

Yapılandırmacı yaklaĢım bağlamında tasarlanan Ġngilizce ders kitabı öğrenciye bilgiyi 

doğrudan sunmaz. Yani dil bilgisi konu anlatımı, kelimelerin anlamları gibi doğrudan bilgiyi 

hazır olarak öğrenciye sunacak Ģekilde tasarlanmamıĢlardır. Öğrencinin araĢtırarak, 

sorgulayarak, elindeki kaynakları kullanarak bilgiye ulaĢmalarını sağlar ve bu Ģekilde hem 

öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi hem de öğrencinin bilgiye nasıl ulaĢılması gerektiğini 

bilmelerini sağlar. Bunu da en çok test, etkinlik ve bulmaca yoluyla yapmaktadır. 

Yabancı Ülkelere Benzeme Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 11 

Yabancı Ülkelere Benzeme Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan 

Metaforlar 
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Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Yabancı 

Ülkeler 
Dünya (4), Ġngiltere. 2 5 

Dört öğrenci Ġngilizce ders kitabını dünyaya, bir öğrenci de Ġngiltere‘ye benzetmiĢtir. 

Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı İngiltere‘ye benzer; çünkü oranın dilini öğretiyor.‖ (Ö-388, E, 5) 

―İngilizce ders kitabı dünyaya benzer; çünkü bütün dünyada konuşulan bir dil var içinde.‖ 

(Ö-390, K, 5) 

―İngilizce ders kitabı dünyaya benzer; çünkü dünya dilidir ve ortak dildir.‖ (Ö-392, E, 7) 

 Ġngilizcenin dünya dili (lingua franca) olması öğrencilerde ders kitapları için dünya, 

yabancı ülke gibi çağrıĢımlar oluĢturmaktadır.  

Ġngilizce Ders Kitabına iliĢkin Olumsuz Metafor Kategorileri 

 Ġngilizce ders kitabına iliĢkin olumsuz metafor kategorilsinde dört adet kategori 

bulunmaktadır. Bunlar zor, karmaşık, anlaşılmaz; eksik, yetersiz; gereksiz, sıkıcı, korkutucu; 

görsel, baskı kalitesizliği kategorileridir. Her kategoriye ait metaforlar ve örnek ifadeleri 

kategori baĢlıkları altında verilmiĢtir. 

Zor, KarmaĢık, AnlaĢılmaz Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 12 

Zor, Karmaşık, Anlaşılmaz Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan 

Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Zor, 

KarmaĢık, 

AnlaĢılmaz 

Labirent (6), iĢkence (5), hayat (4), dağ (3), cevapsız 

soru (3), bela (3), dünya (2), matematik sorusu (2), 

korku treni (2), ansiklopedi (2), arapsaçı (2), uzun 

yol (2), Arapça, Çince, sarmaĢık, roman, kaya, 

düĢünce, karadelik, cehennem, soba, uzay, 

kördüğüm, canavar, çöl, dağınık oda, üzüntü, 

düĢman, kilitli kapı, köprü, Ģeytan , yeni doğmuĢ 

bebek.  

32 55 

Altı öğrenci Ġngilizce ders kitabını labirente, beĢ öğrenci iĢkenceye, dört öğrenci 

hayata, üç öğrenci dağa, üç öğrenci cevapsız soruya, üç öğrenci belaya, iki öğrenci dünyaya, 

iki öğrenci matematik sorusuna, iki öğrenci korku trenine, iki öğrenci ansiklopediye, iki 

öğrenci arapsaçına, iki öğrenci uzun yola ve birer öğrenci de Arapçaya, Çinceye, sarmaĢığa, 

romana, kayaya, düĢünceye, karadeliğe, cehenneme, sobaya, uzaya, kördüğüme, canavara, 

çöle, dağınık odaya, üzüntüye, düĢmana, kilitli kapıya, köprüye, Ģeytana ve yeni doğmuĢ 
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bebeğe zor karmaĢık, anlaĢılmaz olması yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer 

verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı arapsaçına benzer; çünkü içinden çıkamıyoruz.‖ (Ö-403, K, 8) 

―İngilizce ders kitabı labirente benzer; çünkü çok karışık ve cümleler birbirine girmiş.‖ (Ö-

435, E, 7) 

―İngilizce ders kitabı korku trenine benzer; çünkü binince her aşamada korkarsın.‖ (Ö-440, 

K, 6) 

 Ġngilizce dersi öğretim programının sarmal yaklaĢımla oluĢturulması öğrencilerde belli 

bir seviyeye geldiğinde ön öğrenmeleri gerektirir. Belli bir seviyede ön öğrenmeleri eksik 

veya yetersiz olan öğrenciler bu seviyede devam etmek için zorlanırlar ve bir sonraki 

seviyeye geçemezler. KarmaĢık, zor, uzun bir süreç gerektirmesi yönüyle Ġngilizce ders 

kitapları öğrencilerde birçok olumsuz çağrıĢım oluĢturmuĢtur. 

 

Eksik, Yetersiz Özelliğiyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 13 

Eksik, Yetersiz Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Eksik, Yetersiz 

Test/etkinlik kitabı (9), çöp kutusu (2), boĢ bir 

oda, boĢ bir defter, boĢ kutu, boĢ bir ĢiĢe, 

kanatsız kelebek, dıĢ boyası eksik bina, ayaksız 

insan, tuğlası eksik ev, yırtık ayakkabı, içi boĢ 

insan, dergi, tablo, tek odalı ev, ara sıcak, not 

defteri, ömür. 

18 27 

Dokuz öğrenci Ġngilizce ders kitabını test/etkinlik kitabına, iki öğrenci çöp kutusuna 

ve birer öğrenci de boĢ bir odaya, boĢ bir deftere, boĢ kutuya, boĢ bir ĢiĢeye, kanatsız 

kelebeğe, dıĢ boyası eksik binaya, ayaksız insana, tuğlası eksik eve, yırtık ayakkabıya, içi boĢ 

insana, tek odalı eve, dergiye, tabloya, ara sıcağa, not defterine ve ömre eksik, yetersiz olması 

yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı test kitabına benzer; çünkü içinde konu anlatımı yok, olsa daha iyi 

olur.‖ (Ö-411, K, 6) 

―İngilizce ders kitabı tabloya benzer; çünkü sadece resimle dolu, test ve etkinliği yok.‖ (Ö-

452, K, 7) 

―İngilizce ders kitabı tek odalı eve benzer; çünkü kimseye yetmiyor.‖ (Ö-469 K, 7) 

 Ġngilizce ders kitaplarının yapılandırmacı yaklaĢım bağlamında tasarlanması, içinde 

bilgiyi hazır olarak sunan konu anlatımı gibi içeriklerin çıkarılmasına bunun yerine örnek 

cümleler ve ifadeler vererek öğrencinin bilgiye kendisinin ulaĢmasını sağlamıĢtır. Fakat bu 

durum birçok öğrenci tarafından bir eksiklik ve kusur olarak görülmesine sebep olmuĢtur. Öte 

yandan LGS (liselere geçiĢ sistemi) sınavı, yazılı sınavlar ve deneme sınavlarında baĢarılı 

olmak isteyen öğrenciler daha fazla soru çözme yarıĢına girmiĢlerdir. Bu durumda ders 
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kitaplarının özellikle çoktan seçmeli soru bağlamında kendileri için yetersiz olduğu kanısını 

oluĢturmuĢtur. Daha fazla soru, etkinlik isteyen öğrenciler için ders kitaplarındaki görseller 

bile gereksiz gelmiĢtir. 

Gereksiz, Sıkıcı, Korkutucu Özellikleriyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 14 

Gereksiz, Sıkıcı, Korkutucu Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan 

Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Gereksiz, 

Sıkıcı, 

Korkutucu 

BoĢ bir alet (7), hayalet (2), bozuk bilgisayar (2), 

çöp, düĢman, Azrail, iğne, bomba, kuzen, yılan, 

sümüklü böcek, hakaret, ansiklopedi, sıkıntı.  

14 22 

Yedi öğrenci Ġngilizce ders kitabını boĢ bir alete, iki öğrenci hayalete, iki öğrenci 

bozuk bilgisayara ve birer öğrenci de çöpe, düĢmana, Azraile, iğneye, bombaya, kuzene, 

yılana, sümüklü bir böceğe, hakarete, ansiklopediye ve sıkıntıya gereksiz, sıkıcı ve korkutucu 

olması yönüyle benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı yılana benzer; çünkü benim için korkutucu ve zararlı.‖ (Ö-483, E, 5) 

―İngilizce ders kitabı çöpe benzer; çünkü gereksizdir burslulukta bile çıkmıyor.‖ (Ö-490, K, 

5) 

―İngilizce ders kitabı bozuk bir bilgisayara benzer; çünkü bize hiçbir yararı yok.‖ (Ö-496, E, 

7) 

 Ġngilizce ders kitapları Ġngilizce dersinde baĢarısız olan öğrenciler için ders notu 

bağlamında korku ve endiĢe uyandırmaktadır. Öte yandan Ġngilizce öğrenmek için yeterli 

motivasyonu olmayan öğrenciler için de dersin kendisiyle bağdaĢtırılıp boĢ ve gereksiz 

gelmektedir. Bazı öğrenciler içinse bir dersin gerekli olup olmadığı hayatlarını etkileyen 

sınavlarda bir karĢılığının olup olmamasıyla iliĢkilidir. Ġngilizcenin bursluluk ve LGS 

sınavlarında bir karĢılığının olmaması veya sınav puanlarını az etkilemesi bu dersi öğrenciler 

için kitabı gereksiz veya az önemli hale getirmektedir. 

Görsellik, Baskı Kalitesizliği Özellikleriyle Ġngilizce Ders Kitabı  

Tablo 15 

Görsellik, Baskı Kalitesizliği Özelliğiyle İngilizce Ders Kitabı Kategorisinde Yer Alan 

Metaforlar 

Kategori Metaforlar 
Metafor 

Sayısı 

Toplam 

Metafor 

Sayısı 

Görsellik, 

Baskı 

Kalitesizliği 

Okuma kitabı (3), Ģeytan (2), plastik poĢet, dergi, 

resim defteri, Ģebekesiz telefon. 
6 9 
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Üç öğrenci Ġngilizce ders kitabını okuma kitabına, iki öğrenci Ģeytana, ve birer öğrenci 

de plastik dergiye, resim defterine ve Ģebekesiz telefona görsellik açısından ve baskısının 

kalitesizliği sebebiyle benzetmiĢtir. Öğrenci alıntılarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

―İngilizce ders kitabı plastik poşete benzer; çünkü kağıdı çok kalitesiz, yazmakta ve silmekte 

zorluk çekiyoruz.‖ (Ö-497, K, 7) 

―İngilizce ders kitabı okuma kitabına benzer; çünkü kitabın sayfası çok küçük yazmak için yer 

yok.‖ (Ö-499, K, 6) 

―İngilizce ders kitabı şebekesiz telefona benzer; çünkü kitap var ama kalite yok, kağıt direkt 

yırtılıyor.‖ (Ö-503, E, 7) 

 Ġngilizce ders kitaplarının çoğunlukla kuĢe kağıda basılması göze hitap etse de 

öğrenciler için olumsuz bir durum oluĢturmaktadır. Öğrenciler çoğunlukla ders kitabını 

üzerine kelime bilgisi notu almak için kullandıkları için yazı yazmak zorlaĢmaktadır. Öte 

yandan ders kitaplarında not almak, çeviri yapmak için boĢluk bırakılmaması da öğrencilerin 

iĢini zorlaĢtırmaktadır.  

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Ortaokul öğrencilerinin Ġngilizce ders kitabına iliĢkin sahip oldukları metaforları 

ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araĢtırmada toplam 905 ortaokul öğrencisine ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma geçerli özelliğine sahip olmasından dolayı 505 form üzerinden yürütülmüĢtür. 

AraĢtırma sonucunda öğrencilerin geliĢtirdikleri metaforlar olumlu ve olumsuz olmak üzere 

iki ana kategoriye ayırılmıĢtır. Olumlu kategori, 392 toplam metaforla sekiz alt kategoriden 

oluĢmaktadır. Olumsuz kategori ise 113 toplam metafor sayısı ile 4 kategoriden oluĢmaktadır. 

AraĢtırma bulgularından hareketle ortaokul öğrencilerinin Ġngilizce ders kitabına karĢı 

olumlu bir tutum içinde oldukları saptanmıĢtır. Ġngilizce ders kitabının bilgilendirici, 

yönlendirici, kapsamlı, eğlenceli, faydalı, görsellik açısından zengin olduğunu düĢünmekteler. 

Konu ile ilgili alan yazınına bakıldığında Kesen‘in (2010: 115) yaptığı çalıĢma ile farklılık 

göstermektedir. Kesen‘in araĢtırmasında öğrencilerin ders kitabı ile ilgili sahip olduğu 

belirsizlik duygusu ortaya çıkarılmıĢtı. Konu ile ilgili birebir olarak alan yazınında fazla 

çalıĢma bulunmamaktadır. 

Konuyla ilgili yapılan en yakın çalıĢma Kesen‘in (2010) ―Ġngilizceyi Yabancı Dil 

Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerinin Ġngilizce Ders Kitabına ĠliĢkin Metaforik Algıları‖ adlı 

çalıĢmasıdır. ÇalıĢmanın amacı yabancı dil öğrencilerinin yabancı dil ders kitabına iliĢkin 

sahip oldukları algıları metafor aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hazırlık Bölümü‘ndeki 150 yabancı dil öğrencisi 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verilerinin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının yabancı dil kitaplarını 

gezegen, yabancı ülke, gizli bahçe, ve uzay gibi kavramlar olarak algıladığı görülmüĢtür. 

Sonuçlar, yabancı dil öğrencilerinin yabancı dil ders kitapları hakkında yaĢadığı belirsizlik 

duygusunu ortaya çıkarmaktadır. 

McGrath (2006: 174-176) ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri ile yaptığı çalıĢmasında 

yine benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Ortaokul öğretmen ve öğrencilerinin Ġngilizce ders kitabına 

iliĢkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmayı amaçlayan çalıĢmada, öğretmenlerin 

geliĢtirdikleri metaforlar: rehberlik, destek, kaynak ve baskı anlam kategorilerinde 
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listelenmiĢtir. Öğrencilerin geliĢtirdikleri metaforlar ise otorite, kaynak, destek, rehberlik, 

baskı, sıkıcılık, değersizlik, korku ve endiĢe kaynağı anlam kategorilerinde sıralanmıĢtır. 

Yabancı dil ilgili yapılan bir diğer metafor çalıĢması Gömleksiz‘in (2013) ―Öğretmen 

Adaylarının Yabancı Dil Kavramına ĠliĢkin Metaforik Algıları‖ adlı çalıĢmasıdır. Bu 

çalıĢmanın amacı öğretmen adaylarının yabancı dile iliĢkin algılarını metaforlar yoluyla 

belirlemektir. AraĢtırma sonucunda yabancı dil kavramına iliĢkin 54 metaforun geliĢtirildiği 

sekiz ayrı kavramsal kategori elde edilmiĢtir. Bunlar; gelecek, gereklilik, güç, keyif, seyahat, 

ümitsizlik, zorluk ile sömürgecilik biçiminde isimlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmada da öğretmen 

adaylarının geliĢtirdikleri metaforların daha çok olumlu kategoride olması dikkat 

çekmektedir. 

Konuyla ilgili yapılmıĢ bir diğer çalıĢma Aktekin‘in (2013: 411-412) ―Ġngilizce 

Öğretmenlerinin ve Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Tutum ve Ġnançlarının Metafor 

Yoluyla Ortaya Çıkarılması‖ adlı çalıĢmasıdır. Bu çalıĢmanın amacı Ġngilizce öğretmenlerinin 

yabancı dil eğitimindeki rolleri konusundaki inançlarını ve Ġngilizce öğrenen öğrencilerin 

yaĢadıkları süreci, ürettikleri metaforları analiz ederek ortaya çıkarmaktır. Öğrencilerin 

ürettiği 121, öğretmenlerin kullandığı 25 metafor dikkate alınmıĢtır. Bu çalıĢmanın 

sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin daha çok çaba emek gerektiren kategorilerde metaforlar 

geliĢtirdiği, öğretmenlerin ise rehber, lider, yenilikçi guru gibi olumlu metaforlar geliĢtirdiği 

görülmektedir. 

Yabancı dil ders kitabının değerlendirilmesi Ģeklinde yapılmıĢ bir çalıĢma ise 

Arıkan‘ın ―Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Değerlendirmesi: Time for English, Grade 4 

Öğretmen ve Öğrenci GörüĢleri‖ adlı çalıĢmasıdır. Bu çalıĢmanın amacı Ġlköğretim 4. sınıf 

öğrencilerinin ve Ġngilizce öğretmenlerinin 4. sınıf Ġngilizce ders kitabına yönelik görüĢlerini 

ortaya çıkarmaktır. ÇalıĢma sonuçları öğrencilerin ders kitabı hakkında olumlu düĢüncelere 

sahip olduğunu gösterirken, öğretmenler bu konuda olumlu düĢünenler; olumsuz düĢünenler 

ve belirgin bir görüĢ belirtmeyenler olarak üç kısma ayrılmıĢlardır. 

Uygun bir ders kitabının seçimi birçok paydaĢın sürece dahil olmasından dolayı basit 

bir görev değildir (Chambers, 1997: 29). Üstelik Ġngilizce öğretimi yayıncılığının gittikçe 

büyüyen ve oldukça rekabetçi bir endüstrisinin olmasıyla beraber kitap taleplerinde istenilen 

doğru örneklere eriĢmek halen daha zordur (Gray, 2002: 155). Bu yüzden ders araç gereçleri 

özellikle ders kitapları, öğretimin her evresinde zayıflıklarını tespit etmek ve düzeltmek için 

değerlendirilmelidir (Zohrabi, 2011: 216). Öğrenmenin parmak izi kadar özel olduğu bilincine 

varılmıĢ olan  günümüz dünyasında  Ġngilizce öğretmek için ideal bir ders kitabı bulmak 

öğretmenler için zordur. Bununla birlikte Tsiplakides (2011: 761) ders kitaplarını ideal hale 

getirmek için öğretmenlerin uygulayabileceği çeĢitli adaptasyon yöntemleri geliĢtirmiĢtir. 

Bunlar: ders kitabının içeriğinde küçük değiĢiklikler yapılması, ders kitabının içeriğine 

ekleme/çıkarma yapılması, ders kitabının içeriğinin yeniden organize edilmesi, kitaptaki 

önemli eksiklikleri idare etmek ve dil ödev/aktivitelerinde değiĢiklikler/iyileĢtirmeler 

yapmaktır. ÇalıĢma sonuçlarından hareketle aĢağıda araĢtırmacılar tarafından bazı öneriler 

geliĢtirilmiĢtir. 

Öneriler  

 Mevcut konu ile ilgili metafor çalışmaları diğer eğitim kademelerinde de uygulanmak 
suretiyle yaygınlaştırılabilir. 

 Ortaokul İngilizce ders kitaplarının sahip olduğu fiziksel özellikler iyileştirilebilir. 

 Ortaokul İngilizce ders kitaplarının içeriği etkinlik/aktivite yönünden zenginleştirilebilir. 
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 Ortaokul İngilizce ders kitabıyla ilgili olumsuz metaforlar geliştiren öğrencilerle nitel 
çalışmalar yapılıp bu öğrencilerin olumsuz metafor geliştirme sebepleri daha detaylı bir 
şekilde araştırılarak ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar yapılabilir. 
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Bildiri No: BT552 

TÜRKĠYE’NĠN 2023 EĞĠTĠM VĠZYONUNDA PSĠKOLOJĠK 

DANIġMANLIK VE REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 

Ġbrahim Demirci, Sinop Üniversitesi, ibrahimdemircipdr@gmail.com 

 
ÖZET 

 
Milli Eğitim Bakanlığı 23.10.2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyonunu kamuoyu ile paylaşmıştır. 2023 

Eğitim Vizyonunu alt başlığında ―Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye‖ sloganının yer alması, psikolojik danışmanlık 

ve rehberlik hizmetlerinin eğitimdeki önemine vurgu yapmaktadır. Ayrıca bu alt başlıkta olduğu gibi metinde 

psikolojik danışma hizmetleri ve pozitif psikolojiyi ilgilendiren konulara çeşitli atıflar yapılmaktadır. Rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili hedefler ayrı bir bölümde sunulmuştur. Bu hizmetlerle ilgili somut 
hedefler tanımlanmıştır. Bu araştırmada 2023 eğitim vizyonunun rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 

açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 2023 

Eğitim Vizyonunda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılması 

hedeflenmektedir. Bunun için ilk olarak kariyer rehberliği sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

öğrencinin iyi bir şekilde yönlendirilebilmesi için etkin bir şekilde bireyi tanıma tekniklerinden yararlanmasına 

önem verilmektedir. Bu bağlamda öğrenciyi tanımak için Türk kültürüne özgü ölçme araçlarının geliştirilmesine 

vurgu yapılmaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili hedefler umut verici görülmektedir. 

Ayrıca psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri daha işlevsel hale getirilmeden 2023 Eğitim Vizyonunun 

hedeflerine ulaşması mümkün görünmemektedir. Öte yandan rehberlik hizmetleriyle ilgili yapısal sorunların 

nasıl çözüleceği hala netleşmiş değildir. Rehberlik hizmetlerine uygun olmayan yönetmelik, alan dışı atamalar, 

norm kadronun uygunsuzluğu, kanunsuz görevlendirmeler, danışmanlık tedbiri ve adli görevler gibi konularla 

ilgili düzenlemeler için gerekli adımların atılması beklenmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: 2023 Eğitim Vizyonu, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, Pozitif Psikoloji 

 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE SERVICES IN 

TURKEY’S 2023 EDUCATION VISION 
 

ABSTRACT 

  On 23.10.2018, Turkey's Ministry of National Education published its 2023 Education Vision. "Happy 

Kids Strong Turkey" is the motto of Educational Vision 2023 take place in the sub-heading, it emphasizes the 

importance of psychological counseling and guidance services for education. In addition, as in this subheading, 

various references are made to the issues concerning psychological counseling services and positive psychology. 

Objectives related to guidance and counseling services are presented in a separate section. Concrete objectives 

related to these services have been defined. In this study, it is aimed to examine 2023 education vision in terms 

of guidance and psychological counseling services. In the research, the data were examined by content analysis 

method. In the 2023 Education Vision, psychological counseling and guidance services are aimed to be 

structured according to needs. For this purpose, firstly, it is aimed to establish a career guidance system. In this 

context, it is planned to make effective use of individual recognition techniques in order to guide the student 

correctly.  In this context, emphasis is given to the development of measurement tools specific to Turkish culture 

in order to get to know the student.. The goals related to counseling and guidance services are promising. In 

addition, it is not possible for the 2023 Education Vision to achieve its objectives before psychological 

counseling and guidance services are made more functional. On the other hand, it is still unclear how structural 

problems related to guidance services will be solved. It is expected that necessary steps will be taken for 

regulations such as inappropriate legislation for counseling and guidance services, out-of-field appointments, 
non-compliance of normative staff, unlawful appointments, judicial duties that are not suitable for guidance 

services. 

Keywords: 2023 Education Vision, Counseling and Guidance Services, Positive Psychology 
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GiriĢ 

Milli Eğitim Bakanlığı 23.10.2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyonunu kamuoyuyla 

paylaĢmıĢtır (MEB, 2018). 2023 Eğitim Vizyonu eğitimin birçok alanında yenilikler 

getirmeyi ve eğitim hizmetlerinin daha iĢlevsel yürütülmesini hedeflemiĢtir. Psikolojik 

danıĢmanlık ve rehberlik hizmetleri de bu düzenlemeye dahil olan alanlardan biridir. 

Psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 2023 Eğitim Vizyonunda nasıl ele 

alındığını incelemek hem psikolojik danıĢmanların hem de psikolojik danıĢmanları yetiĢtiren 

akademisyenlerin bu hizmetlerde nasıl değiĢiklikler meydana gelebileceğini daha iyi 

anlamalarına katkı sağlayabilir. Ayrıca bu inceleme politika üreticiler ve eğitimciler için yol 

gösterici olabilir. 

 Psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetleri kiĢinin kendini tanımasını ve anlamasını 

sağlayarak, gizil güçlerini ortaya çıkarmasını ve geliĢtirmesini amaçlamaktadır. Böylece kiĢi 

içinde yaĢadığı sosyal gruba aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleĢtirme yolunda 

ilerleyebilecektir. Bu süreç sistematik yollarla ve profesyonel olarak gerçekleĢtirilen 

psikolojik yardım hizmetidir (YeĢilyaprak, 2013). Okul öncesinden baĢlayarak 

yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde bireyin kendini ve çevresini tanıması, 

yeteneklerini keĢfedebilmesi, sağlıklı iliĢkiler kurması, problemlerini çözebilmesi, kendine 

uygun kararlar verebilmesi, kariyer geliĢimini sağlaması, sağlıklı bir benlik algısı 

geliĢtirebilmesi ve kendini gerçekleĢtirmesi için psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesi gerekmektedir (Deniz ve Erözkan, 2017). Eğitim 

kurumlarında bu hizmetlerin yürütülmesinde çeĢitlik sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bu 

sorunların temelinde psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerinin tam olarak 

anlaĢılmaması yatıyor olabilir. Her uzman ve eğitimci kendi bakıĢ açısıyla bir rehberlik 

hizmeti anlayıĢı öne sürmektedir. Ancak bu bakıĢ açısının bilimsel temeller yerine sahada 

sorunlara koyulan yanlıĢ teĢhislerden kaynaklandığı görülmektedir. Bu nedenle iĢe psikolojik 

danıĢmanın ne anlama geldiğine ve bu hizmetleri yürütecek psikolojik danıĢmanın kim 

olduğunu tanımlayarak baĢlamak gerekir. 

Amerikan Psikolojik DanıĢma Derneği (ACA) tarafından yapılan tanıma göre 

psikolojik danıĢma; ruh sağlığı, psikoloji ve geliĢim ilkelerinin biliĢsel, duyuĢsal, davranıĢsal 

ve etkileĢimsel müdahaleler aracılığıyla bireyin iyi oluĢu, kiĢisel ve mesleki geliĢimi ile 

patoloji konularını ele alacak Ģekilde uygulanmasıdır (Hackney ve Cormier, 2008, s. 3). 

Gladding (2000) ACA‘nın alt alanlarındaki tanımları Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: ―psikolojik 

danıĢma; normal kiĢilerle kiĢisel, mesleki, sosyal, eğitsel konularda kiĢileri yetkinleĢtirmeye 

yönelik, kuramsal temelli, yapılandırılmıĢ oturumlarla sürdürülen, danıĢanlara daha etkili 

düĢünme, davranma ve hissetmeyi öğretme sürecini içeren ve bir dizi alt uzmanlıkları olan bir 

meslektir.‖ (Akt., Türk PDR-DER, 2011). Bu tanımlamalardan yola çıkarak psikolojik 

danıĢman kimliği Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır; ―bireyin kiĢisel-sosyal, eğitimsel ve mesleki 

alanlardaki geliĢimini kolaylaĢtırmak, bu alanlarda karĢılaĢtığı sorunlarla baĢa çıkabilmesini 

sağlamak ve ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla biliĢsel, duyuĢsal, davranıĢsal ve sistemsel 

müdahale stratejilerini uygulayan, ―Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik‖ alanında lisans veya 

lisansüstü eğitim almıĢ kiĢidir.‖ (Türk PDR-DER, 2011). Ruh Sağlığı Kanun Teklifi‘ne göre 

ise ―psikolojik danıĢman‖ Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık lisans programını tamamlamıĢ 

ve bu alanda hizmet verme yetkisi kazanmıĢ meslek mensubudur (TBMM, 2018). Bu 

bağlamda psikolojik danıĢman kimliğinin tanımlanması bu hizmetlerin doğru bir Ģekilde 

yapılandırılması için birinci öncelik olmalıdır. 
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Psikolojik danıĢma kavramının ele alınacağı bağlam felsefi temellerden, güncel 

kuramsal görüĢlerden ve kültürel öğelerden oluĢmaktadır (Hackney & Cormier, 2008). 

Ülkemizdeki psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetlerini ele alacağımız bağlam Türkiye‘nin 

psikososyal ve kültürel bağlamı olmalıdır. PDR hizmetlerinin geleceği açısından ülkemizde 

yaĢanan ve yaĢanabilecek psikososyal değiĢimleri tespit etmek son derece önemlidir. Bu 

tespiti yapmadan PDR hizmetlerinin ihtiyacı olana değiĢim yeterli bir Ģekilde 

gerçekleĢmeyecektir. Diğer açıdan bakılacak olursa ülkemizin geleceği için PDR hizmetlerine 

duyulacak ihtiyaç ve bu hizmetlerin önemi vurgulanmalıdır. Bu bağlamdan yola çıkarak 

psikolojik danıĢma ve rehberlik tanımlanmalı, gelecekte üstlenilmesi gereken roller 

belirlenmeli ve PDR eğitimi ile uygulamalarını ona göre planlanmalıdır.  2023 Eğitim 

Vizyonu da bu noktaya sıklıkla vurgu yaparak hizmetlerin Türkiye‘ye uygun bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesini ve kültürümüze özgü ölçme araçlarının geliĢtirilmesine vurgu 

yapmaktadır. 

2023 Eğitim Vizyonundan önce 10.11.2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nde ise çeĢitli meslekler 

tanımlanırken ―psikolojik danıĢman‖ tanımlanmamıĢtır (MEB, 2017). Aynı yönetmelikte ise 

psikolojik danıĢma ―bireylere kendini tanıma, karar verme ve problem çözme becerisi 

kazandıran, bireylerin kiĢisel ve toplumsal uyumlarını gerçekleĢtirmelerini amaçlayan bireyle 

veya grupla yürütülen süreci‖ olarak tanımlanmıĢtır. 2023 Eğitim Vizyonunun temel hedefleri 

arasında yer alan ―Rehberlik Hizmetleri Ġhtiyaçlara Göre Yeniden Yapılandırılacak" 

maddesinin alt hedeflerinden birisi rehberlik hizmetleri mevzuat alt yapısının yeniden 

yapılandırılmasıdır. Bu nedenle bu bildirinin hazırlandığı günlerde alan çalıĢanlarının 

görüĢünü almak için bir anket çalıĢması baĢlatılmıĢtır. 

2023 Eğitim Vizyonunun hemen alt baĢlığında ―Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye‖ 

sloganının yer alması eğitim alanında psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 

önemine vurgu yapmaktadır. Ayrıca metinde bu alt baĢlıkta olduğu gibi pozitif psikolojiyi 

ilgilendiren konulara çeĢitli atıflar yapılmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danıĢma 

hizmetleriyle ilgili hedefler ayrı bir bölümde sunulmuĢtur ve somut hedefler tanımlanmıĢtır. 

Psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetleri eğitimin bütün kademelerinde bilimsel 

temelleriyle, sistematik yaklaĢımlarıyla profesyonel bir Ģekilde öğrencilerin tüm yönleriyle 

geliĢimini desteklemektedir. Bu bağlamda psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetleri belli 

ilkeler çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir. Bu ilkeler Ģu Ģekilde sıralanabilir: Bilimsel 

yaklaĢım, gönüllülük, gizlilik bireysel farklılıklara saygı, demokratik ve insancıl anlayıĢ, 

bireyi merkeze alan eğitim anlayıĢı, öğrencinin bütün yönleriyle geliĢimi ve tanınması, 

kendini gerçekleĢtirme, yaĢam boyu geliĢime odaklanma, iĢbirliği içinde çalıĢma, geliĢimsel 

ve önleyici yaklaĢım, kültüre duyarlılık, mesleki ve etik ilkelere özen gösterme. 

2023 Eğitim Vizyonunun psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetlerini hem genel 

hedefler ve alt hedefler bağlamında hem de tüm metin içinde nasıl ele aldığını incelemek bu 

araĢtırmanın temek amacını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda literatürdeki temek kavramlar ve 

anlayıĢ çerçevesinde tüm metin incelenerek genel bir yaklaĢım sergilenmiĢtir. 

Yöntem 

Bu araĢtırmada 2023 Eğitim Vizyonunun rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık 

hizmetleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç için metnin ilgili bölümleri 

içerik analiziyle incelenmiĢtir. Ġçerik analizi verilerden yola çıkarak kavramlara ve kavramlar  
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arasındaki iliĢkilere ulaĢmayı hedeflemektedir. Betimsel analiz verileri özetleyip 

yorumlarken, içerik analizinde veriler daha ayrıntılı bir Ģekilde incelenerek temel kavramlar 

ve temalar ortaya koyulmaya çalıĢılır (TavĢancıl ve Aslan, 2001; Yıldırım ve ġimĢek, 2011). 

Ġçerik analizi yapılırken verilerin tarafsız bir Ģekilde belli kurallara uygun bir Ģekilde 

incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca sistematik bir Ģekilde bu kurallar uygulanmalıdır.  Elde 

edilen sonuçların da teorik temellerle iliĢkilendirilerek genel bir yaklaĢımla sunulması önemli 

görülmektedir. Kodlama sürecinde veriler içindeki bir sözcük, bir resim, bir cümle ya da bir 

paragraf isimlendirilir. Bu süreçte veriler ayrıntılı bir Ģekilde incelenir. Bu Ģekilde verilerin 

içinde yer alan kavramlar ortaya çıkarılır. Ortaya çıkan kavramlar da birbirleriyle 

iliĢkilendirilerek kategoriler ya da temalar oluĢturulur. Kategoriler kavramlardan daha soyut 

baĢlıkları içerir (TavĢancıl ve Aslan, 2001; Yıldırım ve ġimĢek, 2011). 

ÇalıĢma kapsamı 

Milli Eğitim Bakanlığı 23.10.2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyonunu çalıĢmanın 

kapsamını oluĢturmaktadır. 

Bulgular 

Ġçerik analizi sonuçlarına göre 6 kategori oluĢturulmuĢtur. Bu kategorileri oluĢturan 

kavramlar ve kodlar öncelikle Ģekil olarak gösterilmiĢtir. Ardından kavramlara iliĢkin frekans 

analizi ifade edilmiĢtir. Son olarak da bazı kavramlara iliĢkin doğrudan alıntılar yapılarak 

kavramların neyi ifade ettiğinin daha iyi anlaĢılması hedeflenmiĢtir. 

 

2023 Eğitim Vizyonunun Genel AnlayıĢı 

 

AĢağıdaki ġekil 1‘de 2023 Eğitim Vizyonunun Genel AnlayıĢı kategorisine iliĢkin 

kodlamalar yer almaktadır. Genel anlayıĢ kategorisi 2023 Vizyonu Takvimi, 21. yüzyıl 

becerileri, Akademik baĢarı anlayıĢı, Birliktelik vurgusu, Eğitimde fırsat eĢitliği, Evrensel ve 

yerel değerlere odaklanmak, iyi insan yetiĢtirme amacı ve Teknolojik GeliĢim ve EleĢtirel 

Eğitim kodlamalarından oluĢmaktadır. 

 
ġekil 1. 2023 Eğitim Vizyonunun Genel AnlayıĢı 
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AĢağıdaki Tablo 1‘de genel anlayıĢa iliĢkin frekans analizi yer almaktadır. Frekans 

analizi incelendiğinde evrensel ve yerel değerlere odaklanma kavramının en sık karĢılaĢılan 

kod olduğu görülmektedir. Ayrıca 21. Yüzyıl Becerilerine de oldukça vurgu yapılmıĢtır.  

 

Tablo 1 

2023 Eğitim Vizyonunun Genel Anlayışı Kategorisine İlişkin Frekans Analizi 

Genel AnlayıĢ f 

2023 Vizyonu Takvimi 1 

21. yüzyıl becerileri 6 

Akademik baĢarı 5 

Birliktelik 2 

Eğitimde fırsat eĢitliği 2 

Evrensel ve yerel değerler 9 

iyi insan yetiĢtirmek 5 

Teknolojik GeliĢim ve EleĢtirel Eğitim 1 

 

 2023 Eğilim Vizyonunun temel amacı Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: ―...çağın ve 

geleceğin becerileriyle donanmıĢ ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime 

sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiĢtirmektir.‖. Metinde 

evrensel ve yerel değerlere yapılan vurgu metinde Ģu Ģekilde kendini göstermektedir: ―Sonuç 

olarak, bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük, kendi kültüründen mahrum etmektir. 

Daha büyük bir kötülük ise, kendi kültürüne mahkûm etmektir. Kültürün uygarlığa dönüĢümü 

evrensel olana bağlantısıyla gerçekleĢir. Evrensel bakıĢ, sağlam bir eğitim sistemi için temel 

Ģart olan toplumsal mutabakatı kolaylaĢtırır. Mutabakat olmadan zemin olmaz. Zemin 

olmadan Ģekil olmaz. Diğer bir ifadeyle eğitim de dâhil birçok konu zemin olmadığı durumda 

sadece Ģekilde kalır.‖. 

 21. yüzyıl becerileri ise ―Akıl yürütme, eleĢtirel düĢünme, yorumlama, tahmin etme ve 

benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır. Bilgi depolamak, formül ezberlemek 

gibi iĢlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaĢım sergilenecektir.‖ ifadeleriyle özetlenebilir. 

Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması 

hedeflenmektedir: ―Ayrıca, mevcut insan kaynağının en verimli Ģekilde kıymetlendirilmesi 

için aidiyet duygusunu güçlendirecek adımlar atılacaktır. Aidiyetin güçlenmesi için öğretmen 

ve yöneticilerin hakları konusunda Yükseköğretim kurumlarıyla iĢ birliği içinde 21. yüzyıl 

becerilerini kazandırmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü 

düzeyde yan dal programları açılacaktır.‖. 

 2023 Vizyonunun Takvimi ise Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: ― Ġlk safha olan 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı tasarım, simülasyon, öncü pilotlamalar ve yeniliklerin kısmi 

uygulamasıyla baĢlayacaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ülke ölçekli pilotlamalar ve 

tasarımı biten eylemlerin uygulamaları gerçekleĢtirilecektir. 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılında ise ana hedefler altında sıralanan eylemlerin tümünün hayata geçirilmesi ve bazı 

eylemlerin etki analizlerinin yapılması sağlanacaktır.‖ Bu bildirinin tam metninin hazırlandığı 

2019 Temmuz ayı içinde okullarda uygulanan rehberlik etkinliklerinin güncellenmesine 

yönelik bir çalıĢtay gerçekleĢtirilmektedir. 
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2023 Eğitim Vizyonunun Öğretmen Modeli 

 

AĢağıdaki ġekil 2‘de 2023 Eğitim Vizyonunun Öğretmen Modeli kategorisine iliĢkin 

kodlamalar yer almaktadır. Öğretmen Modeli kategorisi Öğretmenlik Meslek Kanunu, 

ġefkatli öğretmen, Usta öğretmen ve Koçluk kodlamalarından oluĢmaktadır. 

 
ġekil 2. 2023 Eğitim Vizyonunun Öğretmen Modeli 

 

AĢağıdaki Tablo 2‘de genel anlayıĢa iliĢkin frekans analizi yer almaktadır. Frekans 

analizi incelendiğinde usta öğretmen kavramının en sık karĢılaĢılan kod olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Ģefkatli öğretmen kavramına da oldukça vurgu yapılmıĢtır. 

 

Tablo 2 

2023 Eğitim Vizyonunun Öğretmen Modeli Kategorisine İlişkin Frekans Analizi 

Öğretmen Modeli f 

Koçluk 2 

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2 

ġefkatli öğretmen 3 

Usta öğretmen 6 

 

Usta öğretmen kavramı metinde Ģu Ģekilde kendini göstermektedir: ―Usta bir 

öğretmen, müfredatı çocukların ihtiyacına göre anında yeniden inĢa eder, fırsat eğitimi yapar. 

Müfredat kelimesinin kökü ―fert‖ten gelir. O fert çocuktur, öğrencidir, onun içinde saklı olan 

cevherdir. Bu cevheri mücevher yapacak oyuncularsa öğretmenlerdir. Biz bu sahnede ancak 

rehber olabiliriz. ġahsiyeti Ģahsiyet bina eder.‖. Ayrıca öğretmenin rehber olması gerektiğine 

vurgu yapılmaktadır : ―Öğretmen ve diğer yetiĢkinler bilgi transferi yerine hissetme, düĢünme 

ve yapmayı tetikleyen yöntemlerle rehberlik ettiği sürece doğal öğrenme ekosistemi korunur. 

Öğretmen yönetmez, gütmez; rehberlik ve ustalığını konuĢturur. Tüm çocukları, öğrenme 

topluluğunun saygın birer ferdi olarak görür. Öğretmen, her gocuğun farklı olduğu ve her 
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beynin farklı öğrendiği yaklaĢımıyla hareket eder. Çocukların hazırbulunuĢluklarını tespit 

ederek müfredatı, öğrenme ortamını ve materyallerini bu farklılıklara uygun olarak düzenler. 

Ġzleme-değerlendirmeyi korku ve baskıya yol açmayacak Ģekilde öğrenme sürecini iyileĢtirici 

bir araç olarak ele alır. Tüm değerlendirme süreçlerinde kendini karĢı taraf olarak değil, 

çocukların yanında konumlar. Kendi öğretmenlik becerilerini de değerlendirmeye tabi tutar; 

sürekli öğrenmeye açıktır, heveslidir ve bunu etrafındakilere hissettirir.‖. 

Öğretmenin usta olmasının yanında Ģefkatli de olması gerektiği vurgulanmaktadır: 

―Birlikte yapılan bu yolculukta ana aktör öğretmendir. Zira öğretmen aynen anne Ģefkati gibi 

hayatlarına dokunduğu bireylerin eğitiminde ustalığını ortaya koyar ve insanlaĢmanın vasıtası 

rolünü üstlenir. Bir öğretmenin bilgiden ve beceriden önce çocuğa Ģefkatini vermesi öğrenme 

etkileĢiminin en önemli kısmıdır. Böyle olduğunda her çocuğun kendi içinde saklı olan 

müfredat açığa çıkacaktır.‖. 

 

2023 Eğitim Vizyonunda PDR Hizmetleri 

 

AĢağıdaki ġekil 3‘de 2023 Eğitim Vizyonunun PDR Hizmetleri kategorisine iliĢkin 

kodlamalar yer almaktadır. PDR Hizmetleri kategorisi Anne baba eğitimi, Bağımlılıkla 

mücadele, Çevreyle iliĢkiler, E-Rehberlik, Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddeti önleme, Kariyer 

Rehberliği, Okul GeliĢim Modeli, Rehberlik AraĢtırma Merkezleri, Sınav baskısı ve Sınıf 

rehberliği kodlamalarından oluĢmaktadır. 

 
ġekil 3. 2023 Eğitim Vizyonunun PDR Hizmetleri 

 

AĢağıdaki Tablo 3‘de PDR hizmetleri kategorisine iliĢkin frekans analizi yer 

almaktadır. Frekans analizi incelendiğinde Okul GeliĢim Modeli kavramının en sık 

karĢılaĢılan kod olduğu görülmektedir. Ayrıca kariyer rehberliği ve sınav baskısı 

kavramlarına da oldukça vurgu yapılmıĢtır. 
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Tablo 3 

2023 Eğitim Vizyonunun PDR Hizmetleri Kategorisine İlişkin Frekans Analizi 

PDR Hizmetleri f 

Anne baba eğitimi 3 

Bağımlılıkla mücadele 2 

Çevreyle iliĢkiler 4 

E-Rehberlik 1 

Kadına ve çocuğa yönelik Ģiddeti önleme 1 

Kariyer Rehberliği 10 

Okul GeliĢim Modeli 17 

Rehberlik AraĢtırma Merkezleri 6 

Sınav baskısı 10 

Sınıf rehberliği 1 

 

 Okul GeliĢim Modeline göre ―çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu 

iyileĢtirme çalıĢmalarında yer alacağı‖ ifade edilmektedir. ―Bu modele dayanarak her bir 

okulun kendi hazırlayacağı Okul GeliĢim Planı, yıllık bazda merkez teĢkilatla birlikte 

izlenecek bir yol haritası niteliğinde olacaktır. Okul GeliĢim Planlarındaki hedefler 

doğrultusunda; çocukların bireysel, akademik ve sosyal geliĢim amaçlarına yönelik etkinlikler 

izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenerek iyileĢtirecektir.‖. Eğitim vizyonunun okullara 

bakıĢ açısı da Ģu Ģekildedir: ―Bir yaĢam alanı olarak okulu; her bir çocuğumuzun değerine 

değer, mutluluğuna mutluluk katan, evrensel, millî ve manevi erdemlerle birlikte yaĢam 

becerilerinin içselleĢtirildiği mekânlar olarak görüyoruz.‖. 

 Kariyer rehberliğinin çalıĢma sistemi Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır: ―Kariyer Rehberliği 

Sistemi kurularak çocukların kendilerini ve meslekleri tanıma ile kariyer seçimi süreçleri 

yapılandırılacaktır.‖. Bunun için PDR hizmetlerinin önemine ―Millî Eğitim Sistemi‘nde 

çocukların mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alabilmelerine imkân veren bir sistem 

oluĢturma çalıĢmaları kapsamında erken çocukluktan ortaöğretimin sonuna kadar iĢlevsel bir 

Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik (PDR) yapılanması kurulacaktır.‖ ifadeleriyle vurgu 

yapılmıĢtır. Kariyer rehberliği e-mezun, e-portfolyo ve tanıma-yönlendirme sistemlerini 

içerecektir. Bu bağlamda ―Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın 

izlenmesi, değerlendirilmesi, geliĢtirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-

portfolyo oluĢturulacaktır.‖ ve ―tüm öğretim kademeleri düzeyinde çocukların kendini 

tanıyarak (mizaç, yetenek, ilgi, değerler, kiĢilik ve aile) kariyer profili oluĢturması, iĢ-meslek 

tanıma yollarını, kaynaklarını öğrenmesi ve kariyer geliĢim dosyasının öğrenci e-

portfolyosuyla iliĢkilendirilmesi sağlanacaktır.‖ 

 Sınav kaygısını ortaya çıkan faktörlerden biri olan sınav baskısı da metinin çeĢitli 

bölümlerinden ele alınmıĢtır: ―Türk Eğitim Sistemi‘nde okullar arasındaki eĢitsizliğin yüksek 

olmasından kaynaklanan sınav baskısı altında müfredat ne yazık ki araç olmaktan çıkmakta ve 

amaç hâline gelmektedir.‖. 2023 Eğitim Vizyonu sınav baskısını azalmayı hedeflemektedir. 

Bunun için ―Tüm değerlendirme süreçlerinde kendini karĢı taraf olarak değil, çocukların 

yanında konumlar.‖ ve ―Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiĢte orta vadeli hedefimiz 

yarıĢma ve elemeye yönelik sınava olan ihtiyacı azaltılmayı‖ hedeflemektedir. Ayrıca 

öğretmenin ―Ġzleme-değerlendirmeyi korku ve baskıya yol açmayacak Ģekilde öğrenme 
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sürecini iyileĢtirici bir araç olarak‖ gerçekleĢtirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öğrencilerin 

sınavlara hazır olabilmesi için:  ―Sınav öncesi her ay paylaĢılacak, örnek sorularla belirsizlik 

ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacaktır. Sınav sonrası yerleĢtirme puanının 

hesaplanmasında öğrencinin okul baĢarı puanı da dikkate alınacaktır. Orta vadede temel 

amacımız baĢta merkezî sınavlara olan ihtiyacın azaltılması ve çocuklarımızın ihtiyaç 

duyduklarında, öğrenme amaçlı destek hizmetlerine eriĢimini kolaylaĢtırmaktır.‖. 

2023 Eğitim Vizyonunda PDR Ġlkeleri 

 

AĢağıdaki ġekil 4‘de 2023 Eğitim Vizyonunun PDR Ġlkeleri kategorisine iliĢkin 

kodlamalar yer almaktadır. PDR Ġlkeleri kategorisi Birey merkezli eğitim, Bireysel 

farklılıklar, Bütüncül yaklaĢım, Doğallık, Kendini gerçekleĢtirme, Kendini tanıma ve Kültüre 

duyarlılık kodlamalarından oluĢmaktadır. 

 

 
ġekil 4. 2023 Eğitim Vizyonunun PDR Ġlkeleri 

 

AĢağıdaki Tablo 4‘de PDR ilkeleri kategorisine iliĢkin frekans analizi yer almaktadır. 

Frekans analizi incelendiğinde bütüncül yaklaĢım ve bireysel farklılıklar kavramlarının en sık 

karĢılaĢılan kodlar olduğu görülmektedir. Ayrıca kendini tanıma ve kültürel duyarlılık 

kavramlarına da oldukça vurgu yapılmıĢtır. 

 

Tablo 4 

2023 Eğitim Vizyonunun PDR İlkeleri Kategorisine İlişkin Frekans Analizi 

PDR Ġlkeleri f 

Birey merkezli eğitim 5 

Bireysel farklılıklar 20 

Bütüncül yaklaĢım 22 

Doğallık 4 

Kendini gerçekleĢtirme 3 

Kendini tanıma 8 

Kültüre duyarlılık 9 
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 Vizyon belgesinin felsefi alt yapısı açıklanırken bütüncül yaklaĢıma oldukça önem 

verilmiĢtir: ―2023 Eğitim Vizyonu Belgesi‘nin en temel felsefi önermesi insanın, ontolojik 

birlik ve bütünlüğü içinde yeniden ele alınmasıdır. Ġnsanı tekrar hak ettiği biçimde eğitimin 

gündemine taĢımaktır. Medeniyetimizin kutsallık atfettiği Ġnsan, düĢünen, sosyal bir hayvan 

sınırlarına hapsedilmekten azat edilmeli; somato-psiko- spiritüel (beden-psiĢe-ruh) fıtratıyla 

kabul görmelidir.‖. Eğitim sisteminin baĢarılı olabilmesi için bütüncül yaklaĢım sergilemesi 

gerektiği ifade edilmiĢtir: ―Özetle insan öz, ruh, kalp, akıl, madde, beden ile bir bütündür. 

Eğitim sistemleri ancak insan doğasına ait tüm bu unsurlara bütüncül bir sorumluluk 

geliĢtirebildiği ölçüde baĢarılıdır.‖. Bu nedenle vizyon belgesinde ―Çocuklarımızın biliĢsel, 

duygusal, fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimi önemsenecektir.‖ ifadeleriyle çok boyutlu 

geliĢimin altı çizilmektedir. Ayrıca bütüncül yaklaĢım sadece insana yönelik değil bilgiye de 

yönelik olmalıdır: ―Ġnsan doğasındaki bütünlük kadar bilginin bütünlüğüne de ihtiyaç vardır. 

Bu bakımdan yeni kuramlara gereksinim olduğu aĢikârdır.‖. 

 Bütüncül yaklaĢıma PDR hizmetleri konusunda da vurgu yapılmaktadır: ―PDR 

hizmetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde rehber öğretmenlerin sistem içindeki rolleri 

diğer eğitim çalıĢanlarıyla bütünleĢik hâle gelecektir.‖. Bunun için rehber öğretmenleri 

güçlendirirken aynı zamanda okuldaki diğer personelin rehberlik hizmetlerinin amaçları ve 

ilkeleri doğrultusunda farkındalık sahibi olması ve ortak bir tutum geliĢtirmeleri için 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda: ―Sınıf öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine iliĢkin 

becerilerinin artması için sertifikasyona dayalı eğitimler düzenlenecektir.‖. 

 Bireysel farklılıklar vurgusu ve birey merkezli eğitim de metnin birçok noktasında 

vurgulanmaktadır: ―Öğretmen, her gocuğun farklı olduğu ve her beynin farklı öğrendiği 

yaklaĢımıyla hareket eder. Çocukların hazırbulunuĢluklarını tespit ederek müfredatı, öğrenme 

ortamını ve materyallerini bu farklılıklara uygun olarak düzenler.‖. Temelde bunun için Ģöyle 

bir bakıĢ açısını savunmaktadır: ―Çocuklar arasındaki farklılıkları doğal bir zenginlik olarak 

gören öğretmen, duygusal güveni, fiziksel hijyeni ve biliĢsel merakı birleĢtirerek, bir fidana su 

verircesine sözü geçen tutku ve cesareti güçlendirir. Çocuğun varoluĢu köklenir.‖. 

 Bireysel farklılıkları dikkate alan bir yaklaĢım için PDR hizmetlerinden yararlanılması 

hedeflenmektedir: ―Millî Eğitim Sistemi‘nde çocukların mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun 

eğitim alabilmelerine imkân veren bir sistem oluĢturma çalıĢmaları kapsamında erken 

çocukluktan ortaöğretimin sonuna kadar iĢlevsel bir Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik 

(PDR) yapılanması kurulacaktır.‖. 

 Kültürel duyarlılık bir diğer önemli kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunun için 

kültüre duyarlı ölçme araçları hazırlanacaktır: ―Türk kültürü dikkate alınarak yetenek, ilgi, 

meslek değerleri, mizaç, kiĢilik, karar verme, kariyer inancı vb. özelliklerin ölçülmesine 

yönelik araçlar geliĢtirilecektir.‖. Bu ölçme araçları psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinde de kullanılacaktır: ―Kültürel kodlarımız dikkate alınarak rehberlik 

hizmetlerinde kullanılacak yeni ölçme araçları geliĢtirilecektir.‖.  2023 Vizyon Belgesi Türk 

kültürüne sahip çıkmayı hedeflemektedir: ―Bilimin rehberliğinde ve vicdanımızın pusulasında 

bir bakıĢ geliĢtirdiğimiz sürece Anadolu‘daki varlığımızın bin yıllık iyi örneklerle bezeli 

birikimine ve mirasına tam manasıyla sahip çıkmıĢ oluruz.‖. 

 Psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetlerinin en temel amaçlarından biri olan kendini 

tanıma kavramına Ģu Ģekilde vurgu yapılmıĢtır: ―Eğitim kurumunun temel çıkıĢ noktası 

bireyin kendini bilmesini ve tanımasını sağlamaktır.‖. KiĢinin kendini tanıması ve 

eğitimcilerin öğrencileri tanımasının nasıl kullanılacağı da Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: ―Mizaç ve 
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yetenek temelli bir tanıma yaklaĢımı, eğitim sisteminin aktörlerinin geliĢimi için kritik bir 

öneme sahiptir. Bireyin kendini tanıması ve bu tanımanın takibi onun eğitim yolculuğunda 

kiĢiselleĢtirilmiĢ bir yol haritasına sahip olmak demektir.". 

2023 Eğitim Vizyonunda PDR Kavramları 

 

AĢağıdaki ġekil 5‘de 2023 Eğitim Vizyonunun PDR kavramları kategorisine iliĢkin 

kodlamalar yer almaktadır. PDR kavramları kategorisi Mutluluk, Öz-yeterlilik, Sosyal 

geliĢim, YaĢamın anlamı kodlamalarından oluĢmaktadır. 

 

 
ġekil 5. 2023 Eğitim Vizyonunun PDR Kavramları 

 

 

AĢağıdaki Tablo 5‘de PDR kavramları kategorisine iliĢkin frekans analizi yer 

almaktadır. Frekans analizi incelendiğinde mutluluk kavramının en sık karĢılaĢılan kod 

olduğu görülmektedir. Ayrıca sosyal geliĢim kavramına da vurgu yapılmıĢtır. 

 

Tablo 5 

2023 Eğitim Vizyonunun PDR Kavramları Kategorisine İlişkin Frekans Analizi 

PDR kavramları f 

Mutluluk 7 

Öz-yeterlilik 1 

Sosyal geliĢim 2 

YaĢamın Anlamı 1 

 

2023 Eğitim Vizyonunun hemen alt baĢlığında ―Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye‖ 

ifadesinin bulunması mutluluk kavramına verilen önemi göstermektedir. Vizyon belgesinin 

temel amacı da bu Ģekilde ifade edilmiĢtir: ―Çocuklarımızın neĢesi ve mutluluğu, ailenin 

sıhhati, toplumun huzuru, ülkemizin refahı ve evrensel anlamda insan onuru ortak paydasında 

buluĢabilmemiz için hazırladığımız 2023 Eğitim Vizyonu, orta vadede kalite konusunda bir 

atılımı hedeflemektedir.‖. Vizyon belgesi okulu Ģu Ģekilde görmektedir: Bir yaĢam alanı 

olarak okulu; her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan, evrensel, 

millî ve manevi erdemlerle birlikte yaĢam becerilerinin içselleĢtirildiği mekânlar olarak 
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görüyoruz.‖. Okullar da bu bağlamda dönüĢüm geçireceği ifade edilmektedir: ―Okullar 

Çocuklar için Mutlulukla Yer Aldıkları Bir Hayat Alanına DönüĢecek‖.  

 

2023 Eğitim Vizyonunda PDR Mesleği 

 

AĢağıdaki ġekil 6‘da 2023 Eğitim Vizyonunun PDR Mesleği kategorisine iliĢkin 

kodlamalar yer almaktadır. PDR kavramları kategorisi ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, 

PDR Lisans Programı, PDR yönetmeliği kodlamalarından oluĢmaktadır. 

 

 
ġekil 6. 2023 Eğitim Vizyonunun PDR Mesleği 

 

AĢağıdaki Tablo 6‘da PDR mesleği kategorisine iliĢkin frekans analizi yer almaktadır. 

Frekans analizi incelendiğinde PDR Lisans programlarının, çalıĢma koĢullarının ve mevzuatın 

yeniden düzenlenmesine vurgu yapıldığı görülmektedir. 

 

Tablo 6 

2023 Eğitim Vizyonunun PDR Mesleği Kategorisine İlişkin Frekans Analizi 

PDR Mesleği f 

ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi 2 

PDR Lisans Programı 3 

PDR yönetmeliği 2 

 

 2023 Vizyon Belgesinde ―Öğretmenlerin mesleki geliĢimlerine iliĢkin sertifika ve 

diplomalarının özlük haklarına hakkaniyetli yansıtılması sağlanacaktır.‖. Rehber 

öğretmenlerin lisansüstü öğrenimlerinin karĢılığı olan ek derslerin de verilmesi önemli bir 

konudur. Ayrıca ―Rehber öğretmenlerin çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi‖ne önem 

verileceği ifade edilmektedir. ÇalıĢma koĢullarını iyileĢtirmek için de bu hizmetlere uygun 

olmayan yönetmeliğin değiĢmesi gerekmektedir: ―PDR hizmetlerinin eğitim sistemi içindeki 

yeri, önemi ve etkililiği için mevzuat altyapısı yeniden yapılandırılacaktır.‖. Rehber 

öğretmenlerin mesleki geliĢimi için de çalıĢmalar planlanmaktadır: ―Rehber öğretmenlerin 

mesleki geliĢim gereksinimleri ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim, sertifika ve 

benzeri eğitimlerle desteklenecektir.‖. Lisans programları için de çalıĢmalara önem 
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verilecektir: ―Okullarda rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık alanında, adayların uygulama 

becerilerinin geliĢtirilmesine önem veren, nitelikli uzman personel yetiĢtirilmesi hususunda 

Yükseköğretim Kurulu ile iĢ birliği yapılacaktır.‖. 

2023 Eğitim Vizyonunun rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin ihtiyaçlara 

göre yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bölümü kelime bulutu olarak incelenmiĢtir. 

OluĢturulan kelime bulutu Ģekil 7‘de yer almaktadır. Kelime bulutuna bakıldığında ―kariyer‖, 

―yeniden‖ ve ―mizaç‖ kelimelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

 

  
ġekil 7.  Rehberlik Hizmetleri Ġhtiyaçlara Yönelik Yapılandırılmasına Yönelik Kelime Bulutu 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

AraĢtırmanın bulgularına göre metinde de yer aldığı üzere rehberlik hizmetleri 

ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılması hedeflenmektedir. Bunun için ilk olarak kariyer 

rehberliği sisteminin kurulması, bu kapsamda öğrencinin iyi bir Ģekilde yönlendirilebilmesi 

için etkin bir Ģekilde bireyi tanıma tekniklerinden yararlanması, öğrenciyi tanımak için Türk 

kültürüne özgü ölçme araçlarının geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Dezavantajlı durumda olan 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılamak için rehber öğretmenlerden etkin bir Ģekilde 

yararlanılması düĢünülmüĢtür. Rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık hizmetlerinin ve 

RAM‘ların yeniden yapılandırılarak daha etkin bir Ģekilde hizmetlerin sunulması 

amaçlanmaktadır. Bu hizmetlerin verimli bir Ģekilde sunulması için okul psikolojik 

danıĢmalarının, sınıf rehber öğretmenlerinin ve aday okul psikolojik danıĢmanların mesleki 

geliĢimi için çalıĢmalar planlanacaktır.  Okul psikolojik danıĢmanlarının çalıĢma Ģartlarının 

iyileĢtirilmesi için ve diğer eğitim çalıĢanlarıyla uyumlu hareket edebilmeleri için yapılacak 

düzenlemelerin önemine vurgu yapılmıĢtır. Ayrıca mutlu çocukları yetiĢtirmek, sınav 

kaygısını azaltmak, tüm öğrencilere yönelik hizmetler, her öğrenciye değer verilmesi, 

okulların daha mutlu ortamlara dönüĢmesi, öğrencileri bütün yönleriyle geliĢtirme gibi 

rehberlik hizmetleriyle ilgili hedefler yer almaktadır. 

2023 Eğitim Vizyonunda yer alan psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetleriyle 

ilgili hedefler umut verici görülmektedir.  Ayrıca eğitim vizyonunun hedeflerine ulaĢması 
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rehberlik hizmetlerinin daha iĢlevsel hale getirilmeden mümkün görünmemektedir. Bu 

bağlamda okullarda psikolojik danıĢma ve rehberlik ilkelerini daha etkin bir Ģekilde ortaya 

koymak ve pozitif psikoloji uygulamalarının yaygınlaĢtırmak 20203 Eğitim Vizyonunun 

hedeflerine ulaĢılması açısından faydalı olacaktır. 

Öte yandan rehberlik hizmetleriyle ilgili yapısal sorunların nasıl çözüleceği hala 

netleĢmiĢ değildir. Tabi ki bu vizyonda bu çözümlerle ilgi ayrıntıya girmek mümkün değildir. 

Ancak alanda çalıĢanların ve akademisyenlerin gündeme getirdiği öncelikle çözülmesi 

gereken bazı problemler olduğu görülmektedir. Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik hizmetlerine 

uygun olmayan yönetmelik, alan dıĢı atamalar ya da çalıĢanlar, rehber öğretmenlerin norm 

kadrosunun uygunsuzluğu, kanunsuz görevlendirmeler, danıĢmanlık tedbiri ve adli görevler 

gibi konularla ilgili düzenlemeler için gerekli adımların atılması beklenmektedir. 

Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik hizmetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülmesi için 

psikolojik danıĢmanların niteliklerinin güçlendirilmesi, çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi ve 

psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetlerinin temel ilkelerine ve amaçlarına uygun mevzuatın 

hazırlanması baĢlangıç düzeyinden yapılması gerekenleri oluĢturmaktadır. Bu önceliklerin 

özel eğitim kurumları için de uygulanması ve gerekli denetimlerin yapılması önemli 

görülmektedir. 

Rehberlik hizmetleri iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilmesi gerektiği için okul 

yöneticilerinin ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiğine 

yönelik doğru bir anlayıĢ geliĢtirilmesini sağlayacak eğitimler planlanması faydalı olacaktır. 

Bu eğitimlerde Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik hizmetleriyle iliĢkili mevzuata da yer 

verilerek mevzuata uygun olmayan uygulamaların önüne geçilebilir. Bu konuda sorunlarla 

karĢılaĢılmaya devam edilmektedir. Örneğin bir psikolojik danıĢmanın ikinci bir okula 

görevlendirilmesinin kanunen uygun olmadığı halde hala devam etmesi sıklıkla karĢılaĢılan 

bir durumdur. 

Lisans programlarındaki uygulamaya dönük derslerin arttırılması geleceğin psikolojik 

danıĢmanlarını yetkin bir Ģekilde yetiĢtirmede önemli rol oynayacaktır. Bu uygulamaların 

verimli olabilmesi için psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik uygulamalarında görev alacak 

danıĢman öğretim üyelerinin ve danıĢman öğretmenlerin psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik 

lisans ya da lisansüstü eğitimi almıĢ olması gerekmektedir. Ayrıca diğer branĢlardaki 

danıĢman öğretmenler ücret alırken okul psikolojik danıĢmanları bu konuda sorun 

yaĢamaktadır. Benzer Ģekilde alanında lisansüstü eğitim almıĢ öğretmenlere ek ders için fark 

verilirken okul psikolojik danıĢmanlarına bu fark verilmemektedir. Bu gibi sorunları çözümü  

için alan çalıĢanlarının ve akademisyenlerinin görüĢü alınmalıdır. Son olarak psikolojik 

danıĢmanlık ve rehberlik lisans programı mezunlarının sayısı giderek artarken istihdam 

sorunları ortaya çıkmıĢtır. Eğitim fakültelerinde bazı öğretmenlik programlarına uygulanan 

kontenjan azaltılması ve ikinci öğretimlerin kapatılması gibi uygulamaların psikolojik 

danıĢmanlık ve rehberlik lisans programına da getirilmesi faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

 
Ergenlik dönemi birçok araştırmacı tarafında fırtınalı bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 

ortaokul dönemini kapsayan 12-14 yaşları arasında yaşanan fiziksel ve duygusal değişimler kişinin çevresine 

uyum göstermesini zorlaştırmaktadır. Öğrencilerin sağlıklı kişilik gelişimleri karşılaştıkları güçlüklerle başa 

çıkabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu dönemde akademik başarı liseye geçiş için zemin hazırladığı için ayrı 

bir önem taşımaktadır. Sınav kaygısı akademik başarının önündeki engellerden biri olarak görülebilir. Ergenlik 

döneminde umut, pozitif bir kişilik özelliği olarak kişinin kendini yeterli görmesine ve hedeflerine ulaşmak için 

yollar bulabilmesine katkı sağlayarak sınav kaygısıyla başa çıkabilmesine yardımcı olabilir. Bu araştırmada 

ergenlerin umut düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkilerini incelenmesi amaçlanmaktadır. Umut 

ve sınav kaygısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için ―ilişkisel tarama modeli‖ kullanılmıştır. Umut ve sınav 

kaygısı arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon analiziyle belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak 

Çocuklarda Umut Ölçeği ve FRİEDBEN Sınav Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Korelasyon analizleri umut ile 

sınav kaygısının negatif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. Umut aynı zamanda sına 
kaygısının küçük düşme, gerginlik ve bilişsel tıkanıklık boyutlarıyla da negatif ilişkili bulunmuştur. Regresyon 

analizleri umut düzeylerinin sınav kaygısını negatif yönde anlamlı bir ilişkiye yordadığı bulunmuştur. Bu 

araştırmanın sonuçlarına göre umut düzeyleri arttıkça sınav kaygısı azalmaktadır. Ergenlerin sınav kaygısıyla 

başa çıkabilmeleri için yapılacak çalışmalarda umut düzeyini arttıracak çalışmalara yer verilmelidir. 

. 

 

Anahtar Kelimeler: Umut, Sınav Kaygısı, Ergenlik 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HOPE AND 

TEST ANXIETY IN ADOLESCENTS 
 

ABSTRACT 

  Adolescence is defined as a stormy period by many researchers. Especially the physical and emotional 

changes between the ages of 12-14, including the secondary school period, make it difficult to adapt to one's 

environment. Healthy personality development helps students to cope with the difficulties they face. In this 

period, academic success is of special importance as it prepares the ground for transition to high school. Test 

anxiety can be seen as one of the obstacles to academic success. In adolescence, hope can help a person to cope 
with test anxiety by contributing to self-efficacy and finding ways to achieve their goals as a positive personality 

trait. The aim of this study is to investigate the relationship between adolescents' hopes and test anxiety levels. 

Relational screening model was used to determine the relationships between hope and test anxiety. The 

relationship between hope and test anxiety was determined by correlation and regression analysis. Children‘s 

Hope Scale and FRİEDBEN Test Anxiety Scale were used as data collection tools. Correlation analyzes showed 

that there was a significant negative correlation between hope and test anxiety. Hope was also negatively 

correlated with the dimensions of Social Derogation, Tenseness and Cognitive Obstruction of test anxiety. 

Regression analyzes showed that hope levels predict test anxiety negatively.  According to the results of this 

study, test anxiety decreases with increasing hope levels. In order to cope with the anxiety of the adolescents, 

studies that will increase the level of hope should be included. 

 

Keywords: Hope, Test Anxiety, Adolescence 
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GiriĢ 

Umut insanın en temel özelliklerinden biridir. Ġnsan umutlu bir varlıktır. Umut 

olmadığında insanın yaĢamını sağlıklı bir Ģekilde sürdürmesini düĢünmek zordur. Pandora‘nın  

kutusu açıldığında kutunun içindeki bütün kötülükler dünyaya yayılmaya baĢlar. Umut 

kutunun içinde kalan son Ģeydir. Kötülüklerin tekrar kutuya hapsedilmesi umudu ya da 

kötülüklerin dünyaya yayılmamıĢ olma umudu bunun için çabalamayı sağlar. Umut insanın 

bir amacının olmasını ve amaca ulaĢmak için çabalamasını sağlar. Umut sadece kiĢinin 

kendine yönelik inancı değil, baĢkalarına yönelik inancı da içine alır. Ayrıca ―Allah‘tan umut 

kesilmez‖ sözü aĢkın olana inancın simgesidir. Öte yandan Nietzsche "Umut en büyük 

kötülüktür çünkü iĢkenceyi uzatır."  sözüyle umut kavramına umutsuzlukla bakmaktadır. 

Umutla ilgili çeĢitli teoriler ortaya atılmıĢtır. Bunlar arasında en yaygın olanı 

Snyder‘in umut teorisidir. Umut, amaçlara ulaĢmak için iĢlevsel yollar üretebileceği inancını 

(pathways) ve amaçlara ulaĢmak için seçtiği yolları kullanabileceği inancını (agency) içine 

alan biliĢsel ve duyuĢsal özelliklerin birleĢimi olan bir kavramdır (Snyder, 2002; Snyder, 

Rand ve Sigmon, 2002). Çocukluk döneminde amaçlara ulaĢma yolunda karĢılaĢılan 

engellerle baĢa çıkmak umutlu düĢünceyi geliĢtirebilmekte ve bu umut gelecek yaĢantılar için 

kullanılabilmektedir (Snyder ve arkadaĢları, 1997). Umut kavramının çocuğun yaĢamındaki 

etkisinin anlaĢılması, umudun kazanılmasını, geliĢtirilmesini, sürdürülmesini ve 

yayınlaĢtırılmasını sağlayan etmenlerin anlaĢılmasıyla mümkündür. Pozitif psikolojinin 

önemli kavramlarından olan umut, önleyici ve koruyucu özellikleriyle psikolojik 

danıĢmanların anlaması, değerlendirmesi ve kullanması gereken bir kavramdır (Snyder, 

Feldman, Taylor, Schroeder ve Adams, 2000; Snyder, Feldman ve Rand 2002). Özellikle 

ergenlik dönemiyle birlikte bireyin karĢılaĢtığı engellerin üstesinden gelebilmesi için umut 

kolaylaĢtırıcı rol oynayabilir.  

Ergenlik dönemi birçok araĢtırmacı tarafında fırtınalı bir dönem olarak 

tanımlanmaktadır. Özellikle ortaokul dönemini kapsayan 12-14 yaĢları arasında yaĢanan 

fiziksel ve duygusal değiĢimler kiĢinin çevresine uyum göstermesini zorlaĢtırmaktadır. 

Öğrencilerin sağlıklı kiĢilik geliĢimleri karĢılaĢtıkları güçlüklerle baĢa çıkabilmelerine 

yardımcı olmaktadır. Bu dönemde akademik baĢarı liseye geçiĢ için zemin hazırladığı için 

ayrı bir önem taĢımaktadır. Sınav kaygısı akademik baĢarının önündeki engellerden biri 

olarak görülebilir. Ergenlik döneminde umut, pozitif bir kiĢilik özelliği olarak kiĢinin kendini 

yeterli görmesine ve hedeflerine ulaĢmak için yollar bulabilmesine katkı sağlayarak sınav 

kaygısıyla baĢa çıkabilmesine yardımcı olabilir. 

Sınav kaygısı kiĢinin herhangi bir sınav karĢısında yaĢadığı biliĢsel, duyuĢsal ve 

davranıĢsal boyutlarıyla kendini gösteren gerginlik durumundur. Sınav kaygısı genellikle 

olumsuz değerlendirilme korkusuyla iliĢkili olarak ortaya çıkarak kiĢinin gerçek 

performansını ortaya koymasını engellemektedir. Sınav kaygısının biliĢsel, duyuĢsal ve 

davranıĢsal boyutları bulunmaktadır. BiliĢsel boyutu dikkat dağınıklığı ve ilgisiz düĢünmeyle, 

duyuĢsal boyutu kaygı, bedensel tepkiler ve bedensel uyarılmayla ve davranıĢsal boyutu da 

eksik çalıĢma becerileri, erteleme ve kaçınma davranıĢlarıyla kendini göstermektedir 

(Zeidner, 2010).  

Sınav kaygısını değerlendirmek için en yaygın kullanılan ölçme araçları arasında 

Spielberger, Gorsuch ve Lushene, (1970) tarafında geliĢtirilen Durumluluk Sürekli Kaygı 

Envanteri ve Spielberger (1980) tarafından geliĢtirilen Sınav Kaygısı Envanteri yer 

almaktadır. Bu modeller sınav kaygısını kuruntu ve duyuĢsallık boyutlarıyla 
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değerlendirmektedir. FRIEDBEN Sınav Kaygısı Ölçeği (Friedman ve Bendas-Jacob, 1997) 

kuruntu ve duyuĢsallık boyutlarına olarak küçük düĢmeyi de ekleyerek farklı bir yapıyla 

ergenlerde sınav kaygısını ölçmek için geliĢtirilmiĢtir. Sınav kaygısını değerlendirmek için 

Lowe ve arkadaĢları (2008) geliĢtirilen biyo-psiko-sosyal model sınav kaygısını fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal boyutlarıyla incelemektedir.  

Bu araĢtırmadaki sınav kaygısı modelinde küçük düĢme, herhangi bir baĢarısızlık 

sonucunda kendisi için önemli kiĢiler tarafından kabul edilmemesi, küçük düĢeceği kaygısını 

ve çevresinin neler söyleyeceği düĢüncelerini ifade etmektedir. BiliĢsel engellenme ise 

sınavdan önce ya da sınav sırasında dikkatini toplayamamasını, düĢüncelerini 

düzenleyememesi, yeterli performans sergilenememesini, baĢarısız olacağı düĢüncesini ve 

etkili problem çözmede zorluklar yaĢamasını ifade etmektedir. Gerginlik de sınav anında ya 

da öncesinde yaĢanan bedensel ve duygusal rahatsızlık hissini anlatmaktadır. 

Yöntem 

Bu araĢtırmada ergenlerin umut düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri arasındaki 

iliĢkilerini incelenmesi amaçlanmaktadır. Umut ve sınav kaygısı arasındaki iliĢkilerin 

belirlenmesi için ―iliĢkisel tarama modeli‖ kullanılmıĢtır. Umut ve sınav kaygısı arasındaki 

iliĢkiler korelasyon ve regresyon analiziyle belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu yaĢları 11 ile 15 arasında değiĢen 269 ortaokul 

öğrencisinden oluĢmaktadır. Katılımcıların yaĢ ortalamaları 13.19 (±0.86) olarak 

hesaplanmıĢtır. Katılımcıların 142‘si kadın ve 127‘si erkektir. 37‘si 6. sınıf, 14‘ü 7. sınıf ve 

218‘i 8. Sınıf öğrencisidir. 

 

Tablo 1 

Betimsel İstatistikler (N=269) 

Veri Toplama Araçları 

Çocuklarda Umut Ölçeği: Snyder ve arkadaĢları (1997) tarafından geliĢtirilen ÇUÖ 

―amaca ulaĢma yolları‖  ve ―amaca güdülenme‖ boyurlarıyla çocukların umut düzeylerini 

ölçmektedir. Ölçme aracı 8-16 yaĢ arası çocuklarda kullanılabilmektedir. Toplamda 6 

maddeden oluĢan ölçek, likert tipi derecelemeye uygun olarak; ―Hiçbir Zaman=1, Nadiren=2, 

Bazen=3, Sık sık=4, Çoğu Zaman=5 ve Her Zaman=6‖ Ģeklinde derecelenmektedir. Ölçeğin 

puanlanması her bir maddeden alınan puanın toplanmasıyla yapılırken, ölçekten elde 

edilebilecek en yüksek puan 36, en düĢük puan 6‘dır. Ölçekteki tek sayılı maddeler amaca 

güdülenme boyutunu, çift sayılı maddelerse amaca ulaĢma yolları boyutunu oluĢturmaktadır.  

Çocuklarda Umut ölçeği Atik ve Kemer (2009) tarafından Türkçe‘ye uyarlanmıĢtır. Ölçeğin 

yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıĢ  tek faktörlü yapı için; x²/sd 

DeğiĢken        n            % 

Cinsiyet   

 Kadın 142 52,8 

 Erkek 127 47,2 

Sınıf   

 6. Sınıf 37 13,8 

 7. Sınıf 14 5,2 

   8. Sınıf 218 81,0 
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=3.73,RMSEA 0.061,S-RMR 0.031 ,GFI 0.99,CFI 0.98,AGFI 0.97 olarak hesaplanmıĢtır. Ġki 

Faktörlü yapıda ise x²/sd =2.72,RMSEA 0.047,SRMR 0.025 ,GFI 0.99,CFI 0.99,AGFI 0.98 

olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğin birinci faktördeki faktör yükleri .33 ve .72, ikinci faktördeki 

yükler ise -.81 ve -.41 arasında değiĢmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı .74 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği için korelasyon 

katsayısı .57 olarak bulunmuĢtur. 

FRIEDBEN Sınav Kaygısı Ölçeği: FRIEDBEN Sınav Kaygısı Ölçeği (FRIEDBEN 

Test Anxiety Scale; Friedman & Bendas-Jacob, 1997) sınav kaygısını küçük düĢme (8 

madde) ve biliĢsel engellenme (9 madde) ve gerginlik (6 madde) boyutlarıyla ölçen bireyin 

kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayalı olan bir ölçme aracıdır. Ölçek 6‘lı 

derecelendirmeye göre ("1" Bana kesinlikle uygun değil - "6" Bana kesinlikle uygun) 

puanlanmaktadır. 23 madde ve 3 alt boyuttan oluĢan ölçeğin 2., 3., 8., 10., 14. maddeler ters 

kodlanmakta olup ölçekten alınan yüksek puan, yüksek düzeyde sınav kaygısı olduğunu 

göstermektedir.  Ölçek alt boyutlara iliĢkin de puan vermektedir. FRIEDBEN Sınav Kaygısı 

Ölçeği Akın ve diğerleri (2013) tarafında Türkçe‘ye uyarlanmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliği için 

uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin 3 boyutlu modelinin uyum 

indeksi değerleri: x²=669,27, sd=216, RMSEA=.071, CFI=.87, GFI=.88, IFI= .88, 

SRMR=.073 olarak bulunmuĢtur. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ölçeğin 

bütünü için .88, küçük düĢme alt ölçeği için .78, gerginlik alt ölçeği için .81, biliĢsel tıkanıklık 

alt ölçeği için .76 olarak bulunmuĢtur.  

Bulgular 

Korelasyon Analizi 

Korelasyon analizleri umut ile sınav kaygısının negatif yönde anlamlı bir iliĢkiye sahip 

olduğunu göstermiĢtir. Umut aynı zamanda sınav kaygısının küçük düĢme, gerginlik ve 

biliĢsel tıkanıklık boyutlarıyla da negatif iliĢkili bulunmuĢtur. Ölçekler ve alt boyutlar 

arasındaki korelasyon katsayılarını ve betimsel istatistiklerini gösteren bulgular Tablo 2‘de 

yer almaktadır. 

Tablo 2 

Umut ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkiler 

Ölçekler 1 2 3 4 5 

Umut 

 

1     

Sınav Kaygısı -,354** 1    

Küçük DüĢme -,238** ,845** 1   

Gerginlik -,151* ,771** ,477** 1  

BiliĢsel Tıkanma -,460** ,837** ,529** ,517** 1 

** p < 0.01, *p<0.05 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi umut sınav kaygısının toplam puanı (r = -.35, p < .01)  ve 

sınav kaygısının küçük düĢme (r = -.29, p < .01) , gerginlik (r = -.15, p < .01)  ve biliĢsel 

tıkanıklık (r = -.46, p < .01)  boyutlarıyla da negatif iliĢkili bulunmuĢtur.  

Regresyon Analizi 

Regresyon analizleri Umudun sınav kaygısının toplam puanı (β = -.35, p < .01)  ve 

sınav kaygısının küçük düĢme (β = -.29, p < .01) , gerginlik (β = -.15, p < .01)  ve biliĢsel 
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tıkanıklık (β = -.46, p < .01)  boyutlarını negatif yönde yordadığını göstermektedir.  

Regresyon analizi sonuçlarına iliĢkin bulgular Tablo 3‘de yer almaktadır. 

 

Tablo 3 

Umudun Sınav Kaygısını Yordamasına Yönelik Regresyon Analizi 

DeğiĢken B 
Standard Error 

of B 
β t F P 

Sınav Kaygısı -1,443 ,234 -,354 -6,176 38,139  ,000 

Küçük DüĢme -,450 ,112 -,238 -4,004 16,029  .000 

Gerginlik -,205 ,082 -,151 -2,493 6,213  ,013 

BiliĢsel Tıkanma -,787 ,093 -,460 -8,460 71,563  .000 

Bağımlı DeğiĢken: Sınav kaygısı. Not: R2=.13, Düz. R2=.12 (p<.001) 

Bağımsız DeğiĢken: Küçük düĢme. Not: R2= -.05, Düz. R2=-.05 (p<.001) 

Bağımsız DeğiĢken: Gerginlik. Not: R2= -.02, Düz. R2=-.02 (p<.05) 

Bağımsız DeğiĢken: BiliĢsel Tıkanma. Not: R2= -.21, Düz. R2=-.21 (p<.001) 

 

Regresyon analizi umudun sınav kaygısındaki toplam varyansın %13‘ünü, küçük 

düĢme boyutundaki toplam varyansın %5‘ini,  gerginlik boyutundaki toplam varyansın 

%2‘sini ve biliĢsel tıkanıklık boyutundaki toplam varyansın %21‘ini açıkladığını göstermiĢtir. 

Katılımcıların baĢarı algılarına göre sınav kaygısı, küçük düĢme, gerginlik, biliĢsel tıkanıklık 

ve umut düzeylerinin farklılaĢma durumuna iliĢkin yapılan t testi sonuçları tablo  4‘te yer 

almaktadır. 

Tablo 4 

Katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanlarının başarı algısı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan t testi sonuçları 

Ölçekler BaĢarılı (N=75) Orta Düzey(N=176) t    p Cohen's d 

Sınav Kaygısı 63,82 ± 19,71 74,23 ± 20,65 -3,705 ,000 -0.51 

Küçük DüĢme 22,23 ± 9,89 24,46 ± 9,60 -1,667 ,097 -0.23 

Gerginlik 20,18 ± 7,62 22,40 ± 6,85 -2,270 ,024 -0.31 

BiliĢsel Tıkanma 21,41 ± 7,04 27,37 ± 8,45 -5,369 ,000 -0.74 

Umut 30,67 ± 3,99 27,21 ± 4,84 5,458 ,000 0.75 

 

Tablo 4‘te görüldüğü gibi kendilerini baĢarılı algılayan öğrencilerin kendilerini orta 

düzeyde baĢarılı algılayan öğrencilere göre sınav kaygısı, gerginlik ve biliĢsel tıkanma 

düzeylerinin daha düĢük ve umut düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Küçük 

düĢme boyutunda ise herhangi bir farklılık görülmemiĢtir. 

Katılımcıların aile tutumları algılarına göre sınav kaygısı, küçük düĢme, gerginlik, 

biliĢsel tıkanıklık ve umut düzeylerinin farklılaĢma durumuna iliĢkin yapılan t testi sonuçları 

tablo  5‘de yer almaktadır. 
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Tablo 5 

Katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanlarının aile tutumları algılarına göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan t testi sonuçları 

Ölçekler Koruyucu (N= 142) Demokratik (N=85) t    p Cohen's d 

Sınav Kaygısı 74,10 ± 21,50 68,37 ± 20,46 1,980 ,049 0.27 

Küçük DüĢme 24,44 ± 9,72 23,39 ± 9,69 ,789 ,431 0.11 

Gerginlik 22,59 ± 7,19 21,09 ± 7,06 1,531 ,127 0.21 

BiliĢsel Tıkanma 27,07 ± 9,01 23,88 ± 8,26 2,656 ,008 0.37 

Umut 27,98 ± 5,17 28,55 ± 4,60 -,833 ,406 -0.12 

 

Tablo 5‘te görüldüğü gibi ailelerini demokratik algılayan öğrencilerin ailelerini 

koruyucu algılayan öğrencilere göre sınav kaygısı ve biliĢsel tıkanma düzeylerinin daha düĢük 

olduğu görülmüĢtür. Küçük düĢme boyutunda ve umut düzeylerinde ise herhangi bir farklılık 

görülmemiĢtir. 

 

  Katılımcıların öğretmenlerle iliĢkilerine yönelik algılarına göre sınav kaygısı, küçük 

düĢme, gerginlik, biliĢsel tıkanıklık ve umut düzeylerinin farklılaĢma durumuna iliĢkin 

yapılan t testi sonuçları tablo 6‘da yer almaktadır. 

 

Tablo 6‘da görüleceği gibi öğretmenlerle iliĢkilerine iyi algılayan öğrencilerin 

öğretmenlerle iliĢkilerini orta düzeyde algılayan öğrencilere göre biliĢsel tıkanma 

düzeylerinin daha düĢük ve umut düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Sınav 

kaygısı, gerginlik ve küçük düĢme boyutunda ise herhangi bir farklılık görülmemiĢtir.  

 

Tablo 6 

Katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanlarının öğretmenlerle ilişkilerine yönelik algılarına 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan t testi sonuçları 

Ölçekler Ġyi (N= 188) Orta Düzey (N=66)       t    p Cohen's d 

Sınav Kaygısı 70,4146 ± 21,09850 76,2636 ± 21,29782 -1,933 ,054 -0.28 

Küçük DüĢme 23,6220 ± 9,74585 25,7856 ± 10,07562 -1,538 ,125 -0.22 

Gerginlik 22,0433 ± 7,29816 21,5283 ± 6,56727 ,506 ,613 0.07 

BiliĢsel Tıkanma 24,7492 ± 8,31663 28,9496 ± 9,10388 -3,443 ,001 -0.49 

Umut 28,8424 ± 4,68004 25,8141 ± 5,54835 4,303 ,000 0.61 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu araĢtırmanın sonuçlarına göre umut düzeyleri arttıkça sınav kaygısı azalmaktadır. 

Çocuklarda umut sınav kaygısının biliĢsel tıkanıklık, gerginlik ve küçük düĢme boyutlarını 

negatif yönde yordamaktadır. Alt boyutlar açısından bakıldığında en güçlü iliĢki umut ile 

biliĢsel tıkanıklık boyutu arasında bulunmuĢtur. Sınav kaygısı daha önceki araĢtırmalarda elde 

edilen sonuçlar bu araĢtırmadaki sonuçları desteklemektedir. 

Denizli (2004) 442 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı çalıĢmada kız öğrencilerde 

durumluk ve sürekli umudun derse katılma ve etkili okuma çalıĢma alıĢkanlıklarıyla beraber 
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sınav kaygısının duyuĢsal boyutunu yordarken, durumluk umudun derse katılma ve etkili 

okuma çalıĢma alıĢkanlıklarıyla beraber sınav kaygısının kuruntu boyutunu yordadığını 

bulmuĢtur. Erkek öğrencilerde ise durumluk ve sürekli umudun sınava hazırlanma ve dinleme 

becerileri çalıĢma alıĢkanlıklarıyla beraber sınav kaygısının duyuĢsal boyutunu yordarken, 

durumluk ve sürekli umudun sınava hazırlanma, sağlık ve beslenme ve yazma çalıĢma 

alıĢkanlıklarıyla beraber sınav kaygısının kuruntu boyutunu yordadığını bulmuĢtur. 

Ergenlerin sınav kaygısıyla baĢa çıkabilmeleri için yapılacak çalıĢmalarda umut 

düzeyini arttıracak çalıĢmalara yer verilmesi önerilmektedir. Bunun için biliĢsel davranıĢçı 

psikolojik danıĢma uygulamalarında ve pozitif psikoloji uygulamalarında umudun 

geliĢtirilmesine yönelik etkinlikler kullanılabilir. Öğrencilerin hayatlarının amaçlarını 

belirlemeleri ve bu amaçlara ulaĢmak için hangi yollardan gidebileceklerini fark etmeleri 

faydalı olacaktır. Ayrıca umut dolu mektuplar gibi öğrencinin gelecekte baĢarıya ulaĢmıĢ 

kendisine mektuplar yazması sınav kaygısını azaltması sağlayabilir. Umut dolu etkinlikler 

yoluyla sınav kaygısını azaltmaya yönelik deneysel çalıĢmalar yapılması faydalı olabilir. 

Bu araĢtırmada sınav kaygısı ve umudun baĢarı algısıyla iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. 

Yakın zamanda yapılan meta-analiz çalıĢmasında sınav kaygısının akademik baĢarıyla negatif 

iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Özellikle 6. ve 8. sınıflar arasında öğrenim gören ya da 11-14 yaĢ 

arasında olan öğrencilerin sınav kaygısından daha fazla etkilendikleri görülmüĢtür. Ayrıca 

sınav kaygısı öz-düzenleme, öz-yeterlilik, öz-saygı ile negatif iliĢkili bulunmuĢtur. Sınav 

kaygısıyla en güçlü iliĢkiye sahip benlik kavramı değiĢkeninin öz-saygı olduğu görülmüĢtür. 

(Von der Embse, Jester, Roy ve Post, 2018). Bu bağlamda umut ve sınav kaygısı arasında 

aracılık etkiye sahip olabilecek benlik kavramıyla iliĢkili değiĢkenlerinin araĢtırılması bu 

iliĢki hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaĢmamıza yardımcı olabilir. Kanonik bir korelasyon 

analizi ile yapılan baĢka bir çalıĢmada da umut düzeyleri düĢük olan katılımcıların yüksek 

düzeyde istatistik kaygılarının olduğu görülmüĢtür. Öğrencilerin hedeflere yönelik yollar 

üretme yeteneğini ve hedeflerle ilgili engellerin üstesinden gelme yeteneği azaldıkça istatistik 

yorumlama akademik baĢarı, yardım isteme korkusu ve kaygı düzeylerinin arttığı 

görüĢmüĢtür (Onwuegbuzie, 1998). Umut, sınav kaygısı ve baĢarı arasındaki iliĢkiler Ģimdiki 

araĢtırmanın bulgularıyla benzer özellikler göstermektedir. 

Ailelerin demokratik tutumlarının, öğretmenlerle iyi iliĢkilerin ve kendini baĢarılı 

algılamanın sınav kaygısıyla ilgili yaĢanan biliĢsel tıkanma sorunlarının daha az yaĢanmasına 

katkı sağlayabileceği görülmüĢtür. Ayrıca öğretmenlerle iyi iliĢki algısı öğrencilerin daha 

umutlu olmasını destekleyebileceği ifade edilebilir. Bu sonuçlar sınav kaygısını ailelerle ve 

öğretmenlerle iliĢkiler bağlamında daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini gösteriyor olabilir.  

Özellikle ortaokul yıllarından itibaren sınavlar daha önemli hale gelmeye 

baĢlamaktadır.  Öğrencileri sınavlardaki baĢarıların gelecekleri, aileleri ve öğretmenleri için 

ne derece önemli olduğunu gördükçe sınavlardan olabildiğince baĢarılı olmayı 

hedeflemektedirler. Bu hedefler bazen çok yüksek olabilmekte ve öğrencilerin kaygı 

yaĢamalarına neden olabilmektedir. Ayrıca sınavla ilgisiz birçok düĢünce sınav anında 

öğrencinin aklına gelebilmektedir. Öğrencilerin sınavda ne yapmaları gerektiği konusunda ve 

karĢılaĢtıkları engelleri nasıl aĢmaları konusunda desteklemek faydalı olabilir. Öğrencilerin 

sınavlar hakkında umutlu düĢünmeleri sağlamak sınav kaygılarının düĢmesine ve akademik 

baĢarılarının artmasına yardımcı olabilir (Snyder, 1999). Sınav kaygısı bireyin geçmiĢ 

tecrübelerinden etkilenebileceği için (Ziedner, 2010) geçmiĢ baĢarılarına odaklanmak umut 

düzeyini arttırabilir ve dolayısıyla sınav kaygısı kontrol edilebilir hale gelebilir. 
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ÖZET 

 
Ortaokul öğrencilerinin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik 

tutumlarının belirlemesini amaçlayan bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada 

Çanakkale il merkezinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri ile çalışılmıştır. Ortaokul 

öğrencilerinin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını 

belirlemek için araştırmada, Pierce, Stacey ve Barkatsas (2007) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Tabuk 

(2018) tarafından uyarlanan ―Matematik ve Teknoloji Tutum Ölçeği‖ kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 
genel öğrencilerin tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada yapılan analizler 

sonucunda öğrencilerin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik tutum 

düzeyleri belirlenmiş ve öğrencilerin tutumlarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bulgular ışığında elde edilen 

sonuçlar tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Matematik, Tutum, Teknoloji, Ortaokul öğrencileri 

 

MĠDDLE SCHOOL STUDENTS' ATTĠTUDES TOWARDS 

MATHEMATĠCS, TECHNOLOGY AND LEARNĠNG MATHEMATĠCS 

THROUGH TECHNOLOGY 
 

ABSTRACT 

A descriptive survey model was used in this study which aimed to determine the attitudes of secondary 

school students towards mathematics, technology and the use of technology in mathematics teaching. In this 

study, secondary school students studying in secondary schools in Çanakkale city center were studied. In the 

study, ―Mathematics and Technology Attitude Scale geliştiril developed by Pierce, Stacey and Barkatsas (2007) 

and adapted by Turkish Tabuk (2018) was used to determine attitudes of secondary school students towards 

mathematics, technology and the use of technology in mathematics teaching. According to the findings, it was 

concluded that general students' attitudes were positive. Also, as a result of the analyses conducted in the study, 
students 'attitudes towards mathematics, technology and the use of technology in mathematics teaching were 

determined and the factors affecting students' attitudes were investigated. In light of the findings, the results 

were discussed and some suggestions were presented. 

Keywords: Mathematics, Attitude, Technology, Middle school students 
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GiriĢ 

Matematik eğitimi ile ilgili alan yazın göz önüne alındığında öğrencilerin bu derste 

yaĢadığı baĢarısızlık en sık ele alınan ve en önemli konulardan biri olarak kabul edilmektedir 

(Peker ve Mirasyedioğlu, 2003). YaĢanan bu sorunun kaynağı üzerine de yapılmıĢ olan farklı 

çalıĢmalar bulunmaktadır (Dursun ve Dede, 2004; SavaĢ, TaĢ ve Duru, 2010). Ortaya konan 

araĢtırmalarda altı en sık çizilen sonuçlarında biri matematik baĢarısı ile matematiğe iliĢkin 

tutum arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğudur (Nazlıçiçek ve Erktin, 2002; Peker ve 

Mirasyedioğlu, 2003; Tabuk, 2019). 

Sosyal psikolojinin en önemli kavramı olarak kabul edilen tutum; ―bireyin kendisi ile 

alakalı her Ģeye karĢı sergilediği tepkileri üzerinde doğrudan etkili olan ve edindiği tecrübeleri 

sonucu oluĢan hazır bulunma durumu‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır (Allport, 1935). Üzerinde 

yarım asrı aĢkın bir süredir çalıĢılmasına rağmen tutum kavramının herkes tarafından kabul 

edilen bir tanımı bulunmamaktadır. Bu durum tutum kavramının yapısından ve yapılan farklı 

çalıĢmalarda farklı açılardan ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de tutumların 

oluĢmasında çok sayıda faktörün etkililiği söz konusudur. Yapılan çalıĢmalarda genel 

anlamda tutumların öğrenme ortamlarının kalitesi ve öğrenme ortamlarının psiko-sosyal 

yapısı ile yakından iliĢkili olduğu belirtilmektedir (Haladyna, Shaughnessy, ve Shaughnessy, 

1983; Hannula, 2002). 

Sınıflardaki öğretimin kalitesi ele alındığında ve bu kalitenin arttırılması denildiğinde 

günümüzde ilk akla gelen etken eğitim ve öğretim teknolojilerinin bu konuda iĢe ne kadar 

baĢarı ile dâhil edildiğidir. Bunun gayet doğal bir sonucu olarak öğretim sürecinde 

teknolojinin kullanımının derse, özellikle de çalıĢmamamızın odak noktası olan matematik 

dersine yönelik, tutumları nasıl etkilediği incelenmesi gereken bir konudur. Bu noktada 

matematiğe yönelik tutum kavramı ele alındığında teknolojiye yönelik tutumlar ve teknoloji 

ile matematik öğretimine yönelik tutumların da beraber incelenmesi gerektiği alan yazında 

özellikle vurgulanan bir noktadır (Galbraith ve Haines, 1998; Reed, Drijvers, ve Kirschner, 

2010). 

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı‘nın (MEB) 2010 yılı Kasım ayında kamuoyuna 

duyurmuĢ olduğu Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi‘nin, kısa adıyla 

FATĠH Projesi, eğitim ve öğretim alanında teknoloji kullanımıyla ilgili sadece Türkiye‘de 

değil dünyada da uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareket lerinden biri 

olarak göze çarpmaktadır. BaĢlaması ile beraber FATĠH projesinin, dolayısıyla teknolojinin 

eğitim ve öğretim alanında uygulanmasının, tüm derslerde olduğu gibi matematik dersindeki 

baĢarıya etkisi ve bu etkinin çok yönlü incelenmesi önemli bir gündem haline gelmiĢtir 

(Pamuk vd., 2013). Genel olarak bu alanda yapılan çalıĢmalarda öğrencilerin sadece 

matematiğe yönelik tutumların ele alındığı fakat öğrencilerin teknolojiye veya matematik 

öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının nispeten ihmal edildiği görülmektedir 

(Palavan ve Sunğur, 2017). Oysa yapılan bazı çalıĢmalar teknolojiye matematik öğretiminde 

yer verilmesinin matematiğe iliĢkin tutumlar ile değil de teknolojiye iliĢkin tutumla daha 

yakından alakalı olduğunu belirlemiĢtir (Fogarty vd., 2001; 1999; Pierce, Stacey, ve 

Barkatsas, 2007; Reed, Drijvers, ve Kirschner, 2010).  

AraĢtırmanın Amacı 
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Bu sebep, yani teknolojiye matematik öğretiminde sadece matematiğe iliĢkin 

tutumların değil aynı zamanda teknolojiye iliĢkin tutumların da önemli olması, göz önüne 

alınarak bu araĢtırmada son dönem teknolojik geliĢmeler ıĢığında ortaokul öğrencilerinin 

matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının 

belirlemesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere cevaplar 

aranmıĢtır.  

1. Öğrencilerin ölçekten aldıkları tutum puanları ne düzeydedir? 
2. Öğrencilerin ölçekten aldıkları tutum puanları cinsiyete göre değişmekte midir? 
3. Öğrencilerin ölçekten aldıkları tutum puanları sınıf düzeyine göre değişmekte midir? 

Yöntem 

AraĢtırmanın Modeli 

Ortaokul öğrencilerinin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji 

kullanımına yönelik tutumlarının belirlemesini amaçlayan bu araĢtırmada, çalıĢmanın amacı 

ve yapısına uygun olarak nicel yaklaĢımın benimsendiği betimsel tarama modeli 

kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢmada Çanakkale il merkezinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören ortaokul 

öğrencileri ile çalıĢılmıĢtır. Örneklem seçiminde ―zaman, para ve iĢgücü gibi faktörler göz 

önünde bulundurularak kolay ulaĢılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden örneklem 

seçilmesi olarak tanımlanan‖ uygun örnekleme seçim tekniği tercih edilmiĢtir (Büyüköztürk, 

2011). ÇalıĢma 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Çanakkale il merkezinde bulunan 

ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerinden oluĢan ve toplam sayısı 584 olan iki farklı grup 

üzerinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin dağılım bilgileri Tablo 1‘de 

verilmiĢtir.  

Tablo 1 

Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Dağılımı 

 Sınıf düzeyi 

Cinsiyet 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

Kız 64 73 101 79 317 

Erkek 55 61 81 70 267 

Toplam 119 134 182 149 584 

 

Veri Toplama Aracı  

Ortaokul öğrencilerinin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji 

kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek için araĢtırmada, Pierce, Stacey ve Barkatsas 

(2007) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye Tabuk (2018) tarafından uyarlanan ―Matematik ve 

Teknoloji Tutum Ölçeği (MTTÖ)‖ kullanılmıĢtır. MTTÖ 5 faktör altında toplanan 20 

maddeden meydana gelen bir ölçme aracıdır. Ölçeğe ait 5 faktör ―Matematiğe ĠliĢkin Güven - 

MĠG‖, ―Teknolojiye ĠliĢkin Güven - TĠG‖, ―Teknolojiyle Matematik Öğrenmeye ĠliĢkin 

Tutum - TMÖĠT‖, ―Duygusal Bağlanma - DB‖ ve ―Derse Katılım - DK‖ olarak 

isimlendirilmiĢtir. Her bir faktör 4 maddeden oluĢmaktadır. 5‘li likert tipindeki ölçeğin 

maddeleri ―Kesinlikle Katılmıyorum (1)‖ ve ―Kesinlikle Katılıyorum (5)‖ Ģeklindeki aralıkta 

değiĢen bir derecelendirmeye sahiptir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
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Elde edilen veriler uygun istatistik paket programlarıyla analiz edilmiĢtir.    Analizler 

sonucunda öğrencilerin matematiğe, teknolojiye ve matematik öğretiminde teknoloji 

kullanımına yönelik tutum düzeyleri belirlenmiĢ ve öğrencilerin tutumlarını etkileyen 

faktörler araĢtırılmıĢtır. Tutum puanına ait hesaplamalar ile ilgili olarak elde edilen sayısal 

bulguların değerlendirilmesi ―Kesinlikle Katılmıyorum‖ (1,00–1,80), ―Katılmıyorum‖ (1,81–

2,60), ―Kararsızım‖ (2,61–3,40), ―Katılıyorum‖ (3,41–4,20) ve ―Kesinlikle Katılıyorum‖ 

(4,21–5,00)‖ Ģeklinde yapılmıĢ ve bulgular bu doğrultuda yorumlanmıĢtır. Tutum puanlarında 

farklı değiĢkenlere göre farklılaĢmaların araĢtırıldığı analizlerde puanlar normal ve homojen 

bir dağılım gösterdiği için parametrik testler kullanılmıĢtır. 

Bulgular 

ÇalıĢma sonucu elde edilen bulgular belirlenen alt problemler çerçevesinde ele 

alınarak sırası ile sunulacaktır. Ġlk olarak öğrencilerin tutum puanları ile ilgili genel düzeyini 

gösterir bulgular sunulmuĢtur. 

Tutum Puanlarının Genel Değerlendirmesi 

Öğrencilerin tutum puanlarının alt faktörlere göre dağılımı ile ilgili betimsel 

istatistikler aĢağıda Tablo 2‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 2 

Tutum Puanlarının Değerlendirmesi 

Boyut Ortalama Standart Sapma Aralık 

DK 3,7382 0,9665 Katılıyorum 

TĠG 3,5773 1,0653 Katılıyorum 

MĠG 3,3996 1,1887 Kararsızım 

DB 3,7564 1,1574 Katılıyorum 

TMÖĠT 2,9371 1,2528 Kararsızım 

 

Tablo 2‘de yer alan bulgular ortaokul öğrencilerinin tutum puanlarının tüm faktörler 

için olumlu olduğunu göstermektedir. Tutum puan ortalamaları DK, TĠG ve DB faktörleri için 

―katılıyorum‖ aralığında yer alırken MĠG ve TMÖĠT faktörleri için ―kararsızım‖ aralığında 

yer almıĢtır.  

Tutum Puanlarının Cinsiyete Göre FarklılaĢması 

Öğrencilerin tutum puanlarının tüm alt faktörlerde cinsiyete göre farklılaĢma gösterip 

göstermediği ile ilgili analiz sonuçları aĢağıda Tablo 3‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 3 

Tutum Puanlarının Cinsiyete Göre Değişimi 

 Cinsiye

t 

N Ort SS t p 

DK Kız 317 3,7709 0,9754 0,890 0,374 
Erkek 267 3,6994 0,9561 

TĠG Kız 317 3,2496 1,0667 -8,590 0,000 
Erkek 267 3,9663 0,9251 

MĠG Kız 317 3,3462 1,2281 -1,183 0,237 
Erkek 267 3,4630 1,1392 

DB Kız 317 3,7705 1,1810 0,320 0,749 
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Erkek 267 3,7397 1,1308 

TMÖĠT Kız 317 2,7145 1,2604 -4,764 0,000 

Erkek 267 3,2013 1,1931 

 

Tablo 3‘te yer alan bulgular ortaokul öğrencilerinin tutum puanlarının DK, MĠG ve 

DB faktörleri için cinsiyete göre farklılaĢmadığını göstermektedir. Yani bu üç faktöre ait 

ortalama tutum puanları için kız ve erkek öğrenciler arasında istatistik olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır. Diğer taraftan TĠG ve TMÖĠT faktörlerinde cinsiyete göre bir 

farklılaĢma olduğu görülmektedir. Bu iki faktörde erkek öğrencilerin tutum puanları kızlardan 

istatistiki olarak anlamlı Ģekilde yüksek çıkmıĢtır. 

Tutum Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre FarklılaĢması 

Öğrencilerin tutum puanlarının sınıf düzeyine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

yönelik analiz sonuçları aĢağıda Tablo 4‘te sunulmuĢtur.  

Tablo 4 

Tutum Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşması 

Boyut Varyansın 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 
Sd Kareler 

ortalaması 
F p 

DK 

 

Gruplar arası 50,890 3 16,963 
19,930 0,000 Gruplar içi 493,670 580 0,851 

Toplam 544,560 583  

TĠG 
Gruplar arası 0,354 3 0,118 

0,103 0,958 Gruplar içi 661,300 580 1,140 

Toplam 661,654 583  

MĠG 
Gruplar arası 73,225 3 24,408 

18,862 0,000 Gruplar içi 750,562 580 1,294 

Toplam 823,787 583  

DB 
Gruplar arası 86,092 3 28,697 

23,952 0,000 Gruplar içi 694,916 580 1,198 

Toplam 781,007 583  

TMÖĠT 
Gruplar arası 14,450 3 4,817 

3,102 0,026 Gruplar içi 900,519 580 1,553 

Toplam 914,969 583  

 

Tablo 4‘te sunulan bulgulara göre öğrencilerin tutum puanlarının DK, MĠG, DB ve 

TMÖĠT faktörleri için sınıf düzeyine göre farklılaĢtığını göstermektedir. Bu farklılaĢmanın 

hangi gruplar arasında olduğuna yönelik yapılan post-hoc test sonuçları Tablo 5‘te 

sunulmuĢtur. Diğer taraftan sadece TĠG faktöründe tutum puanlarında sınıf düzeyine göre bir 

farklılaĢma olmadığı görülmektedir.  

AĢağıda yer alan Tablo 5‘te yer alan bulgular alt faktörlerde tutum puanlarının hangi 

sınıf düzeylerinde farklılaĢtığını göstermektedir.  

Tablo 5 

Tutum Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşma Yönü 

Boyut Sınıf düzeyi N Ortalama ss FarklılaĢma 
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DK 

5 119 4,2122 0,77133 5>6, 7, 8 

6>8 

7>8 

6 134 3,8424 0,91778 
7 182 3,6641 0,98307 
8 149 3,3565 0,96040 

TĠG 

5 119 3,6218 1,10486 

Yok 
6 134 3,5485 1,05821 
7 182 3,5721 1,08163 
8 149 3,5738 1,02852 

MĠG 

5 119 3,9212 0,91753 5>6, 7, 8 

6>8 

7>8 

6 134 3,5494 1,11477 
7 182 3,3592 1,23953 
8 149 2,8977 1,18506 

DB 

5 119 4,3309 0,75870 5>6, 7, 8 

6>8 

7>8 

6 134 3,9524 1,05163 
7 182 3,6607 1,21253 
8 149 3,2383 1,20189 

TMÖĠT 

5 119 3,0494 1,21358 

6>8 
6 134 3,0868 1,25546 
7 182 2,9636 1,28345 
8 149 2,6804 1,21630 

 

Tablo 5‘te sunulan ortaokul öğrencilerinin tutum puanlarının sınıf düzeyine göre 

farklılaĢması ile bulgulara göre tutum puanları DK, MĠG ve DB faktörleri için benzer 

farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Bu üç alt faktör için 5. sınıf öğrencilerinin tutum puanları yapılan 

ikili karĢılaĢtırmalar sonucu diğer tüm düzeylerdeki öğrencilerden istatistik olarak anlamlı 

Ģekilde yüksek çıkmıĢtır. TMÖĠT boyutunda ise sadece 6. sınıf öğrencilerinin tutum düzeyleri 

8. sınıf öğrencilerinden anlamlı Ģekilde yüksek iken diğer ikili karĢılaĢtırmalar için anlamlı bir 

farklılaĢma gözlenmemiĢtir. Son olarak TĠG faktöründe öğrencilerin tutum puanları arasında 

herhangi bir farklılaĢma, yukarıda Tablo 4‘te de belirtildiği gibi, söz konusu değildir. 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre öncelikle, MTTÖ ölçeğinin tüm alt faktörleri 

için elde edilen puan ortalamaları göz önüne alındığında, ortaokul öğrencilerinin matematiğe, 

teknolojiye ve teknolojiyle matematik öğrenmeye yönelik olumlu tutumlara sahip olduğu 

söylenebilir. Bu konuda yapılmıĢ diğer çalıĢmaların sonuçları da bu bulguyu 

desteklemektedir. Gürbüz, ÇavuĢ-Erdem ve Toprak (2015) tarafından lise öğrencilerinin 

matematik, teknoloji ve tablet kullanımına yönelik tutumlarını ve Duru, Peker ve Akçakın 

(2010) tarafından lise öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğrenmeye yönelik 

tutumlarını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen her iki çalıĢmada da benzer sonuçlar elde 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmaların her ikisinde de öğrencilerin matematik ve teknolojiye yönelik 

olumlu tutuma sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma bulgularına göre cinsiyete göre tutum puanlarında ise sadece TĠG ve 

TMÖĠT alt faktörlerinde erkekler lehine anlamlı farklılaĢma olduğu sonucu elde edilmiĢtir. 

Bu konuda Duru, Peker ve Akçakın (2010) yaptıkları çalıĢmada farklı sonuçlara ulaĢmıĢlardır. 

Bu sonuçlara göre sadece Tik faktöründe benzer Ģekilde erkek öğrencilerin puanlarının 

anlamlı Ģekilde yüksek olduğu sonucu elde edilmiĢtir. Ancak TMÖĠT faktöründe anlamlı bir 

farklılaĢma görülmemiĢtir. Ayrıca yine araĢtırmada elde edilen bulgulardan farklı olarak MĠG 
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faktöründe anlamlı bir farklılaĢma ortaya çıkmazken yine araĢtırma sonucu farklılaĢma 

gözlenmeyen DK ve DB faktörlerinde kızlar lehine farklılaĢmalar olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Ayrıca çalıĢma sonucu TĠG faktörü dıĢında tüm alt faktörlerde sınıf düzeyine göre 

anlamlı farklılıklar olduğu ve bu farklılıkların düĢük sınıf düzeyleri lehine ortaya çıktığı 

sonucu elde edilmiĢtir. Bu bulgu öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça konular daha da 

karmaĢıklaĢtığı için derste zorlandıkları Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Ayrıca alt düzey konularda 

yaĢanan öğrenme zorlukları ileri düzey konuların öğrenilmesini de zorlaĢtırmakta ve sonuç 

olarak öğrencilerin ders baĢarıları düĢmekte, derse olan tutumları da olumsuz Ģekilde 

etkilenmektedir. 

AraĢtırmada elde edilen sonuçlar ıĢığında matematik öğretiminde öğretmenlerin 

teknoloji kullanımına daha fazla yer vermeleri önerilebilir. Yapılacak diğer çalıĢmalarda 

cinsiyet ve sınıf düzeyi dıĢında tutumlar üzerinde etkisi olabilecek diğer değiĢkenler 

incelenebilir. Bu çalıĢma Çanakkale ili merkez ortaokul öğrencileri ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

BaĢka il veya illerde, ortaokul düzeyi dıĢında diğer düzeylerde ve matematik dersi dıĢında 

diğer dersler için benzer çalıĢmalar gerçekleĢtirilebilir. 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının bakış açısıyla ilkokul matematik dersinde zor olarak algılanan 

konuların neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nitel yaklaşımın benimsendiği çalışmada betimsel 

yöntemler kapsamında ele alınan örnek olay modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu, 2018-2019 

akademik yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Bölümünde okuyan 189 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler öğretmen adaylarına uygulanan ilkokul matematik dersi öğretim 

programında yer alan on dokuz alt öğrenme alanına ait konuları kapsayan anket formu ile toplanmıştır. 

Araştırma sonuçları genel olarak öğretmen adaylarının konuların zorluk düzeyini ―kolay‖ olarak algıladıkları 

göstermektedir. Öğretmen adayları en zor konular olarak sırası ile ―kesirlerde işlemler‖, ―alan ölçme‖, 

―uzamsal ilişkiler‖, ―kesirler‖ ve ―doğal sayılarda bölme işlemi‖ başlıklarını sıralamaktadır. Son olarak 

ilkokul matematik dersinde zor olarak algılanan konuların belirlenmesine yönelik çalışmaların diğer düzeyde 

yapılan çalışmalara göre sayısının yetersiz olması sebebiyle bu alanda başka çalışmaların yapılması 
önerilmektedir. Yapılacak çalışmalarda öğretmen adaylarının dışında öğrenci ve öğretmenlerle de benzer 

araştırmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca zor olarak algılanan konuların cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve mesleki 

tecrübe gibi farklı değişkenlere göre değişip değişmediğinin araştırılması önerilebilir. 

 

  

Anahtar Kelimeler: İlkokul matematik dersi, Zor konular, Sınıf öğretmeni adayları 

 

DIFFICULT TOPICS OF MATHEMATICS LESSON FOR 

PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
 

ABSTRACT 

 

In this study, it is aimed to determine what is perceived as difficult in elementary school mathematics 

lessons for prospective classroom teachers. The case study model used in the context of descriptive methods was 

used in the study in which the qualitative approach was adopted. The study group consisted of 189 prospective 

teachers studying at the Department of Classroom Education, Faculty of Education, Canakkale Onsekiz Mart 

University in the 2018-2019 academic year. The data were collected with a questionnaire covering the subjects 
belonging to nineteen sub-learning areas in the elementary school mathematics curriculum. The results of the 

study show that prospective teachers perceive the difficulty level of the subjects as ―easy‖. Pre-service teachers 

listed the most difficult topics as ―fraction operations", "measurement‖, ―spatial relations‖, ―fractions‖ and 

―division in natural numbers‖. Finally, it is recommended that other studies should be conducted in this area 

since the number of studies aimed at identifying the subjects perceived as difficult in elementary school 

mathematics course is insufficient compared to other studies. Besides, similar studies should be conducted with 

the students and teachers in addition to the prospective teachers. Also, it may be suggested to investigate 

whether the subjects perceived as difficult change according to different variables such as gender, age, class 

level, and professional experience. 

 

Keywords: Primary school mathematics lessons, Difficult topics, Prospective primary school teachers 
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GiriĢ 

Matematikte bilimin yapısı gereği yer alan konular ve kavramlar birbirlerine sıkı bir 

biçimde bağlıdır. Kavramlar birbirlerini takip eder birbiri üzerine bina edilir. Bu açıdan 

bakıldığında bir konunun öğretimine baĢlamadan ön Ģart olan konu ve kavramların öğrenilmiĢ 

olması bir gerekliliktir. Yeni konunun öğretiminde de ön Ģart konu ve kavramlarla 

iliĢkilendirilmesi önemli bir noktadır.  Alt düzeyde yer alan temel konular ve kavramlar 

öğrenilmeden yeni bir konu veya kavramın anlaĢılması mümkün olamamaktadır. 

Baki ve Bell (1997) de bu konuya vurgu yapmakta ve öğrencilerin yeni bilgiler 

edinirken bunları daha önce sahip olduğu bilgi birikimlerinin üzerine kurduklarını 

belirtmektedir. Öğrencilerin mevcut bilgi birikimlerinin bazen yeni bilgilerin 

öğrenilememesine ya da yanlıĢ öğrenilmesine sebep olmaktadır (Kutluca ve Baki, 2009).  

Bu durum alanyazında yapılan farklı çalıĢmalarda da altı çizilen bir konudur. Örneğin; 

matematikteki bir konuda öğrenme güçlüğü yasayan öğrencilerin ilerleyen konularda 

baĢarısızlık yaĢadıkları yapılan çalıĢmalarda vurgulanan bir tespittir (Gürbüz, Toprak, Yapıcı 

ve Doğan, 2011). YaĢanan bu öğrenme güçlüğünün kaçınılmaz bir sonucu olarak genel 

matematik öğrenciler tarafından sıkıcı, somut olmayan ve çok sevilmeyen bir ders olarak 

algılanmaktadır (Aksu, Demir ve Sümer, 2002; Altun, 2004; Baki, 2008). 

Öğrencilerin özellikle ilkokulun ilk yıllarından itibaren matematik bilgi 

birikimlerindeki mevcut eksiklikler yeni bilgileri öğrenme sürecinde sıkıntılar çekmelerine 

sebep olmaktadır. Sonuç olarak yeni bilgileri mevcut birikimlerinin üzerine inĢa edememekte 

ve bu bilgileri doğrudan kabul etmektedirler. Bu durum öğrenme sürecinin ilerleyen 

basamaklarında matematik konularının öğrenilmesinde problemler oluĢmasına ve zorluklar 

yaĢanmasına sebep olmaktadır (Baki ve Kutluca, 2009). 

Sonuç olarak; öğrencilerin zorluk çektikleri konuların belirlenmesi önemlidir. 

Türkiye‘de hangi konuların zor olduğu ile ilgili olarak matematik dersinde (Aydın, 1998; 

DurmuĢ, 2004; Gürbüz vd., 2001; Kutluca ve Baki, 2009; Yenilmez ve Ev Çimen, 2012)  ve 

diğer derslerde (Aycan ve YumuĢak, 2003; Bahar, 2002; Demircioğlu ve Demircioğlu, 2005; 

Erdem, 2008) yapılmıĢ çalıĢmalar bulunmaktadır. 

Alan yazında zor olarak algılanan konuların belirlenmesine yönelik ortaya konan ilk 

çalıĢmaların Alex H. Johnstone tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmalar olduğu görülmektedir. 

Jonstone yaptığı bir dizi çalıĢma ile biyoloji (Johnstone ve Mahmoud, 1980), fizik (Johnstone, 

1974) ve kimya (Johnstone ve Mughol, 1976) derslerinde zor olarak algılanan konuları 

belirlemeye çalıĢmıĢtır. Bunun yanında matematikte de zorlanılan konuları belirlemek 

amacıyla yapılan çalıĢmalar bulunmaktadır. Matematikteki zor konuların belirlenmesi ile ilgili 

ilk çalıĢmalardan biri Tall ve Razali (1993) tarafından öğrencilerin matematik öğrenirken 

yaĢadıkları zorlukları belirlemeye yönelik yapılan araĢtırmadır. Türkiye‘de de matematikte 

hangi konuların zor olduğu ile ilgili yapılan araĢtırmaların mevcut olduğu görülmektedir.  

Türkiye‘de matematikte hangi konuların zor olduğunu belirlemeye yönelik yapılan ilk 

çalıĢmalardan biri Aydın (1998) tarafından gerçekleĢtirilen ―Liselerde Matematik Derslerinde 

Zor Öğrenilen Konular, Zor Öğrenilme Nedenleri ve Bunları Öğretme Yöntemleri‖ baĢlıklı 

araĢtırmadır. Bu çalıĢmada olduğu gibi ortaya konan çalıĢmaların çoğunluğu lise düzeyindeki 

konuları inceleyen çalıĢmalardır. Bu çalıĢmaların bazıları lise matematik dersinin tüm 

düzeylerinde yer alan konuları kapsayan çalıĢmalardır (Aydın,1998; DurmuĢ, 2004; Gürbüz 

vd., 2001; Tatar, Okur ve Tuna, 2008). Diğer bazı çalıĢmalarda ise sadece dokuzuncu (Baki 
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ve Kutluca, 2009), sadece onuncu (Kutluca ve Baki, 2009) veya sadece on birinci (Yenilmez 

ve Ev Çimen, 2012) sınıf düzeyindeki konular ele alınmıĢtır.  

Göreceli olarak sayıları daha az olmakla beraber ortaokul düzeyi matematik dersindeki 

zor konuların belirlenmesine yönelik gerçekleĢtirilen çalıĢmalar da mevcuttur (DurmuĢ, 2004; 

Ersoy ve ErbaĢ, 2005; Yenilmez, 2007). Bu çalıĢmalardan bazıları da lise düzeyinde olduğu 

gibi sadece bir sınıf düzeyindeki konuları ele alan çalıĢmalardır (Evirgen, 2013; Yenilmez ve 

Demirhan, 2013).  

Yapılan bu çalıĢmalarda zor konular belirlenirken bazen öğretmen ve öğrencilerin 

görüĢlerinin beraber ele alınarak değerlendirilmiĢtir (Baki ve Kutluca, 2009; Kutluca ve Baki, 

2009; Yenilmez ve Ev Çimen, 2012). Bunun yanı sıra sadece öğrenciler (Aydın, 1998; 

DurmuĢ, 2004b; Ersoy ve ErbaĢ, 2005) veya sadece öğretmenler (Yenilmez, 2007) ile 

gerçekleĢtirilen çalıĢmalar bulunmaktadır. Ayrıca bazı çalıĢmalar da öğretmen adayları 

(DurmuĢ, 2004a; Gürbüz vd., 2011; Tatar, Okur ve Tuna, 2008) ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmanın Amacı 

Ġlkokul matematik dersi düzeyinde yapılan çalıĢma sayısı ise oldukça sınırlıdır.  

Yenilmez (2007), ilköğretim matematik öğretiminde karĢılaĢılan zorlukları ve nedenlerini 

belirlemeyi amaçladığı araĢtırmada sınıf öğretmenleri ile de çalıĢmıĢ ve kısmen ilkokul 

konularını çalıĢmasına dâhil etmiĢtir. Bu düzeyde kapsamlı tek çalıĢma ise Kuzu ve Uras 

(2018) tarafından yapılmıĢ olan araĢtırmadır. 120 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleĢtirilen 

çalıĢmada ilkokul düzeyi matematik konularına yönelik öğretmen adaylarının zor olarak 

algıladıkları konular belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu düzeyde yapılmıĢ araĢtırma sayısı 

yetersizdir. Ġlkokul düzeyinde zor olarak algılanan konuların neler olduğunun yapılacak baĢka 

çalıĢmalar ve örneklemlerle tekrar edilmesi ilkokulun derslerde atılacak temeli oluĢturması 

sağlaması sebebiyle bir gerekliliktir. Bu çalıĢmanın bu noktada alan yazına sağlayacağı katkı 

önemlidir. Sonuç olarak bu çalıĢmanın amacı ilkokul matematik dersinde zor olarak algılanan 

konuların neler olduğunun belirlenmesidir.  

 

Yöntem 

AraĢtırmanın Modeli 

Ġlkokul matematik dersinde zor olarak algılanan konuların neler olduğunun 

belirlenmesi amaçlayan bu araĢtırmada, çalıĢmanın amacına uygun olarak betimsel araĢtırma 

yaklaĢımı kapsamında ele alınan örnek olay yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntem belirlenen bir 

konu veya durum üzerine derinlemesine inceleme yapma ve yoğunlaĢma imkânı sunmaktadır.  

ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanın çalıĢma gurubunu, 2018-2019 akademik yılında, Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Eğitimi Bölümünde okuyan 189 öğretmen 

adayından oluĢmaktadır.  

Veri Toplama Aracı  

AraĢtırmada veriler bir anket formu kullanılarak toplanmıĢtır. Bu anket formu Ġlkokul 

Matematik Dersi Öğretim Programında (ĠMDÖP) yer alan dört öğrenme alanı altında 

toplanan on dokuz alt öğrenme alanına yönelik sorulardan oluĢmaktadır. Ayrıca bir soruda da 

programın tamamının değerlendirmesine yöneliktir. Belirlenen bu on dokuz konu baĢlığının 

öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Adaylardan bu konuların 
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öğretiminin kendileri için zorluk derecesini ―Çok kolay-1‖, ―Kolay-2‖, ―Orta-3‖, ―Zor-4‖ ve 

―Çok zor-5‖ olmak üzere beĢ farklı düzey belirterek değerlendirmeleri istenmiĢtir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

ĠMDÖP‘daki zor olarak algılanan konuların belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan 

anket formu içerdiği on dokuz konu baĢlığı ile ilgili olarak sınıf öğretmeni adaylarından 

değerlendirme yapmaları için ders saatleri dıĢında sunulmuĢtur. 19 maddeden oluĢan ankete 

verilen cevaplar puanlandırılmıĢ ve puanlar kullanılarak her bir konu için ortalama ve standart 

sapma değerleri hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamalar ile elde edilen sayısal bulguların zorluk 

derecelerine göre değerlendirilmeleri ―çok kolay‖ (1,00–1,80), ―kolay‖ (1,81–2,60), ―orta‖ 

(2,61–3,40), ―zor‖ (3,41–4,20) ve ―çok zor‖ (4,21–5,00)‖ Ģeklinde yapılmıĢ ve bulgular bu 

doğrultuda yorumlanmıĢtır. 

Bulgular 

AraĢtırma sonucu elde edilen bulgularla ilgili ilk olarak öğretmen adaylarının ĠMDÖP 

konularının tamamına yönelik değerlendirmeleri ile ilgili bulgular sunulmuĢtur. Tablo 1 bu 

konuya ait betimsel istatistikleri sunmaktadır. 

Tablo 1 

İMDÖP Geneline Yönelik Değerlendirme 

 N En düĢük En Yüksek Ortalama Standart 

Sapma 

Ortalama 189 1,32 4,05 2,5608 0,567 

 

Tablo 1‘deki sonuçlar sınıf öğretmeni adaylarının ilkokul matematik dersi konularının 

tamamına yönelik zorluk derecesi değerlendirme bulgularını sunmaktadır. Öğretmen 

adaylarının konuların tamamına yönelik değerlendirme puan ortalamaları 1,32 ile 4,05 

değerleri arasında değiĢmektedir. Toplam sayısı 189 olan öğretmen adaylarının konuların 

tamamına yönelik değerlendirme puan ortalaması 2,5608 olarak elde edilmiĢtir. Bu puan 

ortalaması ölçek değerlendirme basamaklarında ―kolay‖ aralığında yer almaktadır. Sonuç 

olarak sınıf öğretmeni adaylarının ilkokul matematik dersi konularının tamamına yönelik 

genel değerlendirmeleri konuların kolay olduğu Ģeklindedir. 

Öğretmen adaylarının ilkokul matematik dersi öğretim programında yer alan her bir 

konu için ayrı ayrı yaptıkları değerlendirmeler ile ilgili bulgular ise Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tabloda her bir konu için hesaplanan ortalama puanlar, bu puanların değerlendirme ölçeğinde 

―çok kolay‖, ―kolay‖, ―orta‖, ―zor‖ ve ―çok zor‖ Ģeklinde düĢtüğü aralık ve zordan kolaya 

zorluk sıralaması verilmiĢtir. 

Tablo 2 

İMDÖP Konularına Yönelik Değerlendirme 

Öğrenme 

Alanı 
Konular-Alt Öğrenme Alanları 

Genel 

Ort. 
Aralık Sıra 

Sayılar ve 

ĠĢlemler 

1. Doğal Sayılar 1,8889 Kolay 18 

2. Doğal Sayılarla Toplama ĠĢlemi 1,8307 Kolay 19 

3. Doğal Sayılarla Çıkarma ĠĢlemi 2,1376 Kolay 16 
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4. Doğal Sayılarla Çarpma ĠĢlemi 2,7672 Orta 7 

5. Doğal Sayılarla Bölme ĠĢlemi 2,9524 Orta 5 

6. Kesirler 2,9788 Orta 4 

7. Kesirlerle ĠĢlemler 3,1958 Orta 1 

Geometri 

1. Geometrik Cisimler ve ġekiller 2,4868 Kolay 12 

2. Uzamsal ĠliĢkiler 3,0899 Orta 3 

3. Geometrik Örüntüler 2,5767 Kolay 9 

4. Geometride Temel Kavramlar 2,5397 Kolay 10 

Ölçme 

1. Uzunluk Ölçme 2,2751 Kolay 15 

2. Çevre Ölçme 2,4127 Kolay 13 

3. Alan Ölçme 3,0952 Orta 2 

4. Paralarımız 2,0899 Kolay 17 

5. Zaman Ölçme 2,5238 Kolay 11 

6. Tartma 2,3862 Kolay 14 

7. Sıvı Ölçme 2,8042 Orta 6 

Veri 1. Veri Toplama ve Değerlendirme 2,6243 Orta 8 

 
Ortalama 2,5730 Kolay  

 

Tablo 2‘de yer alan 19 konu ile ilgili öğretmen adaylarının zorluk değerlendirme 

ortalama puanları genel olarak ―kolay‖ ve ―orta‖ aralıklarında yer almaktadırlar. 

Değerlendirme sonuçlarında 11 konu ―kolay‖ aralığında yer alırken 8 konu da ―orta‖ 

aralığındadır. Bu bulgulara göre konuların zorluk dereceleri tümü için ―kolay‖ aralığında 

kalmaktadır. 

Öğretmen adaylarına göre en zor üç konu sırası ile 3,1958 ortalamaya sahip 

―kesirlerde iĢlemler‖, 3,0952 ortalamaya sahip ―alan ölçme‖ ve 3,0899 ortalaya sahip 

―uzamsal iliĢkiler Ģeklinde sıralanmıĢtır. En kolay konular ise 1,8307 ortalama ile ―doğal 

sayılarda toplama iĢlemi, 1,8889 ortalama ile ―doğal sayılar‖ ve 2,0899 ortalama ile 

―paralarımız‖ olarak belirlenmiĢtir.  

Ayrıca ilkokul matematik dersi öğretim programında yer alan her bir öğrenme alanına 

ait öğretmen adaylarının algıladıkları zorluk derecelerine ait ortalama puanları Tablo 3‘te 

verilmiĢtir. 

Tablo 3 

İMDÖP Öğrenme Alanlarına Yönelik Değerlendirme 

Öğrenme Alanları Genel Ort Aralık 
Zorluk 

Sıralaması 

Sayılar ve ĠĢlemler 2,5359 Kolay 3 

Geometri 2,6733 Orta 1 

Ölçme 2,5125 Kolay 4 

Veri 2,6243 Orta 2 

Toplam 2,5573 Orta  

 

Tablo 3‘te verilen ortalamalara göre öğretmen adayları geometri öğrenme alanını 

(2,6753) en zor olarak algılamaktadırlar. Bu öğrenme alanını zordan kolaya doğru sırası ile 
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veri (2,6243), sayılar ve iĢlemler (2,5359) ve ölçme (2,5125) öğrenme alanları takip 

etmektedir. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Sınıf öğretmeni adaylarının ĠMDÖP‘nda yer alan ve öğretmen adayları tarafından zor 

olarak algılanan konuların belirlenmesini amaçlayan bu çalıĢmada genel olarak öğretmen 

adaylarının konuların zorluk düzeyini ―kolay‖ olarak algıladıkları görülmektedir. Öğretmen 

adayları en zor konular olarak sırası ile ―kesirlerde iĢlemler‖, ―alan ölçme‖, ―uzamsal 

iliĢkiler‖, ―kesirler‖ ve ―doğal sayılarda bölme iĢlemi‖ baĢlıklarını sıralamaktadır. Matematik 

dersinde zor olarak kabul edilen konuların belirlenmesini amaçlayan ve ilkokul düzeyinde yer 

alan tek çalıĢmada da örtüĢen sonuçların elde edildiği görülmektedir. Söz konusu çalıĢmada 

da benzer Ģekilde en zor konu olarak ―kesirlerde iĢlemler‖ baĢlığı yer almaktadır. Bu konuyu 

sırası ile ―kesirler‖, ―doğal sayılarda bölme iĢlemi‖, ‖, ―uzamsal iliĢkiler‖ ve ―alan ölçme‖ 

takip etmektedir. En zor olarak belirlenen beĢ konu baĢlığı çalıĢmada yer alan baĢlıklarla 

aynıdır (Kuzu ve Uras, 2018).  

Bu konuda altı çizilmesi gereken en önemli nokta özellikle kesirler konusunun farklı 

düzeyde yapılan baĢka çalıĢmalarda da matematikte öğrenilmesi zor konulardan biri olduğunu 

gösteren çalıĢmaların olmasıdır. Yapılan araĢtırmalarda kesirler kavramının öğretiminde bazı 

güçlükler yaĢandığı ve bu güçlüklerin ileri düzeyde cebir konusunun öğretiminde öğrencilerin 

zorluklar yaĢamasına sebep oldukları belirtilmektedir (Ersoy ve ErbaĢ, 2005). Kesirler 

konusunda özellikle bazı baĢlıkların öğrenilmesinde ilkokul öğrencilerinin zorlandığı rapor 

edilmektedir. Pesen (2008) kesirlerin sayı doğrusu üzerindeki gösteriminde ilköğretim 3.sınıf 

öğrencilerinin öğrenme güçlükleri yaĢadıklarını belirtmektedir. Soylu ve Soylu (2005) ise 

kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesir problemleri ile ilgili konularda 

öğrencilerin önemli öğrenme güçlükleri yaĢadıklarını vurgulamaktadır. Ersoy ve Ardahan 

(2003) ise öğrencilerin birim kesir kavramını,  kesirlerin toplanmasını ve çıkarılmasını ve sayı 

doğrusu modelinin kullanılamamasını en sık rastlanılan zorluklar olarak sıralamaktadır.  

AraĢtırma sonuçlarına göre, ilkokul matematik dersinde zor olarak algılanan konuların 

belirlenmesine yönelik çalıĢmaların diğer düzeyde yapılan çalıĢmalara göre sayısının yetersiz 

olduğu görülmüĢtür. Bu alanda çalıĢmaların yapılması önerilmektedir. Ayrıca yapılacak 

çalıĢmalarda öğretmen adaylarının dıĢında öğrenci ve öğretmenlerle de araĢtırmaların 

yapılması gerekmektedir. Son olarak zor olarak algılanan konuların cinsiyet, yaĢ, sınıf düzeyi 

ve mesleki tecrübe gibi farklı değiĢkenlere göre değiĢip değiĢmediğinin araĢtırılması 

önerilebilir. 
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ÖZET 

 
Son yıllarda farklı birçok alanda olduğu gibi eğitimde de teknolojinin kullanımı gün geçtikçe artmış ve 

teknolojiden eğitimin her alanında aktif bir şekilde yararlanılma yoluna gidilmiştir. Türkiye‘de bu ilerlemenin 

eğitime yansıması farklı gelişmelerle görülmektedir. Bu gelişmelere baktığımızda eğitim-öğretimde sırayla 

tepegöz, projeksiyon, akıllı tahta ve son olarak da etkileşimli tahta kullanılmaya başlanmıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığı‘nın (MEB), teknolojik gelişmelerden eğitimde de yararlanmak için planladığı yeniliklerden ve bu güne 

planladıkları arasında en kapsamlı olanlarından biri FATİH Projesi‘dir. Bu makalenin amacı FATİH Projesine 
ilişkin tezlerin sistematik bir incelemesini yaparak bir içerik analizi hazırlamaktır. Nitel yöntemin kullanıldığı 

araştırmada verilerin analizi içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Türkiye‘de 2012-2018 yılları arasında 

yayınlamış YÖK tez bankasında taranan 45 tez araştırmaya dâhil edilmiştir. Taranan tezler yayın yılı, tür, 

üniversite, enstitü, kurum, araştırma modeli, çalışma grubu (seviye ve sayı)danışman unvanı, tezin sayfa sayısı 

ve dağılımı, araştırma konularının dağılımı gibi bazı farklı değişkenlere göre incelenmektedir. İçerik analizine 

ait bulgular frekans ve yüzde oranlarını içerecek şekilde tablolarla sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: FATİH projesi, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezleri 

 

 

CONTENT ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ON THE FATIH 

PROJECT 
 

ABSTRACT 

In recent years, as in many other fields, the use of technology in education has increased day by day and 

technology has been used actively in all areas of education. A reflection of the progress of education in Turkey is 

seen by different developments. When we look at these developments, overhead projector, projection, 

smartboard or interactive board are used in education. One of the most comprehensive ones planned by the 

Ministry of National Education (MONE) to benefit from technological developments in education is one of the 
most comprehensive projects. This article aims to prepare a content analysis by conducting a systematic review 

of the theses related to FATİH Project. The qualitative method was used to analyze the data and content analysis 

was conducted. Higher Education published in Turkey between the years 2012-2018 45 dissertation thesis 

scanned the banks were included in the study. The researched theses are examined according to some different 

variables such as publication year, genre, university, institute, institution, research model, sample (level and 

number), advisor title, number of pages and distribution of thesis, distribution of research subjects. The findings 

of the content analysis are presented in tables including frequency and percentage ratios. 

 

Keywords: FATİH Project, Content analysis, Theses 
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GiriĢ 

Dünya genelinde ülkelerin ekonomilerini, ticaretini, eğitimini, politikalarını ve baĢka 

birçok alanı etkileyen geliĢen teknoloji, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde görülen hızlı 

değiĢim, ülkelerin meydana gelen yenidünya düzenlerine uyum sağlamalarını zorlaĢtırmıĢtır. 

Diğer bir deyiĢle ülkeler köklü yenilikler ve değiĢimler yaparak küresel rekabette yerlerini 

almak zorunda kalmıĢtır. Ülkeler bu atılımları farklı projeleri farklı sahalarda geliĢtirmeyle 

hedeflemektedirler. (Ekici ve Yılmaz, 2013). 

Türkiye ise bu konudaki yaklaĢımını ―bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası 

haline gelmiĢ, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma 

süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette baĢarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke 

olmak‖ (Devlet Planlama TeĢkilatı, 2006) Ģeklinde açıklamıĢtır. Bu süreçte vatandaĢlar 

tarafından bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin içselleĢtirilmesi ve her alanda değerlendirilmesinin 

sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda birçok alanda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

hayata geçirilmesine yönelik Türkiye‘de projeler uygulamaya konulmuĢtur. 

Son yıllarda farklı birçok sahada olduğu gibi eğitimde de teknolojinin kullanımı gün 

geçtikçe artmıĢ ve teknolojiden eğitimin her alanında aktif bir Ģekilde yararlanılma yoluna 

gidilmiĢtir. Bunun sebebi ise günümüzde teknoloji kullanımının zorunlu hale gelmesi ve 

teknolojik geliĢmelerin eğitimde kullanılmasının öğrenciler ve öğretmenler açısından birçok 

alanda yararının olmasıdır (Karasar, 2004). Bu doğrultuda eğitim alanında yeni teknolojilerin 

geliĢtirilmesi ve kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.  Türkiye‘de bu ilerlemenin eğitime 

yansıması farklı geliĢmelerle görülmektedir. Bu geliĢmelere baktığımızda eğitim-öğretimde 

sırayla tepegöz, projeksiyon, akıllı tahta ve son olarak da etkileĢimli tahta kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı‘nın (MEB), teknolojik geliĢmelerden eğitimde de 

yararlanmak için planladığı yeniliklerden ve bu güne planladıkları arasında en kapsamlı 

olanlarından biri Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) Projesi‘dir. 

Okullarda eğitim-öğretime yönelik teknoloji kullanımını arttırmayı hedefleyen Bilgisayar 

Teknolojisi (BT) kullanımlı FATĠH Projesi‘dir (Çiftçi, TaĢkaya, Alemdar, 2013). 

2010 yılında MEB tarafından baĢlatılan hali hazırda yürütülmekte olan Fatih Projesi, 3 

yıl içinde tamamlanması, 2 yılda değerlendirilmesi planlanan ve UlaĢtırma Bakanlığınca 

desteklenen bir eğitim projesidir (Gürol, DonmuĢ, Arslan, 2011).  Bunun yanı sıra Fatih 

Projesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, TUBĠTAK ve Hazine MüsteĢarlığı tarafından da desteklenmektedir 

(Ekici ve Yılmaz, 2013). 

Birincil hedefinin öğretmenler ve öğrencilerin oluĢturduğu Fatih Projesinin adımları Ģu 

Ģekilde planlanmıĢtır (MEB, 2010); 

1. Donanım ve yazılım alt yapılarının okullarımızdaki her bir sınıfta sağlanması, 

2. Öğretmenler ve öğrenciler için eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, 

3. Öğretim programlarının öğretmenlerin bilgisayar teknolojisini etkin Ģekilde 

kullanabilecek hale getirilmesi, 

4. Öğretmenlere proje ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesinin planlanması, 

5. Bilgisayar teknolojilerinin bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir 

kullanımının sağlanması amaçlanmıĢtır. 
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Fatih Projesi eğitim ve öğretimde fırsat eĢitliğini sağlamayı, öğrenme öğretme 

sürecinde okullardaki teknoloji ile birden çok duyu organına hitap ederek öğrenmede 

kalıcılığı arttırmayı ve bu bağlamda derslerde bu teknolojilerin etkili kullanılmasını tesis 

etmeyi amaçlayan bir projedir. Ġlköğretim düzeyinden ortaöğretim düzeyindeki okullara kadar 

bu projeyle her okulda, bilgisayar, projeksiyon, çok fonksiyonlu yazıcı, akıllı tahta ve ayrıca 

her öğrenciye birer tablet bilgisayar verilmesi hedeflenmiĢtir. Eğitim programları bu süre 

içinde BT donanımlarına uyumlu hale getirilmeye çalıĢılacaktır (Kırali, 2013). 

Fatih Projesi gibi benzer projelerin yurtdıĢı örnekleri de bulunmaktadır. Amerika 

BirleĢik Devletlerinde ―Geleceğin Öğretmenlerini Teknoloji Kullanımına Hazırlama‖ 

(Whittier ve Lara, 2006) ve Güney Kore‘de ―Akıllı Eğitim-Dijital Ders Kitabı GiriĢimi‖ 

bunlardan bazılarıdır (Seo, 2012). 

FATĠH Projesiyle ilgili olarak yapılmıĢ inceleme ve değerlendirme çalıĢmaları 

literatürde yer almaktadır. Ġslamoğlu, UrsavaĢ ve Reisoğlu (2015)‘nun yaptığı FATH Projesi 

üzerine yapılan akademik çalıĢmaların içerik analizi çalıĢmasında 120 makale, bildiri, 

lisansüstü tez ve raporlar çalıĢmaya dâhil edilip içerik analizi yöntemi kullanılarak 

incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada FATĠH Projesine iliĢkin çalıĢmalar yayın türü, araĢtırma yöntemi, 

araĢtırma konuları, atıf dizinlerince taranan durumları, araĢtırmacılarının çalıĢma alanlarına ve 

veri toplama alanları gibi alt baĢlıklarda incelenmiĢtir. Ġslamoğlu vd., (2015)‘nun araĢtırma 

sonuçlarına göre FATĠH Projesine yönelik en çok çalıĢmanın 2014 yılında yapıldığı tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢmaların çoğunun BÖTE‘de görev yapan akademisyenler tarafından 

gerçekleĢtirildiği ve en çok nicel yöntem kullanılarak yapıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Konu 

olarak en fazla paydaĢ tutumların ele alındığı ve en çok tutum ölçeklerinden, görüĢmelerden 

ve anketlerden yararlanıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Yöntem 

Bu çalıĢma Türkiye‘de eğitim öğretim konusunda 2012-2018 arasında Fatih Projesi 

üzerine yapılmıĢ lisansüstü tezleri incelemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢ bir betimsel içerik 

analizi çalıĢmasıdır. Ġçerik analizi çalıĢmaları; yapılmıĢ olan araĢtırmalarda elde edilen 

sonuçların yaygınlaĢtırılması, yapılacak yeni araĢtırmalara ıĢık tutması ve belirlenecek olan 

yeni politikalar için birer kanıt oluĢturması açısından önemli katkıları olan sentez 

çalıĢmalarıdır (Bakioğlu ve GöktaĢ, 2018).  

Örneklem 

Bu araĢtırmada öncelikle Fatih projesiyle ilgili yazılmıĢ tüm tezlere ulaĢabilmek için 

―Fatih Projesi‖ ve ―Fatih Project‖ anahtar kelimeleri kullanılarak Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi veri tabanında tarama yapılmıĢtır. Yapılan tarama sonunda elde edilen 

tezler, araĢtırmanın amacına uygunluğu açısından değerlendirilmiĢ ve FATĠH Projesine 

odaklanmayan tezler araĢtırma kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. 2019 yılına kadar ki elde edilen 

45 tezin içerik analizi yardımıyla çözümlemesi yapılmıĢtır. 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Ġslamoğlu vd., (2015) tarafından geliĢtirilen 

FATĠH Projesi Yayın Sınıflama Formu kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı kullanılarak 

incelenen tezlerin; adı, yazarı, yılı, türü, konusu, yöntemi, örneklem sayısı, veri toplama 

araçları ile ilgili bilgiler derlenmiĢtir. 
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Verilerin Analizi 

Tarama sonucu elde edilen ve örneklemi oluĢturan 45 tezin yayın sınıflama formu ile 

kodlanmasının ardından elde edilen veriler istatistik paket programına iĢlenmiĢtir. ĠĢlem 

sırasında oluĢabilecek herhangi bir hataya karĢı denetimler yapılmıĢ ve verileri 

doğruluğundan emin olunduktan sonra araĢtırma problemleri doğrultusunda yüzde oranları ve 

görülme sıklığı (frekans) gibi betimleyici istatiksel hesaplamalar yapılmıĢtır.  

 

Bulgular 

ÇalıĢmaya dâhil edilen 2012-2018 yılları arasında Fatih Projesi üzerine yapılmıĢ 45 

lisansüstü tezi ile ilgili içerik analizine ait bulgular belirlenen araĢtırma soruları çerçevesinde 

8 baĢlık altında sunulmuĢtur. 

Yayım yılı ve türüne göre tezlerin dağılımı 

ÇalıĢma kapsamında incelenen 2012-2018 yılları arasında Fatih Projesi üzerine 

yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yayım yılına ve türüne göre dağılımı aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Tablo 1 

Yayım yılı ve türüne göre tezlerin dağılımı 

Yıllar Yüksek Lisans  Doktora Toplam Yüzde (%) 

2012 1 0 1 %2,22 

2013 10 0 10 %22,22 

2014 13 1 14 %31,11 

2015 1 1 2 %4,44 

2016 6 1 7 %15,5 

2017 4 0 4 %8,88 

2018 6 1 7 %15,5 

 

Toplam 41(%91,11) 4(%8,88) 45 %100 

 

Tabloda görüldüğü üzere Fatih projesi ile ilgili yapılan çalıĢmalarda 2013 yılında 10 

(%22,22) tez bulunmaktadır. Bu yılından itibaren bir artıĢ gözlenmiĢtir. 2014 yılında yapılan 

14 tez (%31,11) Fatih projesi ile ilgili çalıĢmaların en çok yapıldığı yıldır. Bu sayı sonraki 

yıllarda azalma göstermiĢtir. Yapılan 45 tez çalıĢmasının 41 (%91,11) tanesi yüksek lisans 

düzeyinde iken 4 (%8,88) tanesi doktora düzeyindedir. 

Yayım diline göre dağılımı 

Lisansüstü tezlerinin hazırlandıkları ve yayımlandıkları dillere göre dağılımı aĢağıdaki 

Tablo 2‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 2 

Yayım diline göre tezlerin dağılımı 

               Türkçe Ġngilizce 

Tez sayısı      f                           %          f                           % 
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45     41                      %91,11          4                       %8,88 

  

Tablo 2‘ ye göre 2012-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin büyük bir 

bölümünün yani 41 (%91,11) tanesinin Türkçe yayımlandığı görülmektedir. Geriye kalan 

4(%8,88) tanesinin ise Ġngilizce yayımlandığı görülmektedir. 

Tezlerin hazırlandığı üniversite ve enstitüye göre dağılımı 

AraĢtırma kapsamında incelenen Fatih Projesi ile ilgili tezlerin hazırlandığı 

üniversiteye ve enstitüye göre dağılımı aĢağıdaki Tablo 3‘ te verilmiĢtir. 

Tablo 3 

Hazırlandığı üniversitelere ve enstitülere göre tezlerin dağılımı 

 Enstitüler  Toplam 

Üniversiteler Fen 

Bilimleri 

Eğitim 

Bilimleri 

Sosyal 

Bilimler 

BiliĢim 

Enstitüsü 

 (f) (%) 

Atatürk Üniversitesi 0 2 0 0 2 %4,4 

Gazi Üniversitesi 0 3 0 1 4 %8,8 

Akdeniz Üniversitesi 0 3 0 0 3 %6,6 

Sakarya Üniversitesi 0 3 0 0 3 %6,6 

Okan Üniversitesi 0 0 2 0 2 %4,4 

Yıldız Teknik Üniversitesi 0 0 2 0 2 %4,4 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 0 0 0 4 %8,8 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 0 2 0 0 2 %4,4 

Gaziantep Üniversitesi 0 2 0 0 2 %4,4 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 0 2 0 0 2 %4,4 

Diğer 5 5 9 0 19 %42,2 

Toplam 5(%11,11) 22(%48,88) 13(%28,88) 1(%2,22) 45 %100 

 

Tablo 3‘te araĢtırma kapsamında incelenen 45 tezin hazırlandığı enstitü ve 

üniversiteye göre dağılımı verilmiĢtir. Tezlerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde 29 

farklı üniversiteden tezlerin üretildiği görülmektedir. Üniversiteler sınıflandırılırken 2‘den 

daha az sayıda tez hazırlayan üniversiteler ―diğer‖ Ģeklinde yazılırken 2 ve 2‘den fazla sayıda 

tezi olan üniversiteler ise ismi ile verilmiĢtir. Tezlerin Üniversitelere göre dağılımına bakarsak 

en çok Gazi Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi‘nde 4‘er (%8,8) tez hazırlanmıĢtır. 

Ġkinci sırada ise Sakarya Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi‘nin 3‘er (%6,6) tez 

hazırladıkları görülmektedir. Tezlerin Enstitülere göre dağılımı incelendiğinde ise Eğitim 

Bilimleri 22 (%48,88), Sosyal Bilimler 13 (%28,88), Fen bilimleri 5(%11,11), BiliĢim 

Enstitüsü ise 1 (%2,22) tez Ģeklinde sıralanmaktadır. Bununla beraber 19 Üniversiteden birer 

tez çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir. 

Tezlerin danıĢman unvanına göre dağılımı  

Tezlerin danıĢmanlığında hazırlandıkları öğretim üyelerinin unvanlarına göre nasıl 

dağıldığı aĢağıda verilmiĢ olan Tablo 4‘te sunulmuĢtur.  
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Tablo 4 

Danışman unvanlarına göre tezlerin dağılımı 

DanıĢman Unvanı Yüksek Lisans Doktora Toplam (f)   Toplam (%) 

Dr. Öğretim Üyesi 2 - 2 %4,4 

Yard. Doç. Dr. 10 1 11 %24,4 

Doç. Dr. 19 1 20 %44,4 

Prof. Dr. 10 2 12 %26,6 

 

Ġncelenen 45 tezin çalıĢmalarına danıĢmanlık yapan akademisyenlerin en çok %44,4 

oranında Doç. Dr. unvanlı oldukları görülmektedir. En az %4,4 oranında Dr. unvanın 

görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

Tezlerin kullanılan araĢtırma yöntemine göre dağılımı 

AraĢtırma kapsamında incelenen 45 tezde tercih edilen yöntem dağılımı aĢağıdaki 

tablo 5‘te verilmiĢtir. 

Tablo 5 

Kullanılan yönteme göre tezlerin dağılımı 

Yöntem f % 

Nicel 21 %46,66 

Nitel 8 %17,77 

Karma 9 %20 

Nicel+Nitel 3 %6,66 

Diğer 4 %8,88 

 

ÇalıĢmaya dâhil edilen tezlere bakıldığında en çok kullanılan yöntem nicel yöntem 21 

(%46,66) olarak tespit edilmiĢtir. Ardından sırasıyla karma yöntem 9 (%20), Nitel yöntem 8 

(%17,77), Nicel + Nitel yöntem 3 (%6,66) ve son olarak diğer olarak adlandırılan çalıĢmalar 4 

(%8,88) olduğu görülmektedir. 

Tezlerin örneklem büyüklüğüne ve düzeyine göre dağılımı 

Tezlerde çalıĢılan örneklemler ele alındığında iki farklı yönde inceleme 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk olarak tezler çalıĢılan örneklemin düzeyine ve ikinci olarak da 

örneklem büyüklüğüne göre ele alınarak değerlendirilmiĢtir. Örneklem düzeyi ile ilgili 

dağılım aĢağıda Tablo 6‘da verilmiĢtir. 
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Tablo 6 

Örneklem düzeyine göre tezlerin dağılımı 

Örneklem Düzeyi f % 

Lise  12 %26,66 

Lisans 4 %8,88 

Öğretmen 33 %73,33 

Ġdareciler 8 %17,77 

Akademisyen 1 %2,22 

Veliler 1 %2,22 

Kurumlar 1 %2,22 

Diğer 4 %8,88 

 

Fatih projesi ile ilgili yapılan çalıĢmalarda örneklem olarak en çok öğretmenler 

(%73,33) ile çalıĢmıĢtır. Ġkinci sırada ise lise öğrencileri (%26,66) yer almaktadır. En az 

%2,22 dilimle akademisyenler, veliler ve kurumlar ile çalıĢılmıĢtır. Bir tezde örneklem olarak 

dâhil edilen kurumlar TUBĠTAK ve YEĞĠTEK‘tir. ÇalıĢmaların çoğu içerisinde birden çok 

örneklem grubu barındırmaktadır. Bazı çalıĢmalar ise içerisinde örneklem 

barındırmamaktadır. Bu sebeple tez sayısı ile örneklem sayısı eĢleĢmemektedir. Tezlerin 

örneklem büyüklüğüne göre değerlendirilmesini içeren sonuçlar Tablo 7‘de yer almaktadır. 

Tablo 7 

Örneklem büyüklüğüne göre tezlerin dağılımı 

 0-50 51-100 101-200 201-500 501-800 >801 

Tez sayısı 7 2 11 9 7 5 

 

Tablo 7‘ ye bakıldığında 101-200 kiĢiyi belirten aralıkta tez sayısı en fazla olduğu 

görülmektedir. Ġncelenen tezlerde örneklem büyüklüğü en az 15 en çok 2024 olarak 

belirlenmiĢtir. Toplam 41 tezin örneklem büyüklüğü bulunmaktadır. Geriye kalan 4 tezin 

örneklem büyüklüğü yer almamaktadır. 

Tezlerin sayfa sayısına göre dağılımı 

Fatih Projesi ile ilgili incelenen tezlerin sayfa sayısına göre değerlendirilmesine iliĢkin 

bulgular aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. Tezlerin sayfa sayıları değerlendirilirken doktora ve 

yüksek lisans tezlerinin dağılımı ayrı ayrı verilmiĢtir. 
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Tablo 8 

Sayfa sayısına göre tezlerin dağılımı 

Sayfa Sayısı Yüksek Lisans Doktora Toplam (f) Toplam (%) 

0-100 13 - 13 %29 

101-200 25 1 26 %58 

201-300 3 2 5 %11 

301-400 - - - - 

401-500 - 1 1 %2 

 

Tablo 9‘a bakıldığında tezlerin büyük bir çoğunluğunun yani 26 (%58) tanesinin 101-

200 sayfa arasında olduğu tespit edilmiĢtir. Çoğunluğu 25 tane yüksek lisans tezinden 

oluĢmaktadır. Sayfa sayısı 300‘ün üzerinde olan 1 tane tezin ise doktora tezi olduğu 

görülmektedir. 

Tezlerin Referans Sayısına Göre Dağılımı 

Ġncelenen 45 tezde yerli ve yabancı kaynaklardan alınan referans sayılarının dağılımı 

aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 9   

Referans sayısına göre tezlerin dağılımı 

 

Tez çalıĢmalarında referans sayısı;  yerli kaynakta en az 3, en çok 248; yabancı 

kaynakta en az 0, en çok 218; toplamda en az 29, en çok 387‘dir. Aynı zamanda tezlerin 

referans sayıları yerli kaynakta 81-100, yabancı kaynakta 0-20, toplam kaynakta ise 101-120 

aralıklarında yoğunlaĢmıĢtır. Bu verilere bakıldığında Fatih Projesi ile ilgili yapılan 

çalıĢmalarda yerli kaynakların ağırlıklı olarak kullanıldığı, Fatih Projesi‘nin akıllı tahta ile 

desteklenmek istendiği noktalarda yabancı kaynaklara da yönelme olduğu görülmüĢtür. Bu 

durumda Fatih Projesi‘nin ülkemize özgü bir proje olması önemli bir etkiye sahiptir 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu çalıĢmada FATĠH Projesi kapsamında 2012-2018 yılları arasında Ulusal Tez 

Merkezi‘nden elde edilen 45 tez yayım yılı ve türü, yayım dili, hazırlandığı üniversite ve 

 

Kaynak Türü/Sayı 

0-

20 

21-

40 

41-

60 

61-

80 

81-

100 

101-

120 

121-

140 

141-

160 

161-

180 

181-

200 

201-

+ 

Yerli Kaynak 4 6 9 5 11 3 1 1 2 0 1 

Yabancı Kaynak 20 9 5 5 1 2 1 0 0 0 1 

Toplam Kaynak 0 2 6 5 6 12 2 5 2 0 4 
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enstitü, danıĢman unvanı, kullanılan yöntemi, örneklem düzeyi, sayfa sayısı ve referans sayısı 

bakımından incelenmiĢtir. Bu konuda yapılmıĢ olan diğer iki içerik analizi çalıĢmasından 

birinde hiçbir tez çalıĢmasına yer verilmezken (Baz, 2017) diğerinde ise sadece 17 yüksek 

lisans tez çalıĢmasına yer verilmiĢtir (Ġslamoğlu vd., 2015).  

AraĢtırmada elde edilen verilerden hareketle en çok tezin 2014 ve 2013 yıllarında, en 

az tezin ise 2012 ve 2015 yıllarında yazıldığı görülmüĢtür. Projeye iliĢkin tez yazımının 

ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde 2014 yılında yazıldığı, sonraki yıllarda tez sayısında 

bir düĢüĢ olduğu, doktora düzeyinde ise daha az yazıldığı görülmektedir. Ġslamoğlu vd. 

(2015) tarafından 2011 ve 2014 yılları arasında yapılan makale, bildiri, yüksek lisans tezi, 

rapor ve kitap bölümü olmak üzere 120 çalıĢmanın incelendiği çalıĢmada da özellikle tez 

çalıĢmalarının benzer Ģekilde en fazla 2013 yılında yapıldığı sonucuna yer verilmiĢtir. 

Demir ve BaĢol (2014) tarafından yapılan benzer çalıĢmada da 20 tezden 16 tanesinin 

yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin ise doktora düzeyinde yazılan 

tezlerin görece daha yüksek niteliğe sahip olması gerekliliğinden kaynaklı olduğu 

gösterilebilir (Ġslamoğlu vd., 2015). Özellikle projenin hayata geçtikten sonraki ilk üç yılında 

herhangi bir doktora tezine rastlanmamıĢtır.  

ÇalıĢmada yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda yazılan tezlerin büyük bir 

çoğunluğunun eğitim bilimleri enstitüleri kapsamında yazıldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla 

sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitülerinin takip ettiği tespit edilmiĢtir. Bunun sebebinin ise 

projenin okul ve eğitim hayatını hedef alan bir proje olduğu gösterilebilir. Üniversite bazında 

ise projeye yönelik en çok tezin Gazi Üniversitesi bünyesinde yazıldığı görülmüĢtür. Yazılan 

tezlerin danıĢman unvanlarına göre dağılımına bakıldığında ise yazılan tezlerin en çok Doçent 

Dr. unvanına sahip akademisyenler danıĢmanlığında yazıldığı, bunu da sırasıyla Profesör Dr. 

ve Yardımcı Doçent Dr. unvanına sahip akademisyenler danıĢmanlığında yazıldığı 

görülmüĢtür.  

AraĢtırmada elde edilen veriler incelendiğinde yazılan tezlerin en çok nicel yöntemler 

kullanılarak yazıldığı, nicel yöntemi sırasıyla karma ve nitel yöntemler kullanılarak yazılan 

tezlerin takip ettiği görülmüĢtür. Yazılan tezlerde nicel araĢtırma yöntemlerinin sıklıkla 

kullanılmasının sebebi olarak nicel yöntemlerin araĢtırma sonuçlarının genelleme, maliyet ve 

zaman bakımında sağladığı avantajlar ve geniĢ örneklemlere ulaĢılabilir olması gösterilebilir 

(Bakioğlu ve GöktaĢ, 2018). ÇalıĢmalarda nicel yöntemlerin kullanımının yanı sıra karma ve 

nitel araĢtırma yöntemlerinin de kullanılması Driscoll (1995)‘un öğretimsel sistemlerin 

değiĢen doğası nedeniyle eğitim araĢtırmalarında tek bir yöntemin hegemonyasında 

gerçekleĢtirilmemesi ve farklı araĢtırma yöntemlerine açık olduğu fikrini desteklemektedir. 

ÇalıĢılan tezlerin örneklem düzeylerine bakılacak olursa en çok öğretmenlerle 

çalıĢıldığı ve sonra lise düzeyindeki öğrencilerle çalıĢıldığı görülmüĢtür. Benzer Ģekilde 

örneklem büyüklüklerine bakılacak olursa çalıĢmaların en çok 101 ile 200 kiĢi ile çalıĢıldığı 

görülmektedir. Tezlerin yazım diline bakılacak olursa tezlerin 41 tanesinin Türkçe ve geriye 

kalan 4 tane tezin yazım dilinin ise Ġngilizce olduğu görülmektedir. Açıkgül ve Aslaner 

(2014) tarafından yapılan benzer bir çalıĢmada da 28 çalıĢma Türkçe yazılmıĢken 8 tanesi 

Ġngilizce yazılmıĢtır. Yazılan tezlerin sayfa sayılarına ve referans sayılarına bakılacak olursa 

tezlerin en çok 101 ile 200 sayfa aralığında yazıldığı ve tezlerde 101 ile 200 arasında 

kaynağın referans gösterildiği tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar ıĢığında aĢağıdaki öneriler ortaya 

konmuĢtur. 
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• Öncelikle bu tür çalıĢmalar sonuçlarının sonraki konu ile ilgili yapılacak olan 

çalıĢmalara ıĢık tutması açısından önemlidir. Bu sebeple benzer çalıĢmaların belli aralıklarla 

yapılması önerilebilir.   

• Projeyi konu alan meta-analiz ve meta-sentez gibi farklı içerik analizlerinin 

kullanıldığı çalıĢmalara da yer verilmesi bir diğer öneri olarak verilebilir. 

• Lisansüstü tez çalıĢmaları ile sınırlı olan bu çalıĢmanın benzerlerinin akademik 

makaleleri, kitapları ve bildirileri kapsayacak Ģekilde tekrar edilmesi araĢtırma sonucunda 

önerilebilir.  

• Ġncelenen tezlerde kullanılan örneklemlerle çoğunlukla nicel yöntemlerle 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Daha objektif ve detaylı olması açısından yapılacak yeni 

araĢtırmalarda nitel ve nicel yöntem daha sık bir arada kullanılmalıdır. 

• Yine tez çalıĢmalarının ağırlıklı olarak öğretmenler ile yapıldığı görülmektedir. 

Çok yönlü bir yapısı olan bu proje kapsamında gerçekleĢtirilecek çalıĢmalarda diğer gruplara 

daha fazla yer verilmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de eğitim ve öğretim konusunda meta-analiz içerikli yapılan lisansüstü 

tezlerin sistematik bir analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de 2003 ve 2019 yılları arasında 

tamamlanan toplam 65 lisansüstü tezi sistematik gözden geçirme sürecine dâhil edilmiştir. Tezler, bazı 

değişkenlere göre incelenmiştir: yayın yılı, türü, üniversite, enstitü, içerik, örneklem büyüklüğü ve sayfa sayısı. 

Sistematik derlemenin sonuçları, frekans ve yüzde oranlarını içeren tablolarla sunulmuştur. Araştırma 
sonucunda, araştırmaların çoğunun 2013 yılından sonra sunulduğu ve eğitim bilimleri enstitülerinde 

gerçekleştirilmiş yüksek lisans tezi olduğu bulunmuştur. Ek olarak, çalışmalarda meta-analizde ele alınan 

araştırmaların sayısına göre, kapsama dâhil edilen çalışmaların sayısının en az 14, en fazla 236 olduğu ve 

meta- analizlerde araştırmaların genel ortalamasının yaklaşık 54 olduğu görülmüştür. Son olarak, çalışmalar 

sayfa sayısı olarak ele alındığında, çalışmaların büyük çoğunluğunun 101-200 sayfa arasında olduğu 

görülmektedir. Bu tezlerde sayfa sayısı en az 69, en fazla 454 ve ortalama sayfa sayısı 160'dır. Elde edilen bu 

sonuçlara göre, matematik eğitimcileri ve araştırmacılar için bazı önerilerde bulunulmuştur. Araştırma 

eğilimlerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi için benzer bir çalışmanın Türkiye'de tekrarlanması özellikle 

tavsiye edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim ve öğretim, İçerik analizi, Meta-analiz, Lisansüstü tezleri 

 

 

THESES AND DISSERTATIONS CONDUCTED ABOUT META-

ANALYSIS ON EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to provide a systematic review of theses and dissertations conducted about 
meta-analyses on education and training in Turkey. For the objective of this research study, a total of 65 theses 

and dissertations completed in Turkey between 2003 and 2019 were included in the systematic review process. 

Theses and dissertations were examined based on some variables: year of publication, type, university, 

institution, content, sample size, and the page number. The results of the systematic review were presented by 

tables including frequencies and percentages. As a result of the study, it was found that the majority of 

researches was presented after the year 2013 and as a master thesis at educational science graduate school. 

Besides, according to the number of researches covered in meta-analysis in the studies, it was determined that 

the number of studies included in the coverage was at least 14, at most 236 and that the average of the research 

included in the meta-analyses was approximately 54. Finally, when the studies are considered as the number of 

pages, it is seen that a great majority of the studies are between 101-200 pages. In these theses, the number of 

pages is at least 69 and at most 454 and the average number of pages is 160. According to these obtained 

results, some recommendations were made for mathematics educators and researchers. It is also especially 
recommended that a similar study be repeated in Turkey to monitor and review the research trends. 

 

Keywords: Education and training, Content analysis, Meta-analysis, Theses and dissertations 
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GiriĢ 

Son yıllarda Türkiye kaynaklı akademik yayınların sayısında ciddi bir artıĢ 

gerçekleĢmektedir. Bu artıĢ ortaya konan farklı akademik araĢtırmalarda da rapor 

edilmektedir. Ak ve Gülmez (2006), gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada 1980 ve 2004 yılları 

arasında Institute for Scientific Information (ISI) atıf indekslerinde taranan yayınları 

incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonuçlarına göre Türkiye 1980 yılında toplam 439 yayınla 44. 

sırada yer alırken 2004 yılında yayın sayısı 32 kat artarak 14281 olmuĢ ve 21. sıraya 

yükselmiĢtir. Yine baĢka bir çalıĢmada Türkiye kaynaklı yayınların sayısında 1980‘li 

yıllardan ciddi artıĢların gerçekleĢtiği ve Türkiye‘nin yayın sıralamasında dünyada 1986 

yılında 44. sırada yer alırken 2009 yılında bu sıra 18.‘ciliğe yükseldiği belirtilmektedir (Orer, 

2001).    

Türkiye‘de eğitim alanında yapılan çalıĢmaların sayısında ve çeĢitliliğinde de son 

yıllara bakıldığında benzer Ģekilde önemli artıĢların olduğu gözlemlenmektedir. 1997 ve 2014 

yılları arasında Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan dergilerde 

toplamda dört binden fazla yayının yer aldığı belirlenmiĢtir. Yayın sayısının özellikle 2001 

yılından sonra hızla arttığı ve bu ivmenin 2012 yılında zirveye çıktığı gözlemlenmektedir 

(Çalık ve Sözbilir, 2015). Ayrıca 148 ülke üzerine yapılan uluslararası bir çalıĢmada, Türkiye 

1990 ile 1994 yılları arasında yayımlanan eğitim araĢtırmaları sayısına göre otuz üçüncü 

sırada yer almıĢtır. Bu sıralama 2005 ve 2009 döneminde altıncılığa ve son olarak 2011 

yılında üçüncülüğe kadar yükselmiĢtir (Tseng, Chang, Tutwiler, Lin ve Barufaldi, 2013).  

Akademik yayın sayısında gerçekleĢen bu hızlı artıĢa bağlı olarak ortaya konan 

araĢtırmaların geneline yönelik inceleme ve değerlendirme imkânı sağlayan içerik analizi 

çalıĢmalarının belli aralıklarla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Çalık ve Sözbilir, 2014; 

ÇiltaĢ, Güler ve Sözbilir, 2012; GöktaĢ vd. ,2012). Ġçerik analizi çalıĢmaları; ortaya konan 

araĢtırmalarla sonuçların yaygınlaĢtırılması ve yapılacak yeni araĢtırmaların, belirlenecek 

politikaların, gerçekleĢtirilecek uygulamaların ve oluĢacak toplumsal algının 

Ģekillendirilmesinde önemli bir role sahip olan araĢtırma sentezleridir (Suri ve Clarke, 2009). 

Bir araĢtırma yöntemi olarak içerik analizleri için üç farklı sınıflandırma söz konusudur. Bu 

sınıflandırma çerçevesinde içerik analizi kavramı; betimsel içerik analizi, tematik içerik 

analizi (meta-sentez) ve meta-analiz olmak üzere üç farklı baĢlık altında ele alınmakta ve 

tanımlanmaktadır. 

Betimsel içerik analizi; belirlenen bir konuda belli ölçütler bağlamında ele alınan 

araĢtırmalarda mevcut eğilimlerin, elde edilen bulgu ve sonuçların sadece tanımlayıcı bir 

çerçevede ele alınarak sistematik olarak değerlendirildiği çalıĢmalar olarak tanımlanmaktadır 

(Çalık ve Sözbilir, 2014). Birbirinden bağımsız olarak gerçekleĢtirilen nicel ve nitel pek çok 

araĢtırmadan elde edilen bulgulara ait genel eğilimlerin ortaya konulduğu bu çalıĢmalar çok 

kapsamlı olmakla beraber değerlendirmeler yüzeyseldir. Betimsel içerik analizlerine göre 

daha detaylı analizlere imkân sağlayan tematik içerik analizleri veya baĢka ifade ile meta-

sentez çalıĢmaları ise belli özelliğe sahip çalıĢmaları kapsamakta ve daha az sayıdaki 

çalıĢmalara yönelik daha derinlemesine analiz olanağı sağlamaktadır (Çalık ve Sözbilir, 2014; 

Dinçer, 2018). Ġlk defa Glass (1976) tarafından eğitim alanındaki çalıĢmaları topluca 

değerlendirmeye yönelik bir kavram olarak kullanılan meta-analiz ―bireysel olarak ortaya 

konmuĢ çok sayıdaki analizin sonuçlarının birleĢtirilmesi amacı ile yapılan istatistiksel 

analiz‖ olarak tanımlanmaktadır. Bu çalıĢmalarda önceden gerçekleĢtirilmiĢ deneysel 
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araĢtırmalara ait sadece nicel veriler ele alınmaktadır. Sadece meta-analiz ölçütlerine uygun 

deneysel araĢtırmaların ele alınması bu çalıĢmaların daha dar kapsamlı olmasına sebebiyet 

vermektedir.  

Ayrıca içerik analizi ile ilgili ortaya konan bu çalıĢmaların sayısı arttıkça yeni bir 

araĢtırma konusu olarak bu çalıĢmaların değerlendirilmesine yönelik yeni araĢtırmalar ortaya 

konmaktadır. Bu amaçla gerçekleĢtirilmiĢ içerik analizlerine yönelik içerik analizi çalıĢması 

Ģeklinde farklı çalıĢmalar mevcuttur. Özellikle meta-analizlerin ortaya koyduğu etki 

büyüklüğünü daha da genelleĢtirmek amaçlı meta-analizlerin meta-analizi Ģeklinde çalıĢmalar 

sıklıkla ortaya konmaktadır (Anker, Reinhart and Feeley, 2010; Sigman, 2011). Türkçe 

alanyazında da bu tür çalıĢmalara az da olsa rastlanmaktadır. Örneğin; BaĢol, Doğuyurt ve 

Demir (2016) ortaya koydukları ―Türkiye örnekleminde meta analiz çalıĢmalarının içerik 

analizi ve metodolojik değerlendirilmesi‖ baĢlıklı çalıĢmalarında Türkçe alanyazında ortaya 

konan toplam 80 meta-analiz çalıĢmalarını değerlendirmiĢlerdir.  

Görüldüğü gibi içerik analizi çalıĢmalarının da sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu 

araĢtırmalarda benimsenen genel eğilimlerin ve araĢtırmalar sonucu elde edilen bulguların 

incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak yeni çalıĢmalar açısından daha geniĢ kapsamlı 

veriler sağlaması bakımından önemlidir. Uluslararası yayınlarda bu tür çalıĢma sayısının fazla 

ve çeĢitli olmasına karĢın bu alanda Türkçe alanyazın oldukça kısıtlı kalmaktadır.  Ortaya 

konan bu çalıĢma bu eksikliği giderme adına sağlayacağı katkı açısından önemli bir çaba 

olarak görülmektedir. 

AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın genel amacı, Türkiye‘de eğitim ve öğretim konusunda yapılmıĢ 

lisansüstü tezlerinde ortaya konan meta-analiz çalıĢmaları ile ilgili durumu genel olarak 

incelemek, değerlendirmek ve mevcut bilgileri sistematik bir Ģekilde bir betimsel içerik 

analizi çalıĢması olarak ortaya konması Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu genel amaca yönelik 

olarak aĢağıdaki araĢtırma sorularına cevaplar aranmıĢtır. Bu genel amaca yönelik olarak 

aĢağıdaki araĢtırma sorularına cevaplar aranmıĢtır. Türkiye‘de eğitim ve öğretim konusunda 

yapılmıĢ lisansüstü tezlerindeki meta-analiz çalıĢmalarının; 

1. tüm tez çalıĢmaları içerisindeki yeri nedir? 

2. yayım yılına ve türüne göre dağılımı nasıldır?  

3. hazırlandığı üniversite ve enstitüye göre dağılımı nasıldır?  

4. kapsadığı araĢtırma sayısına göre dağılımı nasıldır?  

5. sayfa sayısına göre dağılımı nasıldır? 

 

Yöntem 

AraĢtırma Deseni 

Bu çalıĢma Türkiye‘de eğitim ve öğretim konusunda yapılmıĢ lisansüstü tezlerinde 

ortaya konan meta-analiz çalıĢmaları ile ilgili durumu genel olarak incelemek, 

değerlendirmek ve mevcut bilgileri sistematik bir Ģekilde ortaya koymak amacı ile 

gerçekleĢtirilmiĢ bir betimsel içerik analizi çalıĢmasıdır. 

Verilerin Toplanması  
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ÇalıĢmaya, Türkiye‘de eğitim ve öğretim konusunda yapılmıĢ meta-analiz çalıĢmaları 

ile ilgili olarak yapılmıĢ lisansüstü tezleri dâhil edilmiĢtir. Tezlere YÖK tez merkezinde 1 

Haziran 2019 tarihi itibari ile yapılan tarama sonucu ulaĢılmıĢtır. Tez arama motorunda 

―meta-analiz‖ anahtar kelimesi ile yapılan tarama sonucu ulaĢılan eğitim ve öğretim 

konusunda hazırlanmıĢ tezler çalıĢma kapsamına alınmıĢtır.  

AraĢtırmaya Dâhil Edilme Ölçütleri 

ÇalıĢma kapsamına alınacak tezler için aĢağıda sıralanan seçim ölçütleri kullanılmıĢtır.  

• YÖK tez merkezinde yayımlanmıĢ yüksek lisans veya doktora tezi olması 

• BaĢlığının veya özetinin ―meta-analiz‖ anahtar kelimelerini içermesi 

AraĢtırmaya Dâhil Edilen ÇalıĢmalara Ait Verilerin Kodlanması 

Yukarıda belirtilen seçim ölçütlerine göre araĢtırma kapsamına alınan çalıĢmalar 

Sözbilir, Kutu ve YaĢar (2012) tarafından geliĢtirilen ―Makale Sınıflama Formu‖ tez yapısına 

göre yeniden düzenlenerek elde edilen ―Tez Değerlendirme Formu‖ kullanılarak kodlama 

sürecine alınmıĢtır.  

Verilerin Analizi  

AraĢtırma kapsamında içerik analizine alınan tez çalıĢmaları ile ilgili elde edilen 

bulgular, araĢtırma soruları ıĢığında sunulmuĢtur. Elde edilen sonuçlar frekanslar ve yüzdeler 

gibi betimsel istatistikler tablolar halinde sunulmuĢtur. 

Bulgular 

ÇalıĢmaya dâhil edilen 161 lisansüstü tezi ve bu tezler içinde eğitim ve öğretim 

konusunda hazırlanmıĢ tez çalıĢmaları ile ilgili içerik analizine ait bulgular belirlenen 

araĢtırma soruları çerçevesinde 5 baĢlık altında sunulmuĢtur. 

Eğitim ve Öğretim Konulu ÇalıĢmaların Tüm Tez ÇalıĢmaları Ġçindeki Yeri 

AraĢtırmanın birinci alt problemi çerçevesinde tablo 1‘de eğitim ve öğretim konulu 

meta-analiz içerikli tez çalıĢmalarının tüm meta-analiz içerikli tez çalıĢmaları içerisindeki 

yerini sayısal olarak verilmiĢtir. Tablo 1 meta-analiz içerikli tez çalıĢmalarının tez konularına 

göre dağılımını sayısal olarak sunmaktadır. 

Tablo 1 

Eğitim ve Öğretim Konulu Çalışmaların Tüm Tez Çalışmaları İçindeki Yeri 

Ġçerik Analizi Türü Tez Konusu Tez Sayısı 

Meta-analiz 

Eğitim ve Öğretim  64 

Biyoistatistik  17 

ĠĢletme  13 

Ġstatistik  11 

Psikoloji  9 

HemĢirelik 6 

Biyoloji  6 

 Matematik  6 

Tıbbi Biyoloji  5 
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Eczacılık ve Farmakoloji  5 

Genetik  5 

Toplam 147 

 

Meta-analiz ile ilgili ortaya konan tez çalıĢmalarının toplam sayısı 161 olarak tespit 

edilmiĢtir. Fakat bazı tez çalıĢmalarında konu olarak birden fazla baĢlığa yer verilmiĢtir. 

Toplam 161 tez için 40 farklı konu baĢlığı söz konusudur. Tablo 1‘de sunulan veriler 

incelendiğinde en çok tezin yapıldığı 11 baĢlık altında toplam 147 tezin yapıldığı 

görülmektedir. Meta-analiz içerikli tez çalıĢmalarında eğitim ve öğretim konulu tezlerin diğer 

konulara kıyasla büyük bir ağırlığının olduğu görülmektedir. Eğitim ve öğretimden sonra en 

çok meta-analiz içerikli tez çalıĢmalarına biyoistatistik, iĢletme, istatistik ve psikoloji 

konularında rastlanmaktadır.  

Bu noktadan sonra yer alan baĢlıklarda sadece eğitim ve öğretim konulu tezlerin 

dağılımlarına yer verilmiĢtir. Meta-analiz içerikli tezlerden 64 tanesi eğitim ve öğretim konu 

baĢlığına sahiptir. Fakat matematik konu baĢlığında yer alan bir tezin baĢlığı ve içeriği 

incelendiğinde bu tezin de eğitim ve öğretim konusu kapsamında ele alınması gereken tezler 

olduğu için bu tezde eğitim ve öğretim konulu tezler kapsamına alınmıĢtır. Sonuç olarak 

meta-analiz içerikli 65 tez eğitim ve öğretim konusu kapsamında gerçekleĢtirilen analizlere 

dâhil edilmiĢtir. 

Yayım Yılına Göre Tezlerin Dağılımı  

ÇalıĢma kapsamında incelenen eğitim ve öğretim konusunda yapılmıĢ meta-analiz 

içerikli yüksek lisans ve doktora tez çalıĢmalarının yayım yılına göre dağılımı aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 2 

Yayım Yılına Göre Tezlerin Dağılımı 

Yıllar Yüksek 

Lisans 

Doktora Toplam 

f f f 

2003 0 1 1 

2004 0 0 0 

2005 1 0 1 

2006 1 0 1 

2007 0 0 0 

2008 1 1 2 

2009 2 1 3 

2010 0 0 0 

2011 2 1 

 

3 

2012 2 1 3 

2013 9 2 11 

2014 0 5 5 

 
2015 5 0 5 

2016 5 2 

 

8 

2017 8 3 11 

2018 8 2 10 

2019 2 0 2 
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Toplam 46(%70) 19(%30) 65 

 

Tablo 2 incelendiğinde meta-analiz ile ilgili ilk tezin 2003 yılında yapıldığı 

görülmektedir. Meta-analiz ile ilgili tezlerin büyük çoğunluğu 65 çalıĢmadan 46 tanesi yüksek 

lisans tezlerinden oluĢmaktadır. 2013 ve 2017 yılları toplam 11 tez ile en çok meta-analiz ile 

ilgili tez çalıĢması yapılan yıllardır. Son dönemde tez sayılarının önemli artıĢ gösterdiği 

gözlemlenmektedir. 2003 yılından 2013 yılına kadar olan 10 yıllık dönemde sadece 14 tez 

çalıĢması yapılmıĢken 2013 yılından 2019 yılına kadar geçen yaklaĢık 5 yılda yapılan çalıĢma 

sayısı 51 olmuĢtur.  

Tezlerin Hazırlandığı Üniversite ve Enstitüye Göre Dağılımı  

AraĢtırma kapsamına alınan 65 eğitim ve öğretim konusu ile ilgili tezin hazırlandığı 

üniversite ve enstitülere göre dağılımı Tablo 3'te verilmiĢtir. 

Tablo 3 

Hazırlandığı Üniversitelere ve Enstitülere Göre Tezlerin Dağılımı  

 Enstitüler  

Üniversiteler 

 

Fen 

Bilimleri 

Eğitim 

Bilimleri 

Sosyal 

Bilimler 

Toplam 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 0 7 0 7 

Gazi Üniversitesi 0 7 0 7 

Marmara Üniversitesi 0 5 0 5 

Çukurova Üniversitesi 1 0 3 4 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi 0 4 0 4 

Fırat Üniversitesi 0 4 0 4 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 0 3 0 3 

 Dicle Üniversitesi 0 2 0 2 

Ankara Üniversitesi 0 2 0 2 

Anadolu Üniversitesi 0 2 0 2 

Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 0 2 0 2 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 0 2 0 2 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 1 0 2 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 0 2 0 2 

Ġnönü Üniversitesi 0 2 0 2 

Diğer 5 5 5 15 

Toplam 7(%9,3) 50(%77,8) 8(%13)     65 

 

Tablo 3‘te araĢtırma kapsamında incelenen 65 adet eğitim ve öğretim konulu tezin 

hazırlandığı enstitü ve üniversiteye göre dağılımı verilmiĢtir. Tezlerin üniversitelere göre 

dağılımı incelendiğinde 30 farklı üniversiteden tezlerin üretildiği görülmektedir. Üniversiteler 

sınıflandırılırken 2‘den daha az sayıda tez hazırlayan üniversiteler ―diğer‖ Ģeklinde yazılırken 

2 ve 2‘den fazla sayıda tezi olan üniversiteler ise ismi ile verilmiĢtir. Tablo 3‘te hazırlanan 

tezlerin üniversitelere göre dağılımına bakılacak olursa en çok tezin hazırlandığı iki 
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üniversitenin 7‘Ģer tez hazırlanan EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi 

olduğu görülmektedir. Bu üniversiteleri 5 tezin hazırlandığı Marmara Üniversitesi takip 

etmektedir. Tezlerin enstitülere göre dağılımı incelendiğinde ise eğitim bilimleri 50, fen 

bilimleri 7, sosyal bilimler ise 8 tez Ģeklinde sıralanmaktadır. Bununla beraber 15 

üniversiteden sadece birer adet tez çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir.  

Tezlerin Kapsadığı AraĢtırma Sayısına Göre Dağılımı  

Meta-analiz içerikli olarak eğitim ve öğretim konusunda üretilmiĢ tez çalıĢmalarının 

analiz kapsamına alınan araĢtırma sayısına göre dağılımı aĢağıda Tablo 4‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 4 

Kapsama Alınan Araştırma Sayısına Göre Tezlerin Dağılımı 

 0-25 26-50 51-75 76-100    101-200 >200 

Tez Sayısı 7 27 19 7 4 1 

 

Tablo 4 incelendiğinde kapsama alınan araĢtırma sayısına göre en fazla tez 

çalıĢmasının 26-75 araĢtırmayı kapsayan aralıkta yapıldığı görülmektedir. Bu tezlerin sayısı 

27 iken ikinci sırada kapsam geniĢliği 51-75 çalıĢma olan aralıkta yer aldığı ve toplam 19 tez 

çalıĢmasının yapıldığı görülmektedir. Ġncelenen tezlerde kapsama dâhil edilen çalıĢma 

sayısının en az 14, en fazla 236 olduğu ve meta-analizlerde dâhil edilen araĢtırma 

ortalamasının yaklaĢık 54 tez olduğu belirlenmiĢtir.  

Tezlerin Sayfa Sayısına Göre Dağılımı  

ÇalıĢmada incelenen tezlerin sayfa sayısına göre değerlendirilmesine iliĢkin bulgular 

aĢağıdaki Tablo 5‘te sunulmuĢtur. Tezlerin sayfa sayıları değerlendirilirken doktora ve yüksek 

lisans tezlerinin dağılımı ayrı ayrı verilmiĢtir. 

Tablo 5. 

Sayfa Sayısına Göre Tezlerin Dağılımı 

Sayfa Sayısı Yüksek Lisans Doktora Toplam (f) 

0-100 13 - 13 

101-200 31 8 39 

201-300 2 9 11 

301-400 1 - 1 

401-500 - 1 1 

 

Tablo 5‘e bakıldığında tez çalıĢmalarının büyük bir çoğunluğunun yani 39 tanesinin 

101-200 sayfaları arasında olduğu görülmektedir. Yine tamamı yüksek lisans tezinden oluĢan 

9 çalıĢmanın sayfa sayısının ise 0-100 sayfa aralığında olduğu görülmektedir. Sayfa sayısı 

300‘ün üzerinde olan 1 yüksek lisans ve 1 doktora olmak üzere 2 tezin olduğu görülmektedir. 

Ayrıca çalıĢma kapsamında incelenen bu tezlerin sayfa sayısının en az 69, en fazla 454 ve 

ortalama sayfa sayısının 152 olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 
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TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Bu çalıĢmada, meta-analiz ile ilgili olarak hazırlanmıĢ 161 lisansüstü tezi üzerine 

yapılmıĢ ve bu tezler içinde eğitim ve öğretim konusunda hazırlanmıĢ 65 tez çalıĢması ile 

ilgili bir içerik analizine yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın bu kısmında gerçekleĢtirilen içerik 

analizinden elde edilen bulgular ıĢığında ortaya konan sonuçlar tartıĢılmıĢ ve bazı önerilere 

yer verilmiĢtir. 

Meta-analiz ile ilgili yapılmıĢ ilk çalıĢma Çağatay (1994) tarafında ortaya konan 

―Meta analizi ve sağlık bilimlerine uygulanması‖ baĢlıklı yüksek lisans tez çalıĢmasıdır. 

Eğitim ve öğretim konusunda yapılan ilk meta-analiz çalıĢması ise Tarım (2003) tarafından 

gerçekleĢtirilen ―KubaĢık öğrenme yönteminin matematik öğretimindeki etkinliği ve kubaĢık 

öğrenme yöntemine iliĢkin bir meta analiz çalıĢması‖ baĢlıklı doktora tez çalıĢmasıdır. Bu 

çalıĢmaların ortaya konması sonrası bu çalıĢmaların sayısında önemli artıĢların olduğu 

görülmüĢtür. 

Meta-analiz ile ilgili eğitim ve öğretim konulu tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans 

tezlerinden oluĢmaktadır. 2013 ve 2017 yılları en çok meta-analiz ile ilgili tez çalıĢması 

yapılan yıllar olarak belirlenmiĢtir. 2003 yılından 2013 yılına kadar olan 10 yıllık dönemde 

sadece 14 tez çalıĢması yapılmıĢken sonraki 5 yılda yapılan çalıĢma sayısı 51 olmuĢtur. BaĢol, 

Doğuyurt ve Demir (2016) de Türkiye‘de yapılmıĢ olan meta analiz çalıĢmalarına yönelik 

gerçekleĢtirdikleri içerik analizi çalıĢmasında benzer Ģekilde özellikle 2011 yılından sonra 

meta-analiz içerikli çalıĢmaların sayısının hızla arttığını belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢmada 1995 

ve 2015 yılları arası yapılmıĢ toplam 80 meta-analiz çalıĢması incelenmiĢtir.  

Toplam sayısı 65 olan meta-analiz içerikli, eğitim ve öğretim konulu tez çalıĢmasının 

büyük çoğunluğu eğitim bilimleri enstitülerinde gerçekleĢtirilen çalıĢmalarla üretilmiĢtir. 

Yine tezlerin çoğunluğu yüksek lisans tezleridir. Bu tezlerin 30 farklı üniversitede üretildiği 

görülmektedir. En fazla tezin üretildiği iki üniversite EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ve 

Gazi Üniversitesi olmuĢtur. 

Son olarak sayfa sayısı olarak tezler ele alındığında çalıĢmalarının büyük bir 

çoğunluğunun sayfa sayısının 101-200 arasında olduğu görülmektedir. Bu tezlerde sayfa 

sayısının en az 69 ve en fazla 454 ve ortalama sayfa sayısının ise 152 olduğu bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Sonuç olarak bu çalıĢma bulguları bundan sonraki konu ile ilgili yapılacak çalıĢmalara 

ıĢık tutması açısından önemlidir. Lisansüstü tez çalıĢmaları ile sınırlı olan bu çalıĢmanın 

benzerlerinin akademik makaleleri, kitapları ve bildirileri kapsayacak Ģekilde tekrar edilmesi 

araĢtırma sonucunda önerilebilir. Meta-analiz içerikli tez çalıĢmaları ile gerçekleĢtirilen bu 

çalıĢmanın meta-sentez ve betimsel içerik analizi çalıĢmaları ile de yapılması önerilebilecek 

baĢka bir tespit olarak sıralanabilir. 
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ÖZET 

Her insan dünyaya gelirken büyüme ve gelişme yönelimine sahiptir. Gelişim süreci boyunca kimliğini 

oluşturmaya çalışan insanın deneyimleri ile şekillenen kimliği kişinin tutumlarına da şekil veren önemli bir 

faktördür. Bireyin davranışlarını yöneten güdülerin temelinde kendini gerçekleştirme güdüsü yer alır. Kendini 

gerçekleştirme bireyin sahip olduğu, içinde taşıdığı özünü bulup kapasitesini ve güçlerini keşfederek ortaya 

çıkardığı tam verimlilik halidir. İnsan yaşamı boyunca devam eden kendini gerçekleştirme güdüsü organizmanın 

özünde doğuştan var olan içsel bir yönelimdir. Kendini gerçekleştirme sürecindeki kişiler kendini, başkalarını, 

doğayı olduğu gibi kabul eden, empatik yönü kuvvetli olan, derin kişilerarası ilişkilere sahip olan, hayattan zevk 

alabilen, dünya ile ilgili sorunlarla ilgilenen, sorumluluk ve mizah yönü güçlü kişilerdir. Her insanın dünyayı 

yapılandırırken kullandığı zihinsel işlevlerin biçiminin farklı olması gibi kendini gerçekleştirme düzeyi de 

kişiden kişiye farklılık gösterir. İnsanların dünyayı algılayışı bilinçlerinde yer alan imgesel ve sözel yaşantılarla 

ve bu yaşantılar ile oluşan tutumlar ile ilgilidir. Tutumlar organize şekilde işleyen duygu, davranış ve inanç 
eğilimidir. Fonksiyonel olmayan tutumlar ise genellikle çocukluk döneminde başlayan, yaşam boyu gelişerek 

devam eden değişime dirençli, gerçekçi olmayan tutumlar olarak tanımlanabilir. Bireyin dış dünya ile kurduğu 

iletişim ile gelişen, kişinin kendisine, başkalarına ve doğaya yönelik geliştirdiği bu olumsuz tutumlar 

mükemmeliyetçilik, onaylanma ihtiyacı gibi genellikle aşırı ve uç duygular şeklinde görülen ve bireyin 

performansını ortaya koymasına engel olan tutumlardır. Bu araştırmanın amacı fonksiyonel olmayan tutumların 

düzeyinin kendini gerçekleştirme düzeyini ne ölçüde etkilediğini ölçmektir. Çalışmada ―Kişisel Yönelim 

Envanteri‖, ―Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği‖,  ve Kişisel Bilgi Formu ile veriler toplanacak ve 

istatistiksel değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın örneklemini 18 yaş üstü yetişkin bireyler oluşturmaktadır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Kendini Gerçekleştirme, Kişisel Yönelim, Fonksiyonel Olmayan Tutumlar 

THE EFFECT OF NON-FUNCTIONAL ATTITUDES ON SELF 

REALIZATION 

 

ABSTRACT 

Every human being has the direction of growth and development in the world. The identity shaped by the 

experiences of the person who tries to establish his / her identity during the development process is also an 

important factor that shapes the attitudes of the person. The motive of self-realization is the basis of the motives 

that govern the individual's behavior. Self-realization is the state of full efficiency which is revealed by 

discovering the capacity and strengths of the individual and finding the essence of the individual. The motive of 

self-realization that continues throughout human life is an innate inherent orientation at the core of the 

organism. People in the process of self-realization are those who accept themselves, others, nature as they are, 

who have a strong empathic aspect, have deep interpersonal relationships, enjoy life, deal with world-related 

problems, and have a strong sense of responsibility and humor. The level of self-actualization differs from 

person to person, as does the form of mental functions that each person uses to construct the world. People's 
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perception of the world is related to the imaginary and verbal experiences in their consciousness and the 
attitudes formed with these experiences. Attitudes are the tendency of emotion, behavior and belief to function in 

an organized way. Non-functional attitudes can be defined as unrealistic attitudes that are usually resistant to 

change that starts during childhood and continues to develop throughout life. These negative attitudes developed 

by the individual's communication with the outside world, developed by the individual towards himself, to others 

and to nature, are generally seen as extreme and extreme emotions such as perfectionism and the need for 

approval, and prevent the individual from performing his / her performance. The aim of this study is to measure 

the extent to which the level of non-functional attitudes affects the level of self-realization. In the study, data will 

be collected and statistical evaluation will be done with ―Personal Orientation Inventory‖, Non-Functional 

Attitudes Scale ve, and Personal Information Form. The sample of the study consists of adults over 18 years of 

age. 

 

 

Keywords: Self-Realization, Personal Orientation, Non-Functional Attitudes 

GiriĢ 

Ġnsan, yaĢamı boyunca kendini bilme, içinde bulunduğu dünyadaki yerini bulma ve 

varlığına anlam yükleme arayıĢındadır (Akkaya, 2015:8-29). Ġnsanın varoluĢunun farkında 

olarak yaĢamasını, parçası olduğu dünyaya ait olmaktan ve var olmaktan memnuniyet 

duymasını, yaĢamını sürdürürken kendi kararları çerçevesinde huzurlu ve etkin biçimde 

eylemde bulunmasını sağlayan güdü kendini gerçekleĢtirme güdüsüdür (Dökmen, 1994:153-

56) . Hümanistik ekole göre insan davranıĢlarını oluĢturan ve davranıĢlara yön veren güdü 

kendini gerçekleĢtirme güdüsüdür (Kuzgun,1973). Bireyin sahip olduğu yetenekleri 

kullanarak yaĢamda ilerleme çabası (Erden,1997:63) olan kendini gerçekleĢtirme kavramını 

ilk kez Jung (Jung,1966) kullanmıĢtır. Bu kavramı kapsamlıca açıklayan, kendini 

gerçekleĢtiren bireyin özelliklerinden bahseden ilk kiĢi ise Abraham Maslow‘dur 

(Maslow,1968). Maslow‘a göre insan, varlığını devam ettirme yönelimindedir ve sevgi, 

dürüstlük, bencillikten uzak olma gibi evrensel olarak iyi olma haline yönelik istek her 

insanda doğuĢtan gelen bir eğilim Ģeklinde vardır (Maslow,2001). Ġnsanın en üst düzey 

ihtiyacı olan kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı bireyin sahip olduğu yetenek ve ilgilerini 

kullanıp doğuĢtan var olan potansiyelini geliĢtirmeyi içerir. Kendini gerçekleĢtirme kavramına 

iliĢkin ampirik çalıĢmalar ve elde ettiği bulgular sonucunda (Maslow,1970) Maslow, kendini 

gerçekleĢtiren bireylerin belirgin özellikleri olarak 11 temel özellik saptamıĢtır. Bunlar 

gerçeği olduğu gibi algılayabilme, içten geldiği gibi davranma, bir probleme dönük olma, 

kendi kendine yeterli olma, çevreden bağımsız olma, takdir edilme, insanlıkla özdeĢme, 

demokratik bir yapıda olma, nüktedan olma, yaratıcılık ve sosyal kalıplaĢmaya karĢı direniĢ 

Ģeklinde görülen özelliklerdir. Rogers‘a göre dinamik bir yapıda olan organizmanın tek bir 

gayesi vardır; o da kendini gerçekleĢtirme güdüsüdür (Rogers, 1951:488). Ancak bu sayede 

kiĢi geliĢip otonom ve sosyal bir konuma gelebilir. Bununla birlikte Rogers yaĢamın ilk 

yıllarında baĢlayıp ömür boyu devam eden kendini gerçekleĢtirme güdüsünün düzeyini 

etkileyen çocukluk yaĢantıları ve yakın çevre ile olan etkileĢim gibi etkenlerin önemine de 

vurgu yapmıĢtır (Rogers, 1959:184-256). 

Çocukluk yaĢantıları ile baĢlayan, diğerleri ile kurulan iliĢkiler neticesinde geliĢen ve 

yaĢam boyu devam eden tutumlar ise kiĢinin kendisine, baĢkalarına ve dünyaya yönelik sahip 

olduğu inançları oluĢturur (GümüĢ,2001). Fonksiyonel olmayan tutumlar ise değiĢime kapalı, 

çoğunlukla kalıcılığını sürdüren çarpıtılmıĢ ve iĢlevsel olmayan biliĢsel süreçler sonucu 

oluĢur (Bilgin,2001). Gerçekçi olmayan, katı ve uç düĢünceler Ģeklinde görülen fonksiyonel 

tutumların düzeyinin artması kiĢinin potansiyelini ortaya koymasına engel olur 

(SavaĢir,1997). Fonksiyonel olmayan tutumlar genellikle depresyon ile iliĢkilendirilir ve 
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Beck‘in biliĢsel davranıĢçı terapi yaklaĢımı ile ortaya çıkmıĢtır (Beck,1979). Psikolojik 

problemlerin sebebinin kiĢinin sahip olduğu çarpıtılmıĢ, gerçekçi olmayan düĢünceler 

olduğunu savunan Beck‘e göre (Beck,1987) çocukluk döneminde yaĢanan deneyimler sonucu 

bazı temel düĢünce ve inançlar öğrenme yolu ile zihinde var olmaya baĢlar. Bununla birlikte 

geliĢen mükemmeliyetçilik, onaylanma gibi uçlarda yer alan ve genellenmiĢ tutumlar kiĢinin 

kendisine, baĢkalarına ve dünyaya karĢı olumsuz bakmasına neden olan ve depresyon gibi 

bozukluklara yol açan bir örüntü olarak tanımlanmıĢtır. KiĢinin biliĢinde yer alan fonksiyonel 

olmayan tutumların oluĢturduğu Ģemalar aynı zamanda olumsuz davranıĢ kalıplarının da 

geliĢmesine yol açar(Köknel, 1989). Bu çalıĢmanın amacı fonksiyonel olmayan tutumların 

düzeyinin kendini gerçekleĢtirme düzeyini ne ölçüde etkilediğini ölçmektir.  

 

 

Yöntem 

Bu araĢtırmada farklı değiĢkenlerin birbirleri ile olan iliĢkisini belirlemek üzere betimsel 

araĢtırma yöntemlerinden olan iliĢkisel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma Grubu  

AraĢtırma grubu 79 kadın (%79,0) ve 21 erkek (%21,0) olmak üzere 18 yaĢ üstü 100 yetiĢkin 

bireyden oluĢmaktadır. 

Tablo 1 

Cinsiyet Değişkenine İlişkin Değerler 

Cinsiyet N Yüzdelik Geçerli Yüzdelik 

Erkek 21 21,0 21,0 

Kadın 79 79,0 79,0 

Toplam 100 100,0 100,0 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırmada bireylerin fonksiyonel olmayan tutumlarının düzeyini incelemek için 

‗‘Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği‘‘ (FOTÖ), kendini gerçekleĢtirme düzeyini 

incelemek için ‗‘KiĢisel Yönelim Envanteri‘‘ (KYE) kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 

bireylere iliĢkin demografik bilgileri elde etmek üzere araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan 

kiĢisel bilgi formu kullanılmıĢtır.  

KiĢisel Bilgi Formu  

AraĢtırmaya katılan bireylere iliĢkin kiĢisel bilgilere ulaĢabilmek üzere geliĢtirilen 

bilgi formunda katılımcıların yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum gibi özellikleri 

hakkında bilgi toplanmıĢtır.  

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği 

Fonksiyonel olmayan tutumlar ölçeği 1978 yılında Beck ve Weissman‘ın (Weissman 

ve Beck,1978) geliĢtirdiği, fonksiyonel olmayan tutumların ölçülmesi amaçlanan bir ölçektir. 

Mükemmelci tutum, onaylanma, değiĢken ve bağımsız alt boyutlarından oluĢan ölçek ġahin 

(1997) (ġahin, 1997: 46-53) tarafından Türkçe‘ye uyarlanmıĢtır. Ölçek 40 maddeden 
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oluĢmakta ve 7‘li likert tipi bir ölçüm aracıdır. Ölçekten alınan toplam puan arttıkça kiĢinin 

sahip olduğu fonksiyonel olmayan tutumlarının düzeyi de artıyor demektir. Bu araĢtırmada alt 

ölçekler ayrıca yordayıcı değiĢken olarak ele alınmamıĢ, alınan toplam puana göre 

katılımcıların tutumlarının düzeyi saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

KiĢisel Yönelim Envanteri 

KiĢisel yönelim enventeri Everest Shostrom‘un (1968) (Shostrom, 1968) geliĢtirdiği, 

Rogers ve Maslow‘un kuramlarından yararlanarak oluĢturduğu bir envanterdir. Yıldız Kuzgun 

(Kuzgun, 1973) tarafından Türkçe‘ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalıĢmasının yapıldığı 

ölçek 150 madde çiftinden oluĢmakta ve ‗‘zamanı iyi kullanma‘‘, ‗‘zamanı iyi kullanmama‘‘, 

‗‘desteği içten alma‘‘, ‗‘desteği dıĢtan alma‘‘ alt boyutlarından oluĢmaktadır. Her madde 

çiftine verilen yanıtlara göre ‗‘1‘‘ veya ‗‘0‘‘ puanın alındığı ölçekten elde edilen toplam puan 

arttıkça kiĢinin kendini gerçekleĢtirme düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaĢılır. Bu 

araĢtırmada ölçeğin alt boyutları ayrıca yordayıcı değiĢken olarak hesaplanmamıĢ, alınan 

toplam puana göre katılımcıların kendini gerçekleĢtirme düzeyleri saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Veriler, Google anket programı kullanılarak oluĢturulan test bataryasının internet 

ortamında paylaĢılması ile toplanmıĢtır. Örneklem sayısı 100 olunca anket yanıtlanmaya 

kapatılmıĢ ve elde edilen veriler IBM SPPS Statistics 24 programı kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. ĠliĢkisel analizler yapılmadan önce verilerin normal dağılıp dağılmadığını test 

etmek amacıyla normallik testi uygulanmıĢtır. Bu test sonucunda değiĢkenlerin 

çarpıklık(skewness) ve basıklık(kurtosis) değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında yer aldığı 

görülmüĢtür. Bu doğrultuda, elde edilen verilerin normal dağıldığı söylenebilmektedir(Fidell 

ve Tabachnick,2003). Katılımcıların fonksiyonel olmayan tutumlarının kendini 

gerçekleĢtirme düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek üzere regresyon analizi yapılmıĢtır. 

Ardından katılımcıların fonksiyonel olmayan tutumları ve kendini gerçekleĢtirme düzeyleri 

kiĢisel bilgi formunda yer alan demografik özelliklerden oluĢan alt ölçekler açısından 

incelemek üzere T testi ve tek yönlü varyans analizi (one-way anova) kullanılmıĢtır.  

 

Bulgular 

AraĢtırmanın bu kısmında araĢtırmanın amaçlarına yönelik olarak elde edilen verilerle ilgili 

yapılan istatistiksel çözümlemeler ile ulaĢılan bulgulara yer verilmiĢtir. Öncelikle fonksiyonel 

olmayan tutumlar değiĢkeninin kendini gerçekleĢtirme düzeyi üzerindeki etkisini 

öğrenebilmek amacıyla regresyon analizi yapılmıĢtır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına 

göre elde edilen iliĢkiler çıktısında fonksiyonel olmayan tutumlar ve kendini gerçekleĢtirme 

düzeyi arasında doğrusal iliĢki için Pearson iliĢki katsayısı r = 0,523 dir. Pearson iliĢki 

katsayısı r, -1.0   r < 0 aralığında değer alıyorsa negatif yönde doğrusal iliĢkiden söz 

edilebilir. 0  r < +1.0 aralığında değer alıyorsa pozitif yönde doğrusal iliĢkiden söz 

edilebilir. 

Tablo 2 

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Değişkenine İlişkin Değerler 

DeğiĢkenler r p N 

Fonksiyonel 

Olmayan Tutumlar 
,523 ,000 100 
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Bireylerin fonksiyonel olmayan tutumlarının kendini gerçekleĢtirme düzeyi değiĢkenini ne 

ölçüde yordadığına iliĢkin bu iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi anlamak adına hipotezler 

oluĢturulmuĢtur.  

H0: Fonksiyonel olmayan tutumların kendini gerçekleĢtirme düzeyi üzerinde etkisi 

yoktur. 

H1: Fonksiyonel olmayan tutumların kendini gerçekleĢtirme düzeyi üzerinde etkisi 

vardır. 

Analiz sonucunda p değeri; p=0,000 < = 0,05 olduğundan hesaplanan test istatistiği değeri red 

bölgesine düĢmektedir. Bu nedenle H0 hipotezi red edilir. Fonksiyonel olmayan tutumlar ve 

kendini gerçekleĢtirme düzeyi arasında pozitif yönde bir iliĢki olduğu söylenebilir, yani H1 

hipotezi desteklenmektedir. Fotö testinin sonuç puanı arttıkça kiĢinin fonksiyonel olmayan 

tutumlarının azaldığı ve kendini gerçekleĢtirme envanterinin puanı arttıkça kiĢinin kendini 

gerçekleĢtirmeye daha yakın olduğu bilinmektedir. Sonuca göre, bu doğrusal iliĢkinin anlamı 

kiĢinin fonksiyonel olmayan tutumları azaldıkça kendini gerçekleĢtirme düzeyinin arttığı 

söylenebilir. 

Fonksiyonel olmayan tutumlar ve kendini gerçekleĢtirme düzeyi değiĢkenleri için gözlem 

değerleri kullanılarak saçılım grafiği oluĢturulmuĢtur. Saçılım grafiğinden Fonksiyonel 

olmayan tutumlar ve kendini gerçekleĢtirme düzeyi değiĢkeni arasında pozitif yönde bir 

iliĢkinin olduğu söylenebilir. 

 

ġekil 1. Fonksiyonel Olmayan Tutumlar ile Kendini GerçekleĢtirme Düzeyi DeğiĢkenleri 

Arasındaki ĠliĢki  
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Katılımcıların cinsiyetleri ile fonksiyonel olmayan tutumları arasında anlamlı bir iliĢki olup 

olmadığını incelemek için T testi kullanılmıĢtır. Ġki değiĢken arasındaki iliĢkiye yönelik 

hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

H0: Katılımcıların cinsiyetleri ile fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

H1: Katılımcıların cinsiyetleri fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 3 

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Değişkeni ve Cinsiyet Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler Cinsiyet N Ortalama p 

Fonksiyonel 

Olmayan 

Tutumlar 

Erkek 21 4,50 
,237 

Kadın 79 4,69 

 

Yapılan T testi sonucuna göre p değeri 0,237 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 0,237>0,05 

olduğu için H0 hipotezi doğrulanmıĢ olur. Bu durumda araĢtırmaya katılan katılımcıların 

cinsiyetleri ile fonksiyonel olmayan tutumlarının anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüĢtür. 

 

Katılımcıların medeni durumları ile fonksiyonel olmayan tutumları arasında anlamlı bir iliĢki 

olup olmadığını incelemek için T testi kullanılmıĢtır. Ġki değiĢken arasındaki iliĢkiye yönelik 

hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

H0: Katılımcıların medeni durumları ile fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

H1: Katılımcıların medeni durumları fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

Tablo 4 

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Değişkeni ve Medeni Durum Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler Medeni Durum N Ortalama p 

Fonksiyonel 

Olmayan 

Tutumlar 

Evli 21 4,78 
,234 

Bekâr 79 4,60 

 

Yapılan T testi sonucuna göre p değeri 0,234 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 0,234>0,05 

olduğu için H0 hipotezi doğrulanmıĢ olur. Bu durumda araĢtırmaya katılan katılımcıların 

medeni durumları ile fonksiyonel olmayan tutumlarının anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüĢtür. 

 

Katılımcıların eğitim düzeyleri ile fonksiyonel olmayan tutumları arasında anlamlı bir iliĢki 

olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi (one-way anova) kullanılmıĢtır. Ġki 

değiĢken arasındaki iliĢkiye yönelik hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

H0: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 
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H1: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 

Tablo 5 

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Değişkeni ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler Eğitim Düzeyi N Ortalama p 

Fonksiyonel 

Olmayan 

Tutumlar 

Okur Yazar 

Değil 
0 0 

,975 

Ġlköğretim 0 0 

Ortaöğretim 11 4,64 

Ön lisans 22 4,61 

Lisans 58 4,68 

Lisansüstü 9 4,61 

Doktora 0 0 

 

Yapılan Anova analizi sonucuna göre p değeri 0,975 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 

0,975>0,05 olduğu için H0 hipotezi red bölgesine düĢmüĢ olur. Yani, katılımcıların eğitim 

düzeyleri fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 

Katılımcıların yaĢları ile fonksiyonel olmayan tutumları arasında anlamlı bir iliĢki olup 

olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi (one-way anova) kullanılmıĢtır. Ġki 

değiĢken arasındaki iliĢkiye yönelik hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

 

H0: Katılımcıların yaĢları ile fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

H1: Katılımcıların yaĢları ile fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 6 

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Değişkeni ve Yaş Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler YaĢ N Ortalama p 

Fonksiyonel 

Olmayan 

Tutumlar 

18-20 3 4,69 

,950 

21-30 68 4,67 

31-40 18 4,55 

41-50 10 4,72 

51-60 1 4,87 

61-70 0 0 

71 ve üzeri 0 0 

 

Yapılan Anova analizi sonucuna göre p değeri 0,950 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 

0,950>0,05 olduğu için H0 hipotezi red bölgesine düĢmüĢ olur. Yani, katılımcıların yaĢları ile 

fonksiyonel olmayan tutumları anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
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Katılımcıların cinsiyetleri ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olup 

olmadığını incelemek için T testi kullanılmıĢtır. Ġki değiĢken arasındaki iliĢkiye yönelik 

hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

H0: Katılımcıların cinsiyetleri ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

H1: Katılımcıların cinsiyetleri kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 7 

Kendini Gerçekleştirme Düzeyi Değişkeni ve Cinsiyet Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler Cinsiyet N Ortalama p 

Kendini 

GerçekleĢtirme 

Düzeyi 

Erkek 21 ,58 
,373 

Kadın 79 ,60 

 
Yapılan T testi sonucuna göre p değeri 0,373 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 0,373>0,05 

olduğu için H0 hipotezi doğrulanmıĢ olur. Bu durumda araĢtırmaya katılan katılımcıların 

cinsiyetleri ile kendini gerçekleĢtirme düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüĢtür. 

 

Katılımcıların medeni durumları ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri arasında anlamlı bir 

iliĢki olup olmadığını incelemek için T testi kullanılmıĢtır. Ġki değiĢken arasındaki iliĢkiye 

yönelik hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

 

H0: Katılımcıların medeni durumları ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

H1: Katılımcıların medeni durumları kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 

Tablo 8 

Kendini Gerçekleştirme Düzeyi Değişkeni ve Medeni Durum Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler Medeni Durum N Ortalama p 

Kendini 

GerçekleĢtirme 

Düzeyi 

Evli 21 ,59 
,094 

Bekâr 79 ,62 

 

Yapılan T testi sonucuna göre p değeri 0,094 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 0,094>0,05 

olduğu için H0 hipotezi doğrulanmıĢ olur. Bu durumda araĢtırmaya katılan katılımcıların 

medeni durumları ile kendini gerçekleĢtirme düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmüĢtür. 
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Katılımcıların eğitim düzeyleri ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki 

olup olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi (one-way anova) kullanılmıĢtır. Ġki 

değiĢken arasındaki iliĢkiye yönelik hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

 

H0: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

H1: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 

Tablo 9 

Kendini Gerçekleştirme Düzeyi Değişkeni ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler Eğitim Düzeyi N Ortalama p 

Kendini 

GerçekleĢtirme 

Düzeyi 

Okur Yazar 

Değil 
0 0 

,354 

Ġlköğretim 0 0 

Ortaöğretim 11 ,61 

Ön lisans 22 ,56 

Lisans 58 ,61 

Lisansüstü 9 ,61 

Doktora 0 0 

 

Yapılan Anova analizi sonucuna göre p değeri 0,354 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 

0,354>0,05 olduğu için H0 hipotezi red bölgesine düĢmüĢ olur. Yani, katılımcıların eğitim 

düzeyleri ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 

Katılımcıların yaĢları ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olup 

olmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi (one-way anova) kullanılmıĢtır. Ġki 

değiĢken arasındaki iliĢkiye yönelik hipotezler oluĢturulmuĢtur. 

 

H0: Katılımcıların yaĢları ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

H1: Katılımcıların yaĢları ile kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 10 

Kendini Gerçekleştirme Düzeyi Değişkeni ve Yaş Arasındaki İlişkiye Ait Değerler 

DeğiĢkenler YaĢ N Ortalama p 

Kendini 

GerçekleĢtirme 

Düzeyi 

18-20 3 ,54 

,773 

21-30 68 ,60 

31-40 18 ,61 

41-50 10 ,59 

51-60 1 ,64 

61-70 0 0 
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71 ve üzeri 0 0 

 

Yapılan Anova analizi sonucuna göre p değeri 0,773 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 

0,773>0,05 olduğu için H0 hipotezi red bölgesine düĢmüĢ olur. Yani, katılımcıların yaĢları ile 

kendini gerçekleĢtirme düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Kendini gerçekleĢtirme düzeyinin fonksiyonel olmayan tutumlar açısından 

incelenmesi amacıyla yapılan ve tablo 1‘de görüldüğü üzere 100 katılımcıdan oluĢan 

çalıĢmada tablo 2 incelendiğinde bireylerin sahip oldukları fonksiyonel olmayan tutumlar 

azaldıkça kiĢinin kendini gerçekleĢtirme düzeyinin arttığı görülmüĢtür. KiĢinin sahip olduğu 

tutumların davranıĢ kalıplarını oluĢturduğu ve olumsuz tutumların olumsuz davranıĢ 

örüntülerine sebep olduğu bilinmektedir (Köknel, 1989). Bu çalıĢmada elde edilen bulgu bunu 

destekler niteliktedir. Buna göre kiĢinin sahip olduğu mükemmeliyetçilik ve onaylanma gibi 

iĢlevsel olmayan tutumları fazlalaĢtıkça kiĢinin kendini gerçekleĢtirme ve potansiyelini ortaya 

koyarak yaĢamda sağlıklı bir Ģekilde ilerleme olasılığının da azalacağı söylenebilir.  

Tablo 3‘te görüldüğü üzere fonksiyonel olmayan tutumların cinsiyet değiĢkenine bağlı 

değiĢimine bakıldığında anlamlı bir sonuç bulunamamıĢtır. Devamında sırasıyla gelen tablo 4, 

5 ve 6 da görülen, medeni durum, eğitim düzeyi ve yaĢ değiĢkenleri ile fonksiyonel olmayan 

tutumlar arasında da anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. Örneklem sayısının 

arttırılması ile yapılacak daha kapsamlı çalıĢmalarda daha farklı sonuçlar alınacağını 

söylemek mümkündür.  

Kendini gerçekleĢtirme düzeyi ile yaĢ, cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi 

değiĢkenlerinin ne Ģekilde farklılaĢtığının ölçüldüğü çalıĢmada tablo 7, 8 ve 9 da görüldüğü 

üzere değiĢkenlerin anlamlı Ģekilde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde yapılacak 

sonraki çalıĢmalarda veri dağılımı ve veri sayısına göre sonuçların değiĢiklik göstereceği 

söylenebilir. 

Bireylerin içsel motivasyon Ģeklinde taĢıdıkları ve doğuĢtan getirdikleri kendini 

gerçekleĢtirme düzeyinin kiĢinin sahip olduğu biliĢsel Ģemalar ve çocukluk yaĢantıları 

tarafından Ģekillendiği saptanmıĢ ve yetiĢkinlikte sahip olunan biliĢsel düzeyi etkilemesi 

sebebiyle küçük yaĢlardan beri edinilen deneyimlerin önemi bu çalıĢma ile tekrar öne 

çıkmıĢtır. Öğrenilen bilgiler, tutumlar ve Ģemalar birçok faktörden etkilenmektedir. Anne-

baba ile olan iletiĢimin türü, çocukluk döneminde edinilen tecrübeler iĢlevsel olmayan 

düĢünce biçimlerinin oluĢup geliĢmesine yol açmaktadır. Bu anlamda çocukluk döneminde 

karĢılaĢılan deneyimler, olumsuz anne-baba tutumları ve çevreden edinilen bilgiler sonucu 

oluĢan olumsuz düĢünce ve tutumların düzenlenmesi amacıyla bireylerin alacağı psikoterapi 

ile tutum ve Ģemaların iĢlevsel hale gelmesi kadar kiĢinin kendini gerçekleĢtirmeye yönelik 

güdülenme düzeyinin de olumlu Ģekilde etkileneceği düĢünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışma kapsamında, XIX. yüzyıl ve sonrası Rize‘deki Gayrimüslim nüfus irdelenmiştir. Ayrıca kaynaklarda 

Rize‘yle ilgili verilen nüfus bilgilerindeki hatalar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  Rize‘de yaşadığı tespit edilen 
Gayrimüslimler; Rumlar ve Ermenilerdir. Ermeniler, Rize‘nin günümüzdeki Hemşin ilçesinde yaşamışlardır. 

Nüfusları, en fazla 1875 yılında 200 civarında olmuştur. Belirtilen bu tarihten sonra daha çok ekonomik 

sebeplerle olduğu düşünülen göçlerin ardından sayıları iyice azalmıştır. 1916‘da çıkartılan Tehcir Kanunuyla 

bölgede kalan son 24 Ermeni de gönderilmiştir. Rumlar, Ermenilere nispeten daha kalabalıktır. XIX. yüzyıl sonu 

Rum nüfusuna dair bilgi veren kaynaklar arasında önemli farklılıklar vardır. Ancak Birinci Dünya Savaşı 

yıllarındaki nüfusları 1.300 civarındadır. Belirtilen dönemde, Rize‘nin merkez ilçesi ile İyidere ilçesinde 

yaşadığı tespit edilen bu Rumların, Milli Mücadele yıllarında göç ettiği anlaşılmaktadır. Son kalan 23 Rum‘un 

da 1923 yılında mübadele ile gönderildiği görülmüştür. Konuya dair incelenen yabancı kaynakların bazılarının 

daha çok siyasi gaye ile hareket ederek özellikle Gayrimüslim nüfusu abartılı bir şekilde verdiği anlaşılmıştır. 

Bu duruma rağmen XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. yüzyılın başlarında Rize‘deki Gayrimüslim sayısı, toplam 

Müslüman nüfusu içinde hiç bir zaman ehemmiyet arz edecek seviyelere ulaşamamıştır. Çalışmanın birinci el 
kaynaklarını Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve salnameler oluşturmaktadır. 

Toplanan tüm yerli ve yabancı telif ve tetkik eserler karşılaştırmalı ve eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu 

tür çalışmalarda nüfus istatistiklerinin siyasi amaçlara alet edilebileceği unutulmamalı ve kaynaklardaki bilgiler 

iyi tetkik edilmelidir. Çalışılacak bölgenin özellikle idari tarihinin iyi bilinmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Rize, Hemşin, Rum, Ermeni, nüfus, göç, tehcir. 

 

NON-MUSLIM POPULATION IN RIZE IN 19
th

 CENTURY AND AFTER 

 

Abstract 
In this study, the Non-Muslim population in Rize in XIX. century and beyond is examined. Besides, errors in the 
population information given about Rize have been tried to be revealed. The Non-Muslims found to live in Rize 

are Greeks and Armenians. The Armenians lived in Hemşin  district of Rize in the present-day. Their population 

was around 200 in 1875 at most. After this date, the number of migrants, which were thought to be mostly due to 

economic reasons, decreased. In 1916, the last 24 Armenians who were left in the region were sent by the 

Relocation Law. Greeks were relatively more crowded than Armenians. There are significant differences 

between the sources providing information about the Greek population at the end of the 19th century. However, 

during the First World War, the population was around 1,300. It is understood that these Greeks who lived in 

the central district and İyidere district of Rize emigrated during the National Struggle years. The last 23 Greeks 

were also dispatched in 1923 by the exchange. It was understood that some of the foreign sources examined on 

the subject acted mainly with political goals and exaggerated the non-Muslim population in particular. Despite 

this situation, at the last quarter of XIX. century and the beginning of XX.  Century,  the number of non-Muslims 
in Rize has never reached the level of importance in the total Muslim population. The primary sources of the 

study are the Prime Ministry Republican Archives, Prime Ministry Ottoman Archives, and year books. All 

domestic and foreign copyright and examination works collected were handled with a comparative and critical 

approach. In such studies, it should be remembered that population statistics can be used for political purposes 

and the information in the sources should be examined well. Especially the administrative history of the region 

to be studied should be well known. 

Keywords: Rize, Hemşin, Greek, Armenian, population, migration, relocation. 
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GiriĢ 

Nüfus istatistiklerinin, siyasal amaçlara alet edilmesi uluslararası iliĢkilerde yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Osmanlının daha çok son dönemlerine doğru Rum ve Ermenilerin, 

toprak iddialarını güçlendirmek için nüfuslarını abartılı ifadelerle belirttikleri bilinen bir 

gerçektir. Özellikle yabancı kaynaklarda XX. yüzyıla dair Rum nüfusu, Yunanlıların çıkarları 

doğrultusunda fazla gösterilmiĢtir.
1
 Nüfusun fazla ya da yanlıĢ verildiği Osmanlı yerleĢim 

yerlerinden birisi de Rize‘dir. XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. yüzyılın baĢlarında Rize‘deki 

Gayrimüslim sayısı bazı kaynaklarda fazla gösterilmiĢse de toplam Müslüman nüfusu içinde 

hiç bir zaman ehemmiyet arz edecek seviyelere ulaĢamamıĢtır. 

Rize, Trabzon ve havalisinin fethedildiği 1461‘de Osmanlı yönetimine geçmiĢ ve uzun yıllar 

Trabzon merkez sancağının kazalarından birisi olmuĢtur. Fetih sonrası yıllarda bölgedeki 

nüfusun dini gruplara göre dağılımı Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir: 

Tablo 1: 1486-1583 Yılları Arasında Rize Merkez Kazasının Tahmini Nüfusu
2
  

Dini Gruplar 
Yıllar 

1486 1515 1520 1554 1583 

Hristiyan 1.108 1.422 1.422 994 1.230 

Müslüman 111 186 121 5 455 

Toplam 1.219 1.608 1.543 999 1.685 

 

Tabloda Müslüman nüfusun azlığı göze çarpmaktadır.
3
 Ancak zaman içerisinde iskân 

politikası kapsamında bölgeye yerleĢtirilen Müslümanlar ile Ġslamiyet‘i seçen ya da bölgeyi 

terk eden Gayrimüslimlerden ötürü bölgedeki Müslüman varlığı artmıĢtır.  

Bu çalıĢma kapsamında, XIX. yüzyıl ve sonrası Rize‘deki Gayrimüslim nüfus irdelenecektir. 

Ayrıca yabancı kaynaklarda Rize‘ye dair verilen nüfus bilgilerindeki hatalar ortaya 

konulmaya çalıĢılacaktır.  

  ÇalıĢmanın birinci el kaynaklarını BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi, BaĢbakanlık Osmanlı 

ArĢivi ve salnameler oluĢturmaktadır. Toplanan tüm yerli ve yabancı telif ve tetkik eserler 

karĢılaĢtırmalı ve eleĢtirel bir yaklaĢımla ele alınmıĢtır. Bunu yaparken etik bakıĢ açısından ve 

nesnellikten uzaklaĢılmamaya dikkat edilmiĢtir. 

                                                
1
 Salim Gökçen, Milli Mücadele Öncesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Demografik Yapısı ve Yunan İddiaları. 

Karadeniz’de İsyan Mübadele ve Propaganda, İsmail Hakkı Demircioğlu vd. (Ed.), İstanbul: Yeditepe, 2019, s.35. 
2 M. Hanefi Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadî Hayat, Ankara: Türk Tarih Kurumu,  
2002, s. 212. Belirtilen tarihlerde Rize’nin günümüzdeki ilçelerinden Çayeli (bir kısmı), Derepazarı, Güneysu, 
İkizdere (bir kısmı), İyidere ve Kalkandere merkez ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır.  
3
 Bu nüfusun bir kısmını da kale görevlileri oluşturmaktadır. 1486’da 31 kişi, 1515’te 48 kişi, 1520’de 31 kişi ve 

1583 yılında 30 kişi kale görevlisidir. 1554 yılında ki nüfusa kale görevlileri dâhil değildir. Zira o tarihli Tahrir 
Defterlerinde bu konuda bilgi verilmemektedir. Bostan, a.g.e., s. 211. 
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XIX. Yüzyıl ve Sonrası Rize’deki Gayrimüslim Nüfus 

Rize ilinde yaĢadığı tespit edilen Gayrimüslim unsurlar Ermeniler ve Rumlar‘dır. Bunlardan 

Ermeniler, ağırlıklı olarak HemĢin bölgesinde yaĢamıĢlardır. 1836 tarihli HemĢin Nüfus 

Yoklama Defteri‘nde, 68 erkek Ermeni nüfusunun olduğu görülür. 1842 tarihli Rize Nüfus 

Defteri‘nde ―Kaza-i HemĢin Reayâ-i Ermeniyan‖ baĢlığı altında, köy adı belirtilmeden 

HemĢin kazasında yaĢamakta olan 99 erkek Ermeni‘nin adı kaydedilmiĢtir.
1
 

HemĢin‘deki Ermenilerin kaydedildiği üçüncü defter ise 1848 tarihlidir. Bu deftere göre 

HemĢin‘in dört köyünde toplam 21 hanede 81 Ermeni yaĢamaktaydı. Bu Ermenilerin köylere 

göre dağılımı Ģu Ģekildedir:  

Kolona (Zilkale) köyünde 2 hanede 9 erkek yaĢamaktadır. Bunlardan ticaret için biri Ünye‘de, 

diğeri de Kırım‘da bulunmaktaydı. 

Meydan köyünde 2 hanede 10 erkek yaĢamaktadır. Bunlardan birisi kötürüm ve 

yatalaktır. 

Elevit (Yaylaköy) köyünde 10 hanede 39 erkek bulunmaktadır. Bunlardan 9‘u ticaret 

için Ünye, Trabzon, Kırım, Erzurum ve Gürcistan‘ın Kutayis Ģehrine gitmiĢlerdi.  

Mollaveys (Ülkü) köyünde 7 hanede 23 Ermeni erkek nüfus kayıtlıydı. Bunlardan da 7 

kiĢi ticaret için Erzurum, Trabzon ve Kırım tarafına gitmiĢ bulunuyordu.
2
 

  Görüldüğü gibi bahsi geçen 81 Ermeni‘nin 18‘i iĢ nedeniyle Rize dıĢında bulunmaktaydı. 

Rize‘deki Ermenilerin XIX. yüzyıldaki nüfus hareketleri Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:    

Tablo 2: XIX. Yüzyılda Rize'de YaĢayan Ermeni Nüfusu
3
 

Ġlçe Cinsiyeti 
Yıl 

1836 1842 1848 1875 1878 1888 

HemĢin 
Erkek 68 99 81 104 22 22 

Kadın -  -  - - - 20 

Toplam 68 99 81 104 22 42 

 

 Tabloda da görüldüğü üzere ilk zamanlar kadın nüfus sayımı yapılmadığından ilk beĢ 

sayımda kadın nüfusu belirtilmemiĢtir. Bu nedenle mevcut sayı kadar da kadın olduğu 

varsayılırsa Rize‘de 1842‘de 200, 1848‘de 160 ve 1875‘te 200 civarında Ermeni‘nin 

varlığından söz edilebilir. Nüfus, yine tabloda da görüleceği üzere 1875‘ten sonra daha çok 

ekonomik nedenlerden kaynaklı göç nedeniyle hızlı bir düĢüĢe geçecek ve 1888‘de 40‘lara 

kadar gerileyecektir. 1903‘te ise sayı, yarı yarıya azalarak 10‘u erkek ve 10‘u kadın olmak 

üzere 20‘ye kadar inmiĢtir.
4
 En son 1915‘deki Tehcir Kanunu‘nun ardından Rize‘de kalan son 

                                                
1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), NFS.d 1144; İshak Güven Güvelioğlu, 19.Yüzyıl’da Hemşin Nüfusu ve 
Tehcirle Gönderilen Ermeniler. Kalif, (1), 2017, s.54.  
2 BOA, NFS.d 1138; Güvelioğlu, a.g.e., s.54-55. 
3
 Trabzon Vilayet Salnamesi (TVS), c.7,  Trabzon, H. 1292, s. 101; TVS,  c.10, Trabzon, H. 1295, s. 117;  TVS,  c.13, 

Trabzon, H. 1305, s. 140; Güvelioğlu, a.g.e., s. 54. 
4 TVS, c. 21, Trabzon Vilayet Matbaası, Trabzon, H. 1321, s. 473. 
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14 Ermeni de gönderilmiĢtir.
1
 Konuyla ilgili halkın verdiği bilgilere göre bahsi geçen 

Ermeniler, HemĢin‘e bağlı Elevit Yaylası‘nda (Yaylaköy) dört hane olarak yaĢamaktaydılar.
2
 

Bölgenin diğer Gayrimüslim unsuru olan Rumlar ise Ermenilere nazaran daha kalabalıktır. 

Salnamelere göre Rize‘de tespit edilen Rum nüfusu Ģu Ģekildedir: 

Tablo 3: Trabzon Vilayet Salnamelerine Göre Lazistan Rum Nüfusu
3
 

Kaza Cinsiyeti 

Yıl 

1869 1871 1878 1893 1903 

Merkez Erkek 209 251 261 338 499 

  Kadın - - - 309 525 

Toplam 209 251 261 647 1.024 

 

Tabloda da görüldüğü gibi Rize‘de, 1869‘da 209 ve 1878‘de 261 erkek Rum bulunmaktadır. 

Verilen sayılar kadar da kadın nüfusu olduğu varsayılırsa 1869‘da 420, 1871‘de 500 ve 

1878‘de 520 civarında Rum Rize‘de yaĢamaktaydı. Kadın nüfusun da sayılmaya 

baĢlanmasından sonra 1893‘te 647 ve 1903‘te 1.024 Rum‘un Rize‘de yaĢadığı salnamelerde 

belirtilmektedir. 

Rize ilinin Gayrimüslim nüfusuna dair bilgi veren bir diğer kiĢi Cuinet‘tir. Cuinet‘in bölge 

nüfusuna dair verdiği rakamlar ile Trabzon Vilayet Salnameleri‘nde verilen rakamlar Ģu 

Ģekildedir: 

Tablo 4: Rize Nüfusu (1888, 1890) 

Gruplar 
Cuinet'e Göre

4
 T.V. Salnamelerine Göre

5
 

1890 1888 

Müslümanlar 138.820 191.856 

Ortodoks Rumlar 16.000 1.514 

Ermeniler 5.000 42 

Katolikler 100 - 

                                                
1 BOA, DH.ŞFR. 478/4.  
2 Güvelioğlu, a.g.e., s.55. 
3 TVS, c. 1, Trabzon, H. 1286, s. 65; TVS, c. 3, Trabzon, H. 1288, s. 96; TVS,  c.10, s. 117; TVS, c.15, Trabzon, H. 
1311, s. 299, TVS, c.21, s. 472. 
4
 Vital Cuinet, La Turquie D’asie, Paris, 1892, s. 4 

5 TVS, c.13, s. 140. 



 
 

 1916 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

Katolik Latinler 40 - 

Yahudiler 40 - 

Yabancılar - 2.447 

Toplam  160.000 195.859 

 

Görüldüğü gibi Cuinet, 1890‘da Rize‘ye yaĢayan Rumları 16.000, Ermenileri 5.000 ve diğer 

azınlıkları 280 kiĢi olarak belirtmektedir. Cuinet‘in Rize‘ye dair verdiği bu nüfusa Of kazası 

da dâhildir. Of, 1889‘da Rize‘den ayrılmasına ve Trabzon Merkez sancağına bağlanmasına 

rağmen
1
 Cuinet‘in tablosunda görülmesi, bu nüfus bilgilerinin 1888‘e ya da birkaç yıl 

öncesine ait olabileceğini akla getirmektedir. 1888 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi‘ne 

bakıldığında her iki kaynağın verdiği rakamlar birbirinden çok uzaktır. Cuinet, Müslüman 

nüfusu az göstermekle birlikte Hristiyan nüfusu çok abartılı vermiĢtir. Verilen bu abartılı 

Gayrimüslim nüfusun geçtiği baĢka bir kaynağa rastlanmamıĢtır. Tabloda salnamelere göre 

verilen Rum nüfusunun 369‘u kadın ve 498‘i erkek olmak üzere toplam 867 kiĢisi, Of 

kazasında yaĢamaktadır. Of‘taki bu Gayrimüslim nüfus düĢüldüğünde, Rize‘deki Rum 

nüfusunun 309‘u kadın ve 338‘i erkek olmak üzere toplam 647 kiĢi olduğu görülür.
2
  Öte 

yandan 1888 tarihli salnamede Rize‘de 2.447 yabancı bulunduğunun belirtilmesi ki -bunun 

1.049‘u kadındır- dikkat çekicidir. Yabancı diye belirtilen bu nüfus, daha sonraki yıllara ait 

salnamelerde görülmemektedir.  

Rize nüfusuna dair bilgi veren bir diğer kiĢi Soteriades‘tır. Soteriads‘ın 1912 tarihli verdiği 

Rize nüfusunun dağılımı Ģu Ģekildedir: 

Tablo 5: Soteriades'e Göre Rize Nüfusu (1912)
3
 

Kaza Türk Rum Toplam 

Rize 93.176 1.423 94.599 

Atina (Pazar)
4
 37.622 400 38.022 

Hopa
5
 33.520 400 33.920 

Of 67.567 700 68.267 

                                                
1
 BOA, DH.MKT. 1583/49. Ayrıca bk. Sinan Başaran, Cumhuriyet Dönemi Rize İdare Tarihi. Türk İdare Dergisi, 

(486), 2018, s. 50-51.  
2
 Nüfus verilerine dair bk. TVS, c.13, s. 140; TVS, c.15, s. 299. 

3 Georgios Soteirades, An ethnological map illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia, London: 
Edward Stanford, 1918, s.11’den aktaran Georgios Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, İbram 
Onsunoğlu (Çev.), İstanbul: Belge, 2003, s.  222. 
4 İlçe, 1928’de Pazar adını alacaktır. Dâhiliye Vekâleti, Bazı Kaza İsimlerinin Tebdili Hakkında. İdare, 1 (7), 1928, 
s. 10. 
5
 Bugün Artvin’in bir ilçesi olan Hopa, 1933’e kadar Rize’nin ve 1936’ya kadar da Rize merkezli Çoruh vilayetinin 

bir ilçesiydi.  Başaran, a.g.m., s. 54. 
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Toplam 231.885 2.923 234.808 

 

Tabloda göze çarpan önemli bir detay, Soteriades‘ın da Cuinet gibi, Trabzon Merkez 

sancağına bağlı olan Of kazasını, Rize sınırları içerisinde göstermesidir. Bu hatalı bilgi 

tablodan çıkarıldığında, geriye 1912‘de Rize‘de yaĢayan; Merkezde 1.423, Pazar‘da 400 ve 

Hopa‘da 400 olmak üzere toplam 2.223 Rum kalır. Soteriades‘ın Rize merkez için verdiği 

rakam Osmanlı kaynaklarındakiyle paralellik arz etse de Pazar ve Hopa için belirttiği Rum 

nüfusuna dair Osmanlı kaynaklarında geçen herhangi bir bilgi yoktur. 1903 tarihli Trabzon 

Vilayet Salnamesi‘nde Rize merkezdeki yapılar arasında 2 Rum kilisesi zikredilirken
1
 

Hopa‘da ve Pazar‘da yer alan herhangi bir kiliseden bahsedilmemektedir. Eğer her iki kazada 

o tarihlerde 400‘leri bulan bir Rum nüfusu olsa idi, bu kazalarda en azından faal birer kilise 

olması gerekirdi. Ayrıca 1872/1873 (R.1288) ve 1884/1885 (R.1300)  tarihli Rize emlak 

yoklama defterlerinde Gayrimüslim emlak sahibi bulunurken, 1872/1873 (R.1288) tarihli 

Pazar emlak yoklama defterinde herhangi bir Gayrimüslim emlak sahibine 

rastlanmamaktadır.
2
   

Öte yandan döneme ait bir diğer nüfus bilgisi 1916 tarihli Trabzon Valiliği‘nin Dâhiliye 

Nezareti‘ne sunduğu raporda görülmektedir. Bu raporda bölgedeki Rum nüfusunun 642‘si 

erkek ve 668‘i kadın olmak üzere toplam 1.310 kiĢi olduğu ve bunların Rize‘nin merkez 

ilçesinde yaĢadığı belirtilmiĢtir.
3
 Raporda belirtilen nüfusun dağılımı da Ģu Ģekildedir:  

Tablo 4: Trabzon Valiliğine Göre Rize Nüfusu (1916)
4
 

Kaza Türk Rum Toplam 

Rize 60.604 1.310 61.914 

Pazar 46.216 - 46.216 

Hopa 36.233 - 36.233 

Toplam 143.053 1.310 144.363 

 

                                                
1
 TVS, c.21, s. 283. 

2
 Bk. Rize Tapu Müdürlüğü Arşivi, Tasdiksiz Yoklama Defteri, No: 1, R. 1288; Rize Tapu Müdürlüğü Arşivi, 

Tasdiksiz Yoklama Defteri, No: 16, R. 1300; Pazar Tapu Müdürlüğü Arşivi, Tasdiksiz Yoklama Defteri, (R. 1288). 
3
 Soteriades dışında Hopa ve Pazar’da Rum nüfusu yaşadığını belirten başka bir kaynağa tesadüf edilmemiştir. 

Yalnız Sancaktaki Rum esnafa Müslüman ahali tarafından boykot uygulandığını belirten 11 Haziran 1330 tarihli 
Trabzon Valisi’nin Dâhiliye Vekâletine gönderdiği şifreli bir yazıda “..Atina’dan gelen yolculardan bazıları oradaki 
boykotajdan bahsettikleri sırada bir gün Rumlara fırından ekmek verilmediği..” şeklinde bir ifade geçmektedir. 
İfadede kastedilen Rumların Rize’de mi yoksa Pazar’da mı yaşadığı tam olarak anlaşılmamaktadır. Eğer bu Rum 
esnafın Pazar’da olduğu kastediliyorsa bunların Rize’de ikamet eden Rumlar olduğu söylenebilir. Çünkü benzer 
bir durum Rize’nin Karadere bucağı için de söz konusu olmuştur. Aynı tarihlerde Karadere’de esnaflık yapan 
ama bucağın nüfusundan olmayan bir Rum’dan, dönemin tanıkları bahsetmektedir. Ali Osman Eyüboğlu’ndan 
kişisel görüşme ile aktaran İshak Güven Güvelioğlu, kişisel görüşme, 16 Haziran 2019.; BOA, DH.ŞFR. 431/82; 
BOA, DH.ŞFR. 432/102. 
4 BOA, DH.EUM.KLU. 10/50. 
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Trabzon Valiliği‘nin sunduğu raporda belirtilen 1.310 Rum‘un yaĢadığı mahalle ve köyler de 

Ģunlardır: 

Tablo 11: 1916 Yılında Rize'deki Rum Nüfusu
1
 

Sıra 

No 
Eski Adı Yeni Adı 

 Günümüzde Bağlı 

Olduğu Kaza 
Hane Toplam Kadın Erkek 

1 Romanoz 
Hayrat 

Mahallesi 
Merkez 80 514 272 242 

2 Ġksenit 
Kambursırt 

Mah. 
Merkez 9 60 33 27 

3 Emineddin 
Eminettin 

Mah. 
Merkez 8 53 24 29 

4 PaĢeyan ÇarĢı Mah. Merkez 5 33 14 19 

5 Vonit 
Atmeydanı 

Mah. 
Merkez 30 426 206 220 

6 Piriçelebi 
Piriçelebi 

Mah. 
Merkez 6 35 21 14 

7 Arğaloz Boğaz Mah. Merkez 8 47 26 21 

8 Kolitoz 
Yaylacılar 

köyü 
Ġyidere 7 37 20 17 

9 Lazlar KöĢklü köyü Ġyidere 12 105 52 53 

TOPLAM 165 1.310 668 642 

 

Tabloda da görüldüğü gibi Rizeli Rumlar, merkeze bağlı altı mahallede ve günümüzde Ġyidere 

ilçe sınırları içerisindeki 2 köyde yaĢamaktaydılar. Bahsi geçen Rumların, takip eden yıllarda 

Merzifon‘daki Rumlarla iĢbirliği yaptığından kuĢku duyulması üzerine Rize‘den 

gönderilmesini önerenler olmuĢtur.
2
 Önerinin kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Ancak 

Milli Mücadele yıllarında bölgeyi terk etmeye baĢladıkları anlaĢılmaktadır. Rumlardan son 

kalan 10‘u erkek ve 13‘ü kadın olmak üzere toplam 23 kiĢi mübadele kapsamında 1923 

yılında gönderilmiĢtir.
3
 

Sonuç 

 XIX. yüzyıl ve sonrası Rize nüfusuna dair verilen bilgiler kaynaklarda farklılık 

göstermektedir. Yabancı kaynaklarda Gayrimüslim nüfus fazla gösterilmeye çalıĢılmıĢsa da 

                                                
1
 BOA, DH.EUM.KLU. 10/50. 

2
 İshak Güven Güvelioğlu ve Yasemin Baki, Rize’de Tasavvuf Kültürü, İstanbul: Dergâh, 2013, s. 75. 

3 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.10/ 124.885.4. 
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bütün kaynaklarda Müslüman nüfusa oranla sayılarının çok az olduğu görülmüĢtür. 

Salnamelerdeki nüfus bilgilerinin her yıl güncellenmediği, belirli aralıklarla bilgilerin 

güncellendiğini anlaĢılmaktadır. Dönemin Ģartları itibari ile düĢünüldüğünde sağlıklı bir nüfus 

sayımının yapılamayacağı ortadadır. Ayrıca bazı kaynakların nüfus kütüklerine göre aktardığı 

bilgiler; ölüm ve doğumların kütüklere sağlıklı iĢlenememesi, göç edenlerin yerleĢtikleri 

yerlere kayıtlarını aldırmaması gibi nedenlerden ötürü gerçek nüfusu yansıtmaktan uzaktır. 

Diğer taraftan Of‘un Rize (Lazistan) sınırları içerisinde olduğu nüfus kayıtlarının da ait 

olduğu belirtilen tarih tutmamaktadır. Kaynakta belirtilen tarihte Of‘un Rize sınırları 

dâhilinde bulunmaması daha çok verilen tarihin hatalı olduğunu düĢündürmektedir.  

Rize‘de yaĢadığı tespit edilen az sayıdaki Rum ve Ermeni‘nin XX. yüzyılın baĢlarında 

sayılarının iyice azaldığı, Ermenilerden kalan son 24 kiĢinin 1916‘da Tehcir Kanunuyla ve 

Rumlardan kalan 23 kiĢinin de mübadele kapsamında 1923 yılında Rize‘den gönderildiği 

görülmüĢtür. 

Bu tür çalıĢmalarda nüfus istatistiklerinin siyasi amaçlara alet edilebileceği unutulmamalı ve 

kaynaklardaki bilgiler iyi tetkik edilmelidir. Günümüzde yapılan bazı çalıĢmalarda özellikle 

yabancı kaynaklardaki nüfus bilgilerinin iyi tetkik edilmeden kullanıldığı görülmektedir. 

ÇalıĢılacak bölgenin idari tarihinin bilinmesi yukarıda belirtilen ―Of‖ örneğinde olduğu gibi 

bir hataya düĢülmemesi açısından son derece önemlidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin sosyal destek değişkeni 

bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin farklı programlarında öğrenim gören 346 kadın (%61) ve 217 erkek 

(%39) 563 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubuna Psikolojik İyi Oluş Ölçekleri ve Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin psikolojik iyi oluş ve sosyal destek puanlarının sınıf 

düzeylerine ve cinsiyete göre fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi ve t-testi 
kullanılmıştır. Sosyal destek değişkeninin psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olup olmadığı çoklu doğrusal 

regresyon analizi ile incelenmiştir. Kadınların diğerleriyle olumlu ilişkiler, bireysel gelişim, yaşam amacı ve 

toplam psikolojik iyi oluş düzeylerinin erkeklerin psikolojik iyi oluş düzeylerinden anlamlı şekilde daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Özerklik, çevresel hâkimiyet ve kendini kabul düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiştir. Aileden algılanan sosyal desteğin kadınların lehine anlamlı biçimde farklılaştığı 

görülmüştür. Arkadaştan ve özel bir insandan algılanan sosyal destek ve toplam sosyal destek bakımından ise 

cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmada öğrencilerin psikolojik iyi oluş ve sosyal destek 

düzeylerinin sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı bulunmuştur. Aileden ve arkadaştan 

algılanan sosyal desteğin psikolojik iyi oluşu anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Arkadaştan algılanan 

sosyal destek, psikolojik iyi oluşun en önemli yordayıcısı olmuştur.  

 
 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik iyi oluş, sosyal destek. 

 

AN INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND 

SOCIAL SUPPORT OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to examine the relationship between social support and psychological 

well-being levels of university students; this study, conducted by the relational screening model. The study group 

was 563 undergraduate students attending to the various departments at Educational Faculty of Uludağ 

University. Of these, 346 (61%) were female, and 217 (39%) were male. Psychological Well-being Scales and 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used to collect research data. The results indicated 

that the level of psychological well-being and perceived social support from the family of females were 

significantly higher than those of males. It was revealed that positive relations with others, personal growth, 

purpose in life and total level of psychological well-being of females were significantly higher than males. 

Autonomy, environmental mastery, self-acceptance, and perceived social support from friends, significant others 
and total perceived social support did not differ significantly in terms of gender. It was found that psychological 

well-being and social support did not vary significantly in terms of the study year. It was observed that two 

                                                
1
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subdimensions of social support were significant predictors of psychological well-being and perceived support 
from friends was the most effective at predicting psychological well-being.  

Keywords: Psychological well-being and social support. 

 

 

GiriĢ 

 

Ġnsan psikolojisinin olumlu yönleri konusunda yapılan bilimsel araĢtırmalardaki 

eksiklik, araĢtırmacıları psikolojik sağlığın olumlu yönleriyle ilgilenmeye yöneltmiĢ ve 

insanın olumlu yönlerine odaklanan pozitif psikoloji akımı geliĢmeye baĢlamıĢtır (Seligman 

ve Csikzentmihalyi, 2000). Pozitif psikoloji kuramcıları, insan geliĢimi ve sağlığında olumlu 

olanı araĢtırarak daha fazla bilgiye ulaĢılabileceğini öne sürmüĢtür (Seligman, 2011). 

Seligman‘ın (2003) bireyin geliĢmeye dönük doğasının incelenmesi gerektiğine yaptığı vurgu, 

―Ġyi oluĢ‖ kavramını psikolojinin odak noktası haline getirmiĢtir.  

Pozitif psikoloji yazını iyi oluĢla ilgili iki temel felsefi bakıĢ açısının olduğunu kabul 

etmektedir: Hedonik yaklaĢım ve Eudemonik yaklaĢım. Hedonik yaklaĢımda iyi oluĢ yaĢamdan 

alınan haz olarak görülür. KiĢinin yaĢamdan aldığı doyumla ilgili değerlendirmeleri ve olumlu 

duyguları önemlidir. Ġyi oluĢ, yaĢam doyumu ve olumlu duyguların öznel değerlendirilmesini 

içerir ve psikolojideki kavramsal karĢılığı ―Öznel iyi oluĢ‖ tur. Eudemonik yaklaĢımda ise iyi 

oluĢ, tam olarak psikolojik iĢlevde bulunmaktır. Psikolojideki kavramsal karĢılığı ―Psikolojik 

iyi oluĢ‖ tur (Deci ve Ryan, 2008; Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). Ġyi oluĢ, hem öznel iyi oluĢ, 

hem de psikolojik iyi oluĢ bakıĢ açılarını içeren çok boyutlu bir fenomen olarak düĢünülebilir. 

Bu iki bakıĢ açısı birleĢtirildiğinde iyi oluĢ, hoĢ duygusal yaĢantı, yaĢamın pozitif olarak öznel 

değerlendirilmesi, en uygun psikolojik iĢlevsellik olarak tanımlanır (Ryan ve Deci, 2001).  

Psikolojik iĢlevsellik bakıĢ açısına göre iyi oluĢ, bireyin içgörü kazanması, kendini 

gerçekleĢtirmesi, tam olarak iĢlevde bulunması ve yaĢamdan doyum almasıdır (Ryan ve Deci, 

2001). Ryff (1989a) göre psikolojik iyi oluĢ, bireyin olumlu psikolojik iĢlevde bulunması ve 

potansiyelini en üst seviyede kullanmasıdır. Bireyin potansiyelini ve yeteneklerini geliĢtirme 

bir süreç olarak ele alındığında kendini kabul, olumlu iliĢkiler kurmak, özerklik, yetkinlik, 

bireysel geliĢim ve yaĢama anlam yükleme gibi faktörler bu sürecin önemli araçları olarak 

görülmektedir (Keyes, 2005). Ryff (1989b, 1995), iyi oluĢun mutluluk değil, kendini 

geliĢtirme olarak düĢünülmesi gerektiğini vurgular. Psikolojik iyi oluĢ, olumlu-olumsuz 

duygular ve yaĢam doyumunun basit bir birleĢimi olmaktan daha çok yaĢam tutumlarından 

oluĢan çok boyutlu bir yapıdır. Bu boyutlar, bireyin yaĢamında amaç ve anlam bulması, 

zaman içinde geliĢmesi ve kendini gerçekleĢtirmesi gibi varoluĢsal zorluklarla baĢ etmesini 

içermektedir. 

 Ryff (1989a, 1995), kiĢilik, geliĢim, insancıl ve varoluĢçu kuramcıların olumlu 

psikolojik sağlığa iliĢkin kuramsal açıklamalarını temel alarak ―Psikolojik Ġyi OluĢ‖ modelini 

geliĢtirmiĢtir. Ryff (1995) incelediği kuramların farklı öğelerini bütünleĢtirerek her bir boyuta 

iliĢkin tanımları yeniden yapılandırmıĢtır. Örneğin, kendini kabul Maslow, Rogers, Allport ve 

Johada tarafından vurgulandığı gibi bireyin yalnızca kendine karĢı olumlu tutuma sahip 

olmasını içermemektedir. Kendini kabul kavramı aynı zamanda Jung‘un bireysel sorumluluk 

kavramı içinde var olduğu gibi bireyin iyi ve kötü niteliklerini kabul etmeyi ve Erikson‘un 

benlik bütünlüğü iĢlevinin bir parçası olarak tanımladığı, bireyin geçmiĢ yaĢantısını kabul 

etmeyi de içinde barındırmaktadır. 
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Ryff‘in (1989a) çok boyutlu psikolojik iyi oluĢ modeli, altı temel boyuttan 

oluĢmaktadır. Bu boyutlar kendini kabul, bireysel gelişim, yaşam amacı, diğerleriyle olumlu 

ilişkiler, çevresel hâkimiyet ve özerkliktir. Kendini kabul, kiĢinin davranıĢlarının, motivasyon 

kaynaklarının ve duygularının farkında olması ve olumlu tutum içerisinde olmasıdır. Sadece 

güçlü değil güçsüz yönler de fark edilmeli ve kabul edilmelidir. Diğerleriyle olumlu ilişkiler, 

samimiyet, iliĢkilere güvenme, empati, doyum, yakın iliĢkiler kurma, iliĢkilerin dinamiğini 

anlama ve baĢkalarına yardımcı olma gibi özellikleri tanımlar. Özerklik, kiĢinin geniĢ sosyal 

çevrede bireyselliğini elde etmek için kiĢisel özerklik araması, sosyal beklentiye rağmen 

düĢünce ve davranıĢlarını kiĢisel standartlarına göre düzenlemesi olarak açıklanmaktadır. 

Çevre hâkimiyeti, kiĢinin çevresini kendi gereksinimlerine göre düzenleme becerisine sahip 

olmasıdır. Kişisel gelişim, kiĢinin potansiyelini geliĢtirmesi, birey olarak büyüme ve geliĢme 

becerisini sürdürebilmesidir. KiĢinin sadece temel becerileri baĢarmıĢ olması yeterli değildir. 

Birey olarak potansiyelini geliĢtirmeye ve büyümeye devam etmesi gerekir. Yaşam amacı, 

kiĢinin yaĢamda amacının olmasının yanı sıra yaĢamın amacını kavrayabilme ve yaĢamın 

anlamlı olduğuna dair inancıdır (Keyes ve Ryff, 1998; Ryff, 2014; Ryff ve Keyes, 1995; Ryff 

ve Singer, 2008).  

 

Ryff‘in (1995) psikolojik iyi oluĢ modelini farklı kavramlarla iliĢkisini inceleyen çok 

sayıda araĢtırma yapılmıĢtır: KiĢilik özellikleri (Cenkseven ve AkbaĢ, 2007), yaĢ ve cinsiyet 

(Cenkseven, 2004; Christopher, 1999; Ryff, 1995; Ryff ve Singer, 2000), iĢ, eğitim düzeyi, 

medeni durum (Ahrens ve Ryff, 2006; Keyes ve Ryff, 1998; Khumalo, Temane ve Wissing, 

2012), öznel iyi oluĢ (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002; Ryff, 1989), sosyal beceriler, sosyal 

yetkinlik (Çelik, 2016; Gülaçtı, 2009; Segrin ve Taylor, 2007), akademik baĢarı (Bowman, 

2010), öz-saygı (Wang ve Castaneda‐Sound, 2008),  stres (Emaasit, 2016; Moe, 2012)) stresle 

baĢa çıkma tarzları (Sagone ve Caroli, 2014) bunlara örnek olarak verilebilir.   

Psikolojik iyi oluĢ ile iliĢkisi araĢtırılan diğer bir kavram da sosyal destektir. 

Yıldırım‘a (2005) göre sosyal destek, bireyin çevresinden gördüğü dürüst ve empatik tepki, 

ilgi, sevgi, güven, saygı, takdir edilme, bilgi edinme ve maddi yardım gibi kiĢisel, sosyal, 

psikolojik ve ekonomik nitelikli her türlü yardım sürecidir. Eker ve Arkar‘a (1995) göre 

sosyal destek; stres altındaki ya da güç durumdaki bireye çevresindeki insanlar (eĢ, aile, 

arkadaĢ) tarafından sağlanan maddi ve manevi yardım olarak da tanımlanabilir. Genel olarak 

sosyal destek, bireylerin stresli olaylarla baĢ etme, sosyal ihtiyaçlarını karĢılama ve amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için sosyal ağlar aracılığı ile psikolojik ve araçsal kaynaklarını kullanma 

süreci olarak tanımlanabilir. Sosyal destek aynı zamanda fiziksel ve psikolojik iyi oluĢu 

arttıran sosyal iliĢkilerin iĢlev ve niteliklerini de ifade eder (Cohen, 2004; Feldman ve Cohen, 

2000). 

Cohen‘e (2004) göre sosyal destek, yaĢam durumları içinde olumlu duygular, 

yordanabilirlik, süreklilik duygusu ve benlik değerinin kabulünü sağlayarak psikolojik iyi 

oluĢ ile iliĢkili olabilmektedir. Sosyal destek, bireyin iyi oluĢuyla ilgili iĢlevlerini, diğerlerinin 

katkılarıyla güçlendiren baĢa çıkma mekanizmalarını ve destekleyici etkileĢimleri algılamasıdır 

(Brashers, Neidig ve Goldsmith, 2004).  Tampon etkisi modeline göre sosyal destek, stresli 

yaĢam olaylarına karĢı tampon etkisi görerek bireyin dolaylı olarak psikolojik iyi oluĢunu ve 

sağlığını korumaktadır (Cobb, 1976; Uchino, Cacioppo ve Kiecolt-Glaser, 1996). Sosyal 

desteğin koruyucu olması ve baĢa çıkma davranıĢını güçlendirebilmesi için stres verici durumun 

gücüyle sosyal desteğin gücünün eĢit düzeyde (optimal denklik) olması ve uyuĢması gerekir 

(Cutrona ve Russell, 1990; Wills ve Shinar, 2000). 
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Cohen ve Wills‘in (1985) temel etki modeline göre ise sosyal destek ile fiziksel sağlık 

ve psikolojik iyi oluĢ arasında doğrudan bir iliĢki olduğu ve sosyal desteğin sağlık üzerinde her 

koĢulda olumlu etkisinin bulunduğu öne sürülmektedir. Stresin varlığı veya stres düzeyinden 

bağımsız olarak, sosyal desteğin bireyin ruh sağlığı ve iyi oluĢu üzerinde doğrudan yararlı bir 

etkisi bulunmaktadır  (Barrera, 2000; Lakey ve Cohen, 2000). Hangi düzeyde olursa olsun 

sosyal destek iyi oluĢun artmasını sağlamaktadır.  Çünkü sosyal ağlar, toplum içerisinde bireye 

düzenli, olumlu yaĢantılar ve sosyal olarak ödüllendirilen sabit bir takım roller sağlamaktadır. 

Bu model, stresli durumlar olsun veya olmasın sosyal desteğin olmamasının birey üzerinde 

olumsuz etki yaratabilecek bir durum olduğunu varsayar. Ayrıca sosyal destekten yoksun olma, 

kendi baĢına birey üzerinde olumsuz etki yaratabilecek, onun sağlığını ve iyi oluĢunu olumsuz 

etkileyebilecek bir durumdur. DüĢük sosyal destek, depresyon, kaygı ve düĢük yaĢam 

doyumuyla iliĢkilidir (Brissette, Cohen ve Seeman, 2000; Uchino, 2009). 

Algılanan sosyal destek, desteğin varlığı ve yeterliliği konusunda bireyin biliĢsel 

değerlendirmeleri ya da destekle ilgili memnuniyet düzeyidir (Sarason, Sarason, ve Gurung, 

1997). Genel olarak diğerlerinden sosyal destek alacağına inancı olan bireyler, kendilerine 

yönelik pozitif tutum geliĢtirerek kendilerine daha az negatif özellikler yüklemektedir (Pierce, 

Baldwin ve Lydon, 1997; Sarason, Pierce ve Bannerman 1993). Bireylerin sosyal destek 

algısını belirleyen dört temel faktörden söz edilebilir: 1. Demografik özellikler, 2. Sosyal ağın 

niteliği, 3. Sosyal bütünleĢmenin niteliği, 4. KiĢilik özellikleri. DıĢadönüklük ve sosyal 

yetkinlik gibi kiĢilik özellikleri desteğin algılanmasını etkileyebilmektedir (Cornman, 

Goldman, Glei, Weinstein ve Chang, 2003). Sosyal destek alan birey, diğerleri tarafından 

sevildiği, değer verildiği, kabul edildiği duygusunu yaĢar. Sosyal destek algısı yüksek 

bireyler, sosyal destek algısı düĢük bireylere göre yeni tanıĢtığı bireylerle daha kolay 

destekleyici iliĢkiler kurabilmektedirler (Yee, Santoro, Paul ve Rosenbaum, 1996).  

Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluĢ düzeylerini cinsiyet değiĢkenine göre 

inceleyen araĢtırmalarda genel olarak kadınların psikolojik iyi oluĢ düzeylerinin erkeklerden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür. Örneğin Karabeyeser (2013) tarafından yapılan 

bir araĢtırmada, kadınların psikolojik iyi oluĢ düzeylerinin (diğerleriyle olumlu iliĢkiler, 

çevresel hakimiyet, bireysel geliĢim ve yaĢam amacı) erkeklerden daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. EĢigül ve Cenkseven-Önder (2017) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada da 

benzeri biçimde kadınların bireysel geliĢim, yaĢam amacı ve diğerleri ile olumlu iliĢki 

düzeylerinin erkeklerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Sagone ve 

Caroli (2014) tarafından yapılan araĢtırmada kadınların diğerleri ile olumlu iliĢkiler, bireysel 

geliĢim ve yaĢam amacı puanları daha yüksek bulunmuĢtur. IĢıklar (2012) da diğer 

araĢtırmalara paralel biçimde kadınların bireysel geliĢim, diğerleriyle olumlu iliĢkiler, kendini 

kabul ve çevresel hâkimiyet düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu saptamıĢtır. 

Yukarıda sıralanan araĢtırmaların sonuçlarından farklı olarak, psikolojik iyi oluĢun cinsiyete 

göre farklılık göstermediğini belirleyen araĢtırmalar da bulunmaktadır (Benjet, ve Hernandez-

Guzman, 2001; Göçet-Tekin, 2014).  

Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluĢ ve sosyal desteğin sınıf değiĢkeni ile 

iliĢkisini inceleyen çok sayıda araĢtırma bulunmaktadır. Bazı araĢtırmalarda farklı sınıflarda 

okuyan öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ düzeyleri arasında fark gözlenmezken (Chao, 2012; 

Durand-Bush, McNeill, Harding ve Dobransky, 2015; Glozah, 2013; Seyhan, 2013), bazı 

araĢtırmalarda ise anlamlı farklılıklar belirlenmiĢtir. Örneğin, Flowers (2002), son sınıf 

öğrencilerinin psikolojik iyi oluĢ düzeyinin birinci sınıf öğrencilerinin psikolojik iyi oluĢ 

düzeyinden daha yüksek olduğunu bulmuĢtur. Bordbar, Nikkar, Yazdani, ve Alipoor (2011) 
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dördüncü sınıf öğrencilerinin toplam psikolojik iyi oluĢ, benlik kabulü ve çevresel hakimiyet 

düzeylerinin birinci sınıflardan anlamlı düzeyde yüksek olduğunu belirlemiĢtir.  

Psikolojik iyi oluĢa benzer Ģekilde, sosyal desteği sınıf değiĢkenine göre inceleyen 

araĢtırmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Bazı araĢtırmalarda algılanan sosyal desteğin 

sınıf düzeylerine göre anlamlı biçimde farklılaĢmadığı belirlenirken (Arıcıoğlu, 2008: Baran, 

Küçükakça ve Ayran, 2014;  Parmaksız, 2011), bazı araĢtırmalarda ise anlamlı biçimde 

farklılaĢtığı saptanmıĢtır. Örneğin, Dikmen, Yılmaz ve Yıldırım-Usta (2017) tarafından 

yapılan bir araĢtırmada, aileden algılanan sosyal desteğin birinci sınıflarda daha yüksek, 

dördüncü sınıflarda daha düĢük olduğu; arkadaĢ desteğinin sınıf düzeyi arttıkça yükseldiği 

bulunmuĢtur.  

Literatürde kadınların aile ve arkadaĢlarından algıladıkları sosyal desteğin erkeklerden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğunu belirleyen araĢtırmalar bulunmaktadır (Daalen, Sanders ve 

Willemsen, 2005; Saygın, 2008). Walen ve Lachman (2000) tarafından yapılan araĢtırmada 

kadınların ailelerinden aldıkları sosyal destek düzeyinin erkeklerden anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu raporlaĢtırılmıĢtır. Baran, Küçükakça ve Ayran (2014) ise kadınların aile ve 

özel bir insandan algıladığı sosyal desteğin erkeklerden anlamlı bir biçimde daha yüksek 

olduğunu belirlenmiĢtir.  

Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluĢ ve algılanan sosyal destek iliĢkisini 

inceleyen araĢtırmalara bakıldığında sosyal desteğin psikolojik iyi oluĢu pozitif yönde 

yordadığı görülmüĢtür. Moe (2012) tarafından yapılan araĢtırmada algılanan sosyal desteğin 

psikolojik iyi oluĢun bütün alt boyutlarını pozitif yönde yordadığı belirlenmiĢtir. Panahi ve 

diğerleri (2016),  arkadaĢ ve önemli diğerlerinden alınan sosyal desteğin psikolojik iyi oluĢu 

anlamlı düzeyde yordadığı belirlemiĢtir. Malkoç ve Yalçın (2015) sosyal desteğin tüm alt 

boyutlarının psikolojik iyi oluĢu anlamlı bir biçimde yordadığı bulmuĢtur. AteĢ (2016) 

tarafından yapılan bir araĢtırmada psikolojik iyi oluĢun en önemli yordayıcısının aileden 

algılanan sosyal destek olduğu, bunu sırasıyla arkadaĢ ve önemli diğerlerinden algılanan sosyal 

desteğin izlediği belirlenmiĢtir. Yalçın (2015) tarafından yapılan bir araĢtırmada iyi oluĢ 

değiĢkenlerinin sosyal destek ile pozitif yönde orta düzeyde iliĢkili olduğu, Meyerhoffer-

Kubalik (2013) tarafından yapılan araĢtırmada da sosyal destekten sağlanan doyumun yüksek 

psikolojik iyi oluĢu anlamlı biçimde yordadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Üniversite yaĢamı boyunca öğrenciler psikolojik, entelektüel, sosyal ve duygusal 

geliĢme fırsatlarının yanı sıra, stres düzeylerini artırabilecek çeĢitli güçlüklerle de karĢı 

karĢıya kalmaktadırlar. Öğrenciler uyum problemleri gibi strese neden olan zorluklar 

yaĢadıklarından genel sağlık ve iyi oluĢ düzeyleri olumsuz etkilenebilmektedir (Aysal, 2014; 

Durak-Batıgün ve Atay-KayıĢ, 2014).  Yapılan araĢtırmalar, sosyal desteğin stresli zamanlarda 

psikolojik stresi, kaygıyı ve depresyonu azalttığını, kronik stres koĢullarında psikolojik iyi oluĢu 

arttırarak hastalıklara karĢı bireyi koruduğunu göstermektedir (Revenson ve Lepore, 2012). 

Bu çalıĢma, öğrencilerin psikolojik iyi oluĢunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile 

öğrencilerin farklı geliĢim alanlarına dikkat çekmesi açısından önemli görülmektedir. 

AraĢtırmalar ve kuramlar, sosyal desteğin iyi oluĢu sürdürmede önemli faktörlerden biri 

olduğunu vurgulamaktadır.  Sosyal destek, bireyin sosyal olarak kendisini yeterli hissetmesini 

sağlamakta, zorlayıcı yaĢam koĢullarıyla baĢa çıkmasını kolaylaĢtırmaktadır (Lent, 2004; 

Ryan ve Deci, 2001). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluĢ düzeylerini sosyal destek 

değiĢkeni bakımından incelemeyi konu alan bu araĢtırmanın psikolojik iyi oluĢ kavramının 



 
 

 1926 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlaması umulmaktadır. AraĢtırmada aĢağıdaki sorulara yanıt 

aranmıĢtır. 

1. Öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ düzeyleri cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢmakta     

mıdır? 

2. Öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ düzeyleri sınıf değiĢkenine göre farklılaĢmakta 

mıdır? 
3. Öğrencilerin algılanan sosyal destek düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

4. Öğrencilerin algılanan sosyal destek düzeyleri sınıf değiĢkenine göre 

farklılaĢmakta mıdır? 

5. Algılanan sosyal destek ölçeğinin alt boyutları olan aile, arkadaĢ, özel bir insandan     

algılanan sosyal destek psikolojik iyi oluĢu yordamakta mıdır? 

 

Yöntem 

 

AraĢtırma Modeli 

 

Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluĢ düzeylerinin sosyal destek değiĢkeni 

bakımından incelendiği bu çalıĢma, iliĢkisel tarama modelinde bir araĢtırmadır. 

 

ÇalıĢma Grubu 

 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeĢitli 

bölümlerinde öğrenim gören 346 kadın (%61) ve 217 erkek (%39) 563 gönüllü öğrenci 

oluĢturmuĢtur. Öğrencilerin 194‘ü (%34) üniversite 1.sınıf, 133‘ü (%24) 2.sınıf, 107‘si (%19) 

3. sınıf ve 129‘u (% 23) üniversite 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 

 

Veri Toplama Araçları 

 

      Verilerin toplanmasında Ryff (1989a) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye uyarlaması 

Cenkseven (2004) tarafından yapılan Psikolojik Ġyi oluĢ ölçekleri (Ryff; 1989a) ile Zimet, 

Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye uyarlaması Eker ve 

diğerleri (2001) tarafından yapılan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

kullanılmıĢtır. AĢağıda bu ölçekler hakkında kısa açıklamalara yer verilmiĢtir. 

1. Psikolojik Ġyi oluĢ ölçekleri (PĠOÖ) 
 

     Ryff (1989) tarafından geliĢtirilen Psikolojik Ġyi OluĢ Ölçekleri altı alt ölçeğin 

bileĢiminden oluĢmaktadır. Ölçeği oluĢturan alt ölçekler Ģunlardır: 1) Diğerleriyle Olumlu 

İlişkiler, 2) Özerklik, 3) Çevre Hâkimiyeti, 4) Kişisel Gelişim, 5) Yaşam Amacı ve 6) Kendini 

Kabul. Her alt ölçekte 14 madde olan ölçme aracında toplam 84 madde yer almaktadır. 

Ölçeğin cevaplanmasında likert tipi altılı bir dereceleme ölçeği kullanılmaktadır. PĠOÖ‘den 

toplam bir puan elde edildiği gibi alt ölçekler de ayrı ayrı puanlanabilmektedir. Her bir 

maddeye 1-6 arasında değiĢen puanlar verilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek toplam 

puan 504; en düĢük toplam puan 84‘tür. Her bir alt ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84; 

en düĢük puan ise 14‘tür. Puan yükseldikçe psikolojik iyi oluĢ düzeyi de yükselmektedir 

(Ryff; 1989, Ryff ve Keyes, 1995). 
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     PĠOÖ‘nin Türkçe‘ye uyarlama çalıĢması Cenkseven (2004) tarafından yapılmıĢtır. 

Ölçeğin iç tutarlık katsayıları (Cronbach Alpha), Diğerleriyle Olumlu ĠliĢkiler .83; Özerklik 

.78; Çevre Hakimiyeti .77; KiĢisel GeliĢim .74; YaĢam Amacı .76; Kendini Kabul .79 olarak 

hesaplanmıĢtır. Psikolojik Ġyi OluĢ Ölçeği‘nin toplam iç tutarlık katsayısı ise .93 olarak 

belirlenmiĢtir. Test tekrar test güvenirliği için hesaplanan katsayıların, Diğerleriyle Olumlu 

ĠliĢkiler alt ölçeği için .74; Özerklik alt ölçeği için .77; Çevre Hâkimiyeti alt ölçeği için .77; 

KiĢisel GeliĢim alt ölçeği için .74; YaĢam amacı alt ölçeği için. 75; Kendini Kabul alt ölçeği 

için .76 olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca toplam ölçek için test-tekrar test güvenirlik katsayısının 

.84 olduğu belirlenmiĢtir. 

 

2. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) 
 

Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından geliĢtirilen ölçeğin Türkçe‘ye 

uyarlaması 2001 yılında Eker, Arkar ve Yaldız tarafından yapılmıĢtır. Ölçek toplam 12 

maddeden oluĢmakta olup, her biri dört maddeden oluĢan üç ayrı boyuttan meydana 

gelmektedir. Ölçeğin cevaplanmasında likert tipi yedili dereceleme ölçeği kullanılmaktadır. 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayıları, aile, arkadaĢ, özel bir insan ve toplam ölçek için sırasıyla 

.91, .87, .85 ve .88 bulunmuĢtur. Ölçeğin 275 öğrenciye 2 ay ara ile uygulamasıyla elde edilen 

test tekrar test güvenirlik katsayıları Özel Bir Ġnsan alt ölçeği için 0.72, Aile alt ölçeği için 

0.85, ArkadaĢ alt ölçeği için 0.75 ve. tüm ölçek için 0.85 bulunmuĢtur (Zimet ve diğerleri, 

1988).  

Ölçeğin Türkiye‘de faktör yapısını belirlemek amacıyla Eker ve diğerleri (2001) 

tarafından yapılan faktör analizinde 3 faktör belirlenmiĢ ve bu 3 faktörün toplam değiĢimin 

%75‘ini açıkladığı saptanmıĢtır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğini belirlemek için hesaplanan 

Cronbach alfa katsayılarının ise 0.80 ile 0.95 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. 

 

Verilerin Analizi 

 

Öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ ve algılanan sosyal destek düzeylerinin cinsiyet 

değiĢkeni bakımından farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesinde t-testi kullanılmıĢtır. 

Sınıf değiĢkeni bakımından farklılaĢıp farklılaĢmadığının saptanmasında tek yönlü varyans 

analizi, aile, arkadaĢ, özel bir insandan algılanan sosyal desteğin bağımlı değiĢken olan 

psikolojik iyi oluĢu yordama derecesinin belirlenmesinde ise çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıĢtır. 

Bulgular 

1. Psikolojik İyi Oluş ve Alt Boyutlarından Alınan Puanların Cinsiyet Değişkeni Bakımından 
Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

    Öğrencilerin toplam psikolojik iyi oluĢun ve alt boyut puanlarının cinsiyete göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçları Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

Tablo 1 

Öğrencilerin Diğerleriyle Olumlu İlişkiler, Özerklik, Çevresel Hâkimiyet, Bireysel Gelişim, 

Yaşam Amacı, Kendini Kabul ve toplam Psikolojik İyi Oluş Puanlarının Cinsiyete Göre t-

Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X  SS sd t p 
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Diğerleriyle Olumlu ĠliĢkiler 

     Kadın 346 66.63 11.02 561 4.68 0.000 

     Erkek 217 62.28 10.25    

Özerklik                   

     Kadın 346 58.60 10.08 561 -.33 0.739 

     Erkek 217 58.88   9.13    

Çevresel Hâkimiyet                        

     Kadın 346 58.27   9.47  1.04 0.298 

     Erkek 217 57.39 10.12    

Bireysel GeliĢim                    

     Kadın 346 68.01 8.41 561 5.73 0.000 

     Erkek 217 63.78 8.65    

YaĢam Amacı                    

    Kadın 346 63.83  9.39 561 4.69 0.000 

    Erkek 217 59.88 10.15    

Kendini Kabul 

     Kadın 346 57.67 11.36 561 1.21 0.225 

     Erkek 217 56.59   9.49    

Toplam Psikolojik Ġyi 

OluĢ 

      

     Kadın 346 373.03 45.87 1042 3.61 0.000 

     Erkek                                       217 358.83 44.60    

 

Tablo 1 incelendiğinde, kadınların gerek toplam psikolojik iyi oluĢ (t=3.61,  p<.01), 

gerekse diğerleriyle olumlu iliĢkiler (t=4.68,  p<.01), bireysel geliĢim (t=5.73, p<.01) ve 

yaĢam amacı (t=4.69 p<.01) alt ölçeklerinden aldıkları puanların erkeklerden anlamlı biçimde 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Psikolojik iyi oluĢ ölçeğinin diğer alt boyutları olan 

özerklik (t=-.33; p>.05), çevresel hakimiyet (t=1.04; p>.05) ve kendini kabul (t=1.21, p>.05) 

puanları arasında ise kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark saptanmamıĢtır.   

2. Psikolojik İyi Oluş ve Alt Boyutlarından Alınan Puanların Sınıf Düzeyi Değişkeni 
Bakımından Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Psikolojik iyi oluĢ ve alt boyutlarından alınan puanların sınıf düzeyine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, 

öğrencilerin ne toplam psikolojik iyi oluĢ puanlarının ne de alt ölçeklerden aldıkları puanların 

sınıf düzeyine göre anlamlı biçimde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. 

3. Algılanan Sosyal Destek ve Alt Boyutlarından Alınan Puanların Cinsiyet Değişkeni 
Bakımından Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin toplam sosyal destek ve alt boyut puanlarının cinsiyete göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2 

Toplam Algılanan Sosyal Destek ve Alt Boyutları Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi 

Sonuçları 

     Cinsiyet N X  S sd t p 
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Aile 

     Kadın 346 23,96 4,82 1038 2,50 0,012 

     Erkek 217 22,88 5,19    

ArkadaĢ 

     Kadın 346 23,44 5,01 1041 1,52 0,127 

     Erkek 217 22,78 5,05    

Özel bir insan 

     Kadın 346 18,70 9,23 1039 0,26 0,794 

     Erkek 217 18,50 8,24    

Toplam sosyal destek                     

     Kadın 346 66,11 13,73 1042 1,61 0,107 

     Erkek 217 64,17 14,06    

Tablo 2 incelendiğinde, kadınların ailelerine iliĢkin algıladıkları sosyal destek 

puanlarının erkeklerin puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (t=2.50; p<.01), 

buna karĢın arkadaĢtan algılanan sosyal destek (t=1.52, p>.05), özel bir insandan algılanan 

sosyal destek (t=.26, p>.05) ve toplam algılanan sosyal destek (t=1.61, p>.05) puanlarının ise 

cinsiyete göre anlamlı bir biçimde farklılaĢmadığı belirlenmiĢtir. 

4. Algılanan Sosyal Destek ve Alt Boyutlarından Alınan Puanların Sınıf Düzeyi Değişkeni 
Bakımından Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin sosyal destek puanlarının sınıf düzeyine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını 

belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre öğrencilerin ne toplam 

sosyal destek ne de alt ölçekler olan aile, arkadaĢ ve özel bir insandan algılanan sosyal destek 

puanlarının sınıf düzeyi değiĢkenine göre anlamlı bir biçimde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. 

5. Algılanan Sosyal Destek Alt boyutlarından Alınan Puanların Psikolojik İyi Oluşu 
Yordama Derecesine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde öğrencilerin toplam psikolojik iyi oluĢ ölçeği ile sosyal destek 

ölçeklerinden aldıkları puanların iliĢkisini gösteren korelasyon katsayılarına yer verilmiĢ 

(Tablo 3), ardından sosyal desteğin psikolojik iyi oluĢu yordayıp yordamadığına iliĢkin çoklu 

regresyon analizi sonuçlarına (Tablo 4) yer verilmiĢtir. 

Tablo 3 

Araştırma Değişkenlerine İlişkin Pearson Korelasyon Katsayıları 
 PĠO ASD Ar.SD ÖASD 

PĠO 1    

ASD .40
**

 1   

Ar.SD .43
**

 .37
**

 1  

ÖASD .21
**

 .30
**

 .30
**

 1 

*p<.05 **p<.01 
PĠO: Psikolojik Ġyi OluĢ, ASD: Aileden Algılanan Sosyal Destek, Ar.SD: ArkadaĢtan Algılanan Sosyal Destek, ÖASD: Özel Bir 

Ġnsandan Algılanan Sosyal Destek. 
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Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin toplam psikolojik iyi oluĢ puanları ile sosyal 

destek ölçeğinin tüm alt boyut puanları arasında pozitif bir iliĢki olduğu, elde edilen 

korelasyon katsayılarının .21 ile .43 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır.   

 

Algılanan sosyal desteğin psikolojik iyi oluĢu yordayıp yordamadığına iliĢkin çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4‘de sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4 

 

Algılanan Sosyal Desteğin Alt Boyutlarının Psikolojik İyi Oluşu Yordamasına İlişkin Çoklu 

Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢken B SHB β t p Ġkili r Kismi r 

Sabit 230.201    9.357  24.603 .000   
Aile        2.677 .361 .291 7.407 .000 .402 .299 

ArkadaĢ    2.941 .359 .323  8.199 .000 .431 .328 

Özel Bir Ġnsan .329 .194 .064  1.696 .090 .217 .072 

R=.534       R²=.285 
F=74.390      p=.000 

Regresyon modeli (F=74,390; p=.01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ düzeyleri ile yordayıcı değiĢkenlerden aileden algılanan 

sosyal destek ve arkadaĢtan algılanan sosyal destek değiĢkenleri arasında anlamlı düzeyde bir 

iliĢki bulunmaktadır (R=.534, R²=.285, F=74.390, p<.01). Bu sonuç, arkadaĢ ve aileden 

algılanan sosyal destek değiĢkenlerinin birlikte, öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ düzeylerine 

iliĢkin toplam değiĢimin %29‘nu açıkladığını göstermektedir.  

Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliĢkin t-testi sonuçları incelendiğinde, aileden 

ve arkadaĢtan algılanan sosyal desteğin psikolojik iyi oluĢ üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu 

görülmüĢtür. Standardize edilmiĢ regresyon katsayılarına (β) göre, arkadaĢtan algılanan 

destek psikolojik iyi oluĢun en önemli yordayıcısıdır (β=32). Bulgular psikolojik iyi oluĢu 

yordayan ikinci önemli değiĢkenin aileden algılanan sosyal destek olduğunu (β=.29), özel bir 

insandan algılanan sosyal destek değiĢkeninin ise psikolojik iyi oluĢu anlamlı düzeyde 

yordamadığını (t=1.70; p>.05) göstermiĢtir.  

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler 

AraĢtırmanın bulgularına göre psikolojik iyi oluĢ düzeyinin cinsiyete göre anlamlı 

düzeyde farklılaĢtığı görülmüĢtür. Kadınların diğerleriyle olumlu iliĢkiler, bireysel geliĢim, 

yaĢam amacı ve toplam psikolojik iyi oluĢ düzeylerinin erkeklerin psikolojik iyi oluĢ 

düzeylerinden anlamlı Ģekilde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Özerklik, çevresel 

hakimiyet ve kendini kabul alt boyutlarının ise cinsiyete göre farklılaĢmadığı bulunmuĢtur. 

AraĢtırmanın bu bulgusu, Ryff‘in (1989a) psikolojik iyi oluĢ ölçeklerini geliĢtirdiği ilk 

çalıĢmasından bu yana, bu ölçüm araçlarını kullanan pek çok çalıĢmanın sonuçlarıyla 

tutarlılık göstermektedir (Cenkseven ve AkbaĢ, 2007; Cirhinlioğlu, 2006; Ryff, 1995; Radler 

ve Ryff, 2010; Topuz, 2013). Ryff‘e (1995) göre kadınlar daha çok psikolojik kaynaklara 

sahip olduğundan psikolojik iyi oluĢ düzeyleri erkeklerden yüksektir. Kadınlara yönelik 

toplumsal beklentilerin çok hızlı bir Ģekilde değiĢmesi, kadınların üniversite eğitimi almaları, 

kiĢisel geliĢime ve sosyal iliĢkilere daha fazla önem vermeleri, farklı iĢ alanlarında 
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çalıĢabilmeleri ve aynı anda çok sayıda rol üstlenmek zorunda kalmaları onların psikolojik 

iyi oluĢ düzeylerini olumlu etkilemiĢ olabilir. 

Öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ ve alt boyut puanları ile sosyal destek ve alt boyut 

puanları sınıf düzeyi değiĢkenine göre anlamlı bir biçimde farklılaĢmamaktadır. AraĢtırma 

bulguları, genel olarak eğitim düzeyi yükseldikçe psikolojik iyi oluĢun da yükseldiğini, 

üniversite eğitiminin psikolojik iyi oluĢu arttırdığını göstermektedir (Keyes ve Ryff, 1998; 

Keyes ve diğerleri, 2002; Ryff ve Singer, 1996). Üniversite öğrencilerinin ailelerinden ayrı 

yaĢamaları ve bu süreçte yaĢam becerilerini geliĢtirme fırsatı elde etmeleri sınıflar arasında 

farklılık görülmemesinin nedeni olabilir. Üniversite ortamında öğrencilerin kiĢisel ve sosyal 

geliĢimlerine katkı sağlayan birçok ders ve etkinliğin bulunmasının öğrencilerin psikolojik iyi 

oluĢlarına katkı sağladığı düĢünülebilir (Aydın, Kahraman, Hiçdurmaz, 2017).  

Algılanan sosyal desteğin sınıflar arasında farklılaĢmaması, öğrencilerin üniversite 

eğitimleri sürecinde sosyal desteğe gereksinim duydukları Ģeklinde yorumlanabilir. Yalçın 

(2015), sosyal destek kaynaklarının değiĢik yaĢam dönemlerinde önemli olduğunu ve 

bunların cinsiyet, kültür ve içinde bulunulan sosyal gruba göre değiĢebildiğini belirtmektedir. 

Örneğin, aile ve akran iliĢkilerinin tüm yaĢam dönemlerinde önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Özdemir (2013), arkadaĢlardan ve özel bir insandan gelen sosyal desteğin 

genel olarak algılanan sosyal desteği etkilemesini, üniversite öğrencilerinin akran desteğine 

verdiği önemle açıklamaktadır.  

Bulgular ayrıca kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal desteğin erkeklerden 

anlamlı biçimde daha yüksek olduğunu göstermektedir. ArkadaĢtan ve özel bir insandan 

algılanan sosyal destek ve toplam sosyal destek bakımından ise erkekler ve kadınlar arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Kadınların aile içinde erkeklere göre daha fazla rol ve 

sorumluluk almaları nedeniyle kadınların aileden algıladıkları sosyal desteğin de daha fazla 

olması beklenebilir. Taylor‘a (2011) göre sosyal desteğin nasıl kullanıldığı ya da 

deneyimlendiğine yönelik kültür ve cinsiyet yönünden anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Reevy ve Maslach (2001), kadınların yakın iliĢkiler kurmaya daha fazla gereksinim 

duyduklarını belirtmiĢtir. Day ve Livngstone‘a (2003) göre erkekler geleneksel olarak 

bağımsız olmaya eğilimli olarak sosyalleĢirken, kadınlar aileye bağımlı ve duygularını daha 

fazla ifade etme eğiliminde sosyalleĢirler. Yine Türk toplumunun geleneksel değerler 

sisteminde, kadınlara erkeklerden daha az bağımsızlık verildiği bilinen bir durumdur 

(Dikmen,Yılmaz ve Yıldırım-Usta, 2017). 

ArkadaĢtan ve aileden algılanan sosyal desteğin psikolojik iyi oluĢu pozitif yönde 

anlamlı düzeyde yordadığı görülmüĢtür. Algılanan sosyal desteğin iyi oluĢu etkilemesi, bireyin 

değerlendirme sürecini, benlik saygısını, destek Ģemasını, benlik kavramını geliĢtirmesiyle 

gerçekleĢir (Wills ve Shinar, 2000). AraĢtırmada psikolojik iyi oluĢun en önemli yordayıcısı 

arkadaĢtan algılanan sosyal destek olmuĢtur. Güçlü sosyal iliĢkiler psikolojik iyi oluĢta artıĢa 

neden olmaktadır. Geleneksel Türk sosyo-kültürel yapısının en karakteristik özelliklerinin 

baĢında kiĢilerarası iliĢkilere önem verme, aile ve arkadaĢlarla yakın iliĢkiler kurma 

gelmektedir (Ġmamoğlu, 1998; KağıtçıbaĢı, 2010). Ailelerinden uzakta üniversite öğrenimini 

sürdüren öğrencilerin ailelerinden bağımsız oldukları ve kendi kararlarını verme sürecinde 

ailelerine oranla arkadaĢlarından daha fazla destek aldıkları söylenebilir. Nitekim pek çok 

araĢtırma bulgusuna göre diğerleriyle sosyal iliĢkiler kurmak psikolojik iyi oluĢun en önemli 

yordayıcısıdır (Acun-Kapıkıran, 2011; Bowman, 2010). Thoits‘e (2011) göre sosyal iliĢkiler 

ve sosyal destek hem direk etki hem de tampon etkisi görerek fiziksel ve psikolojik iyi oluĢun 
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geliĢmesini sağlamaktadır. Aileden algılanan sosyal desteğin üniversite öğrencilerinde 

psikolojik iyi oluĢun en önemli ikinci yordayıcısı olması, Türk toplumunda hâlâ toplulukçu 

kültürün karakteristik özelliklerin hâkim olmasıyla açıklanabilir (KağıtçıbaĢı, 2010). 

Toplulukçu kültürlerde aileye bağlı olmak önemli bir olgudur. Türk toplumunda aileler 

sosyal, duygusal, araçsal, ekonomik, destek sağlayan önemli kaynak olmaya devam 

etmektedir (AteĢ, 2016; Ullah, 2010).  

Bu araĢtırma üniversite öğrencilerinin oluĢturduğu bir katılımcı grubundan tek seferde 

bilgi alınmasını içeren kesitsel bir araĢtırmadır. GeçmiĢe yönelik ve güncel sosyal-bağlamsal 

faktörlerin genç yetiĢkinlerin psikolojik iyi oluĢu üzerindeki etkisinin daha iyi anlaĢılabilmesi 

için ileride yapılacak çalıĢmalarda boylamsal yöntemlerden yararlanılabilir. Erkeklerin 

psikolojik iyi oluĢ düzeylerini geliĢtirecek psko-eğitim programları uygulanabilir. Sosyal 

yetkinliklerini artırma, sosyal iliĢkilerini güçlendirme, amaç belirleme, bireysel geliĢimlerine 

yönelik danıĢma grup çalıĢmaları yapılabilir. Aileyle iletiĢimini güçlendirmek ve sosyal 

destek ağlarını geliĢtirmek için farkındalık çalıĢmaları yapılabilir. Üniversite ortamı sosyal 

yaĢamı geliĢtirecek Ģekilde düzenlenebilir. Sınıflarda sosyal iliĢkileri geliĢtirecek proje 

grupları, çalıĢma grupları oluĢturulabilir. 
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ÖZET 

UNHCR‘ın son verilerine göre dünyada 25,9 milyon sığınmacı bulunmakta ve bu sayının yaklaşık 

yarısından fazlasını 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Türkiye 3,7 milyon ile en fazla 

geçici koruma altında olan Suriyeli bireyi kabul eden ülkedir. Türkiye‘deki Suriyeli bireylerin %43,6‘sı 

(1.569.000) 18 yaşın altındadır. UNICEF‘in Ocak 2019 verilerine göre 645 bin çocuk okula kayıtlı olmakla 

birlikte 400 bini hala okul sistemi dışında bulunmaktadır. Göç söz konusu olduğunda psikolojik travmaya etki 

eden koşulların üçe ayrıldığını görmekteyiz. Bunlar; göç öncesinde, göç esnasında ve göç sonrasında 

karşılaşılan risk faktörlerinden oluşmaktadır. Göç sonrası risk faktörleri arasında algılanan ayrımcılık ve 

zorbalık da bulunmakta, öznel sağlık ve iyi oluş algısını etkilemektedir (Rettger ve ark, 2016). Göç ile farklı bir 

ülkeye yerleşen çocukların okul yaşantısına bakıldığında ülkenin yerlisi olan çocuklara göre akran zorbalığına 
daha fazla maruz kaldıkları belirtilmektedir (Maynard ve ark, 2017; Alivernini ve ark, 2017). Halbuki göç etmek 

zorunda kalan çocukların psikolojik sağlamlık kazanabilmesi için destekleyici ve olumlu yönde bir aile 

yaşamının yanı sıra, güvenli bir okul ortamına, eğitime değer vererek ileriye yönelik amaç edinmeye, 

bulundukları ülkenin dilini öğrenmeye ihtiyaçları vardır (Pieloch ve ark, 2016).  

Bu çalışmanın yöntemi, literatürde var olan bilgiler ışığında yapılan derlemedir. Veri tabanı olarak 

Science Direct, Springer Link, ProQuest, BMJ Online Journals, EBSCOhost, JSTOR, Taylor&Francis, Wiley 

Online Library, ULAKBİM-TR Dizin kullanılmıştır. Okulda akran zorbalığıyla karşılaşan göçmen çocukların 

akademik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve psikolojik sağlamlık kazanabilmeleri için hem aile ortamında hem 

de okul ortamında öğretmenlerin, öğrencilerin bütünsel olarak dahil olduğu düzenlemeler yapılarak güven ve 

umut duygularını arttırmaya katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Göç, psikolojik travma, akran zorbalığı 

 

MIGRATION, PSYCHOLOGICAL TRAUMA AND PEER BULLYING 
 

ABSTRACT 

 According to the data of UNHCR, there have been 25.9 million refugees in the world, and more than half are 

children who are under 18 years old. Turkey has accepted 3.7 million Syrian individual under temporary 

protection. 43.6% of Syrian refugees in Turkey are under 18 years old. According to the data of UNICEF in 

January 2019, 645 thousand children are registered to the school, however 400 thousand are still out of school 

system. It is seen that conditions which effect psychological trauma are formed by pre-migration, during the 

migration and post-migration risk factors. Perceived discrimination and bullying are among the post-migration 

risk factors; they effect perceptions of subjective health and well-being (Rettger et al, 2016). It is declared that 

migrated children are faced with peer bullying more than the native children (Maynard et al, 2017; Alivernini et 

al, 2017). Whereas the children who are obliged to migrate need a safe school environment, having goals about 

future, learning the language of the new country beside a supportive family life (Pieloch et al, 2016).  

 Method is review related with the given former research results above. Science Direct, Springer Link, 
ProQuest, BMJ Online Journals, EBSCOhost, JSTOR, Taylor&Francis, Wiley Online Library, ULAKBİM-TR 

Dizin are used as database. It is considered that migrated children who are faced with peer bullying will have 

benefit from a holistic approach which is included family and school (both teachers and students) to have 

academic needs and gain resilience. These arrangements would be helpful to increase the feelings of hope and 

being safe. 

Keywords: Migration, psychological trauma, peer bullying  
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GiriĢ 

UNHCR‘ın son verilerine göre dünyada 25,9 milyon sığınmacı bulunmakta ve bu 

sayının yaklaĢık yarısından fazlasını 18 yaĢın altındaki çocuklar ve gençler oluĢturmaktadır. 

Türkiye 3,7 milyon ile en fazla geçici koruma altında olan Suriyeli bireyi kabul eden ülkedir. 

2011 yılından baĢlayarak Türkiye‘deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı giderek 

artmıĢ, 2012‗de 14,237 iken 2014‘te 1,5 milyona ve günümüzdeki sayıya ulaĢmıĢtır ve 

Ġstanbul ili nüfusunun %3,63‘ünü oluĢturmaktadır (GĠGM, 2018).  

Göç kavramına baktığımızda, ―süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun bir devlet 

içinde veya uluslararası bir sınırı geçerek insanların yer değiĢtirdiği nüfus hareketleri olup 

buna sığınmacıların, yerinden edilmiĢ, yerinden çıkarılmıĢ kiĢilerin ve ekonomik göçmenlerin 

dahil olduğunu görmekteyiz‖ (IOM, 2009). Göçe sebep olan faktörler doğal afetler, ekonomik 

sıkıntılar, daha iyi bir yaĢam beklentisi, yaĢanan yerden zorla uzaklaĢtırılma, can güvenliğinin 

tehlikeye girmesi gibi etkenlerden oluĢmaktadır (Yalçın, 2004).  

Bu derleme çalıĢmasının amacı, göçmen çocuk ve ergenlerin maruz kaldıkları 

psikolojik travma risk faktörleri ve bunlardan biri olan akran zorbalığı bağlamında psikolojik 

dayanıklılık sağlayabilecek etkenleri ortaya koyarak öneriler sunmaktır.  

 

Göç öncesinde, sırasında ve sonrasında psikolojik travma risk faktörleri 

Travma sonrası stres bozukluğunda; 1- kiĢi, gerçek bir ölüm tehdidi, ağır bir 

yaralanma ya da kendisinin ya da baĢkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayı yaĢamıĢ, 

böyle bir olaya tanık olmuĢ ya da böyle bir olayla karĢı karĢıya gelmiĢtir. 2- KiĢinin tepkileri 

içinde aĢırı korku, çaresizlik ya da dehĢete düĢme vardır (DSM-5, 2013). Psikolojik travma 

kiĢinin güçsüzlüğüyle yüz yüze gelmesi durumudur. Travma anında kiĢi karĢı konulmaz bir 

güç tarafından çaresiz bırakılır. Travmatik olay denetleme, bağlantı kurma ve anlamlandırma 

duyumlarını veren olağan baĢ etme sistemlerini felce uğratır (Türksoy, 2003). 

Göç eden çocukların yaĢamında bulunan ve fiziksel, biliĢsel, psikolojik sağlığı tehdit 

eden stresörler göç öncesi ve sırasında maruz kalınan travmayla bağlantılı olarak, var olan 

kırılganlığı arttırabilir. Belirtilen stresörler mutlaka bir travma oluĢturmayabilir, ancak 

birçoğu bir araya gelerek, geliĢim dönemleri boyunca birikerek travma sonrası stres 

bozukluğu açısından risk oluĢturabilir. Göç eden çocuklar ve gençler fiziksel ve zihinsel 

eziyete, ölüm tehdidine, silahlı çatıĢmalara, açlığa ve yoksunluğa, toplumsal düzensizliklere, 

Ģiddete maruz kalabildikleri ya da tanık olabildikleri, aile bireylerinden ayrı düĢebildikleri, 

sevdikleri birinin ölümüne tanık olabildikleri için travma sonrası stres bozukluğu bu bireylerle 

temasta özellikle göz önünde bulundurulmalıdır (Gudiño ve ark, 2011).  

Psikolojik travma açısından göç sırasına dair risk faktörleri; yolda yalnız olma ya da 

kaçakçı ile iliĢkilenme zorunluluğu, hırsızlık, fiziksel saldırı, hastalık, kaza geçirerek 

yaralanma, illegal yollarla yeni ülkeye girmeye çalıĢma, yolda uzun süre aç kalma, kamplarda 

yaĢama, güvenlik güçleri tarafından Ģiddete maruz kalma Ģeklinde sıralanabilir (Lustig ve ark, 

2004; Infante ve ark, 2012). Göç sonrasında ise yeni ülkeye adapte olmaya çalıĢma sırasında 

dil engeliyle karĢılaĢma, sağlık-barınma-hukuki haklarla ilgili bilgilere ulaĢma sorunu, 

yaĢanan muhitte/okulda/kamusal alanda ayrımcılıkla karĢılaĢma, yeni ülke içinde birçok kez 

taĢınma, kurumsal ve yapısal ırkçılıkla mücadele etme, çok kültürlü ortamlara adapte olmaya 

çalıĢma, kaybedilen bir ebeveyn varsa yas sürecinde olma, statü kaybı ile baĢ etme, psikolojik 

belirtilerle baĢ etmeye çalıĢma, güvenli olmayan muhitlerde yaĢama gibi stresörler travma 

sonrası stres bozukluğu belirtilerine katkıda bulunabilmektedir (Perreira ve ark, 2011; 

Oropesa ve ark, 2012). Bunların yanında yetiĢkinlerin yaĢamaya yetecek yeterli miktarda gelir 
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elde edebileceği iĢ bulma güçlüğü, sağlık sorunları olan yetiĢkinlerin çalıĢamayacak durumda 

olması sebebiyle çocuk yaĢtaki aile üyelerinin çalıĢmak zorunda kalması da çocuk ve 

ergenlerin yeni ülkedeki yaĢamlarını doğrudan etkilemektedir. 

 

Okul sistemi açısından göçmenlerin durumu 

Türkiye‘deki Suriyeli bireylerin %43,6‘sı (1.569.000) 18 yaĢın altındadır. UNICEF‘in 

Ocak 2019 verilerine göre 645 bin çocuk okula kayıtlı olmakla birlikte 400 bini hala okul 

sistemi dıĢında bulunmaktadır. BaĢlangıçta göç eden Suriyelilerin kısa süre içinde geri 

döneceği düĢünüldüğü için eğitim ihtiyacına yönelik düzenlemeler de geçici olmuĢtur. 

Ülkelerinde yarım kalan eğitimlerine geri döndüklerinde devam edebilmeleri için telafi 

programı Ģeklinde Geçici Eğitim Merkezleri‘nde Arapça eğitim verilmiĢ, Türk eğitim 

sistemine geçiĢlerinin kademeli bir Ģekilde olması planlanmıĢtır. Ancak bu geçiĢ aĢamasında 

ya da eğitimin en baĢında ayrıca bir dil eğitimi bulunmamaktadır (Çelik, 2018). Mevcut 

durumda Suriyeli öğrencilerin %85‘i Türk eğitim sistemi kapsamında Türkçe müfredatla 

okullarına devam etmektedir (MEB, 2019).  

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar, Erikson‘un psikososyal geliĢim dönemlerinden 

―baĢarıya karĢı yetersizlik‖ döneminde bulunmakta, baĢarı ve yeterlilik hislerini 

deneyimleyerek benlik algılarını geliĢtirme ihtiyaçlarıyla meĢgul olmaktadırlar (Onur, 2004). 

Okul sistemi bu açıdan verimli bir alan sunmakta ve kendilerini denedikleri, sınırlarını 

öğrendikleri bir ortam oluĢturmaktadır. Ancak bu ihtiyaçlarını karĢılamakla ilgilenmeleri 

gerekirken yan yollardan gelen birtakım engellerle karĢılaĢtıklarında bu verimli dönem iyi 

değerlendirilememekte ve çocuğun yetiĢkinlik yıllarına uzanan bir olumsuz benlik algısına 

katkıda bulunmaktadır. Göç etmek zorunda kalan çocukların psikolojik sağlamlık 

kazanabilmesi için destekleyici ve olumlu yönde bir aile yaĢamının yanı sıra, güvenli bir okul 

ortamına, eğitime değer vererek ileriye yönelik amaç edinmeye, bulundukları ülkenin dilini 

öğrenmeye ihtiyaçları vardır (Pieloch ve ark, 2016). 

Göç ile farklı bir ülkeye yerleĢen çocukları düĢündüğümüzde okul ortamında 

karĢılaĢtıkları en büyük engel dil ile ilgili olmaktadır. Çocuk öğretmenleriyle ve 

arkadaĢlarıyla iyi bir iletiĢim kurduğu zaman okula aidiyet hissi ve akademik olarak 

motivasyonu artmakta, baĢarı hissini yaĢayabilmektedir. Aksi durumda ise, çocuk bulunduğu 

ülkenin dilini konuĢamayıp okuldaki dersleri, insanları anlayamadığı zaman uyum sorunları, 

yetersizlik, okul ortamında keyif alamama, yalnız kalma, yaĢadığı sorunları öğretmene 

aktaramama durumu artmakta, zamanla akranları tarafından dıĢlanma, akran zorbalığına 

maruz kalma da beraberinde gelebilmektedir (Suárez-Orozco, Motti-Stefanidi, 2018). Tüm 

bunlar da çocuğun okuldan soğumasına, erken yaĢta okuldan ayrılarak çalıĢmaya yönelmesine 

ya da kız çocuklarının okula devam etmek istemedikleri için küçük yaĢta evlendirilmesine 

ortam hazırlamaktadır.  

 

Okulda akran zorbalığı 

Akademik motivasyonu ve bunun oluĢtuğu alan olan okulda çocuğun kurduğu 

temasları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Okul alanında merak, ilgi, motivasyon gibi 

önemli özellikleri paylaĢtığı yaĢıtlarıyla sağlıklı temaslar kurabilen ve kabul edildiğini 

hisseden bir çocuk destek alabildiği bu ortamda geleceğe yönelik umut, hayal kurma, hedefler 

oluĢturma gibi unsurlara sahip olabilir. Okul ortamının kaotik olduğu ve öğrencilerin 

birbirlerini desteklemediği bir durumda ise temel amaç hayatta kalmaktır, geliĢmek ve 

büyümek değildir. 

Göç ile gelen çocukları düĢündüğümüzde ise dil probleminin yanında akranlar tarafından 

kabul edilmeme hissinin bir diğer önemli engel olduğunu görüyoruz. Ancak akranların kabul 
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etmemesinden önce, okul idarecilerinin ve yerli çocukların velilerinin dıĢlaması da en az ilki 

kadar önemlidir. Okul idarecilerinin göçmen çocukların kendi okullarında eğitim almasına 

sıcak bakmadığı, okulun yerleĢik düzenine uyum sağlayamayacaklarını, mevcut öğrencilerin 

düzenini aksatacaklarını düĢündükleri belirtilmektedir (Sakız, 2016). Bunun yanında okul 

velilerinin tutumlarına bakıldığında, özellikle temizlik konusunda sıkıntılar yaĢandığını 

düĢündükleri için göçmen çocukların kendi çocuklarıyla aynı sınıfta bulunmalarını 

istemedikleri belirtilmektedir (Uzun ve Bütün, 2016). Yerli çocuklar açısından 

düĢündüğümüzde, yetiĢkinlerin ayrımcı tutumlarını fark etmemeleri ve model almamaları 

mümkün değildir.  

Okullarda akran zorbalığı kavramı, saldırgan davranıĢların özel bir biçimi olarak 

tanımlanabilir; zorbalığa uğrayan kiĢi zaman içinde, tekrarlayan Ģekilde bir ya da daha fazla 

kiĢinin olumsuz davranıĢlarına maruz kalır. Bu olumsuz ve saldırgan davranıĢlar, mağdur 

kendisini savunmada güçlük yaĢadığı zaman, saldırgan ve mağdur arasında güç 

dengesizliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar (Olweus, 1993). Saldırgan davranıĢlar 

vurma, itme, tekmeleme gibi fiziksel olabileceği gibi sözel taciz (isim takma, kıĢkırtma, 

dedikodu yayma, tehdit etme gibi), aĢağılayıcı yüz ifadeleri yapma, sosyal olarak dıĢlama gibi 

davranıĢlar da olabilir (Fekkes ve ark, 2006).  

Akran zorbalığı oranlarının Avrupa ve Avustralya‘da %7-22, ABD‘de %30 

oranlarında olduğu belirtilmektedir (Yang, 2018). Türkiye‘de ise %13,9, %17 gibi oranlar 

verilmektedir (Gültekin ve Sayıl 2003; Arslan, 2008). Akran zorbalığına maruz kalmanın 

sonuçları arasında uyku problemleri, baĢ ağrısı, karın ağrısı, alt ıslatma, depresyon, kaygı, 

düĢük öz güven, yalnızlık hisleri, intihar düĢünceleri, ilerleyen yıllarda iliĢki problemleri gibi 

psikolojik sağlığı bozan belirtiler bulunmaktadır. Zorbalık yapan çocukların durumuna 

bakıldığında ise daha çok saldırganlığı problem çözme yöntemi olarak kullanan, iletiĢim ve 

sıcak iliĢkiler kurmayan ailelerden geldikleri belirtilmektedir. Bu ailelerde büyüdükten sonra 

yetiĢkin yaĢamlarında Ģiddet, madde kötüye kullanımı, riskli davranıĢlar içeren durumlar 

yaĢama olasılıkları daha fazla olmaktadır (Yang, 2018). 

Göç ile farklı bir ülkeye yerleĢen çocukların okul yaĢantısına bakıldığında ülkenin 

yerlisi olan çocuklara göre akran zorbalığına daha fazla maruz kaldıkları belirtilmektedir 

(Maynard ve ark, 2017; Alivernini ve ark, 2017; Strohmeier ve ark, 2011; Kohatsu ve ark, 

2000). Bu zorbalık daha çok dinsel, ırksal, etnik farklılıklar üzerinden olmaktadır (Maynard 

ve ark, 2017). Kültür, dil, fiziksel özellikler, tutum ve davranıĢlar açısından benzerliklerin ve 

farklılıkların yoğunluğuna göre, belirli göçmen gruplar belirli ülkelerde daha çok risk altında 

olabilmektedir. Göçmen olma özelliğine ek olarak sağlıkla (öğrenme güçlüğü, bedensel 

sakatlık gibi) ya da kiĢilerarası iliĢkilerle ilgili problemler (içedönüklük, hiperaktivite gibi) 

göçmen bir çocuğun hedef olma potansiyelini arttırabilir. Çocuğun göç öncesinde yaĢadığı 

travmatik olaylar agresif ve irrite olma durumunu arttırabilir (Uzun ve Bütün, 2016).  

Zorbalığa maruz kalma risk faktörlerinden bazıları aynı zamanda zorbalık yapma ile 

de iliĢkili olabilir. Hem zorbalığa maruz kalan hem de kendisini korumak için zorbalık yapan 

çocukların da psikolojik sağlık açısından riskli bir durumda olduğu belirtilmektedir (Lereya 

ve ark, 2015). Zorbalığa maruz kalan çocuklarda sosyal izolasyon, sosyal beceri geliĢtirme ve 

destek alma zayıflığı Ģeklinde görülen bir geri çekilme, depresyon, yalnızlık, kaygı gibi 

içselleĢtirme semptomları görülebilmektedir (Cook ve ark, 2010). Zorbalığa maruz kalma 

sonrasında kendisi de zorbalıkta bulunan çocuklarda ise kaygı problemlerine karĢı bir risk 

altında bulunmalarının yanında daha çok dürtüsellik gösterdikleri belirtilmektedir. Kronik bir 

Ģekilde zorbalığa maruz kalmak çocuğun biliĢsel yanlılıklarını da Ģekillendirmektedir 

(Dygdon ve ark, 2004). Belleğinde olumsuz bilgilerin daha fazla yer etmesi, belirsiz 

uyaranları olumsuz olarak yorumlama bunlardan bazılarıdır. Bu biliĢsel yanlılıklar kendi 
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kendini engelleme, kendisi hakkında olumsuz inançlar, tehdit ve tehlike beklentisinin artması 

gibi sonuçlar da getirir. Stres yanıt sistemindeki bu değiĢimler depresyon belirtilerini arttırdığı 

gibi dürtüselliği ve agresyonu da arttırabilir (Rudolph ve ark, 2010). Çocuğun okuldaki tutum 

ve davranıĢları ailenin durumu ile de yakından iliĢkilidir. 

Türkiye‘de yaĢayan, Suriye‘den göç eden ailelerin bazen birkaç aile birlikte 

yaĢamaları, evlerinde çocuk sayısının fazla olabilmesi ve ebeveynlerin hayatta kalabilmek 

için kaynak arayıĢıyla meĢgul olmaları, kendilerinin uyum sağlama güçlükleriyle baĢ etmeye 

çalıĢmaları, dil engeli çocuğun okuldaki durumunu takip etmelerini güçleĢtirmektedir (Tunç, 

2015). Göç öncesinde ve göç sırasında yaĢanan psikolojik travmalar çocuğun kırılganlığını 

arttırmakta ve okul ortamında dıĢlanma algılaması ve akran zorbalığı ile birlikte psikolojik 

belirtilerin kronikleĢmesine, yetiĢkin yaĢamında daha ciddi uyum sorunlarına yol 

açabilmektedir (Hoffman ve ark, 2016). Ebeveynler yaĢadıkları ortama daha iyi uyum 

sağlayabildiklerinde ise çocuğa daha fazla destek olma, duygularını karĢılama, sıcak iliĢkiler 

kurma olasılıkları artabilir. Bu da çocuğun kendisiyle ve çevresiyle olan temasını 

güçlendirerek ihtiyaçlarını karĢılaması için uygun ortamı oluĢturabilir. 

 

Psikolojik sağlamlığı etkileyen faktörlere bakıĢ 

Göç söz konusu olduğunda çocuğun dayanıklılığını sağlayan etkenleri bireysel, aile, 

okul, topluluk, toplum temelli faktörler olarak sıralayabiliriz (Pieloch ve ark, 2016; Yaylacı, 

2018). Çocuğa destek vermesi beklenen birincil unsur olan ailenin de psikolojik sağlamlığının 

çeĢitli faktörlerle zayıflamıĢ olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve okul ortamına adım 

atan çocuğa yaklaĢımda bu durum öncelikle akılda tutulmalıdır. Okulda çocuğa destek 

vermesi beklenen unsurlar ise akranlar, öğretmenler, okul müdürü, akademik eğitimdir. 

Öğretmenler açısından bakıldığında göçmen çocukların eğitimiyle ilgili kendilerini yetersiz 

hissettikleri, müfredatın onlara uygun olmadığını düĢündükleri belirtilmektedir (KardeĢ ve 

Akman, 2018). Öğretmenlerin bu konuda hissettikleri yetersizlik sınıflarındaki göçmen 

çocuklarla temas kurmaktan kaçınmalarına, yeterli hissettikleri davranıĢlara daha çok 

odaklanmalarına yol açabilir.  

Dayanıklılığı sağlayan topluluk temelli faktörler ise sosyal aktiviteler, topluluk 

desteği, ait olma hissidir. Bunları sağlayabilmek için hem ana dilleri ortak olan çocukları bir 

araya getirecek hem de yerli çocuklarla kaynaĢmalarını sağlayacak, oyun oynamaya, spor 

yapmaya uygun alanlar oluĢturacak etkinlikler faydalı olacak, kontrol hissini ve uyum 

kapasitesini arttıracaktır. Toplum temelli faktörlerden ise çocuğun kendi kültürüyle, aile 

değerleriyle bağlantı kurması, kültürel özellikleriyle gurur duyması psikolojik sağlamlığa etki 

etmektedir (Juang ve ark, 2018).  

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Göç öncesinde, sırasında ve sonrasında psikolojik travmaya etki edebilecek faktörler, 

okul ve aile ortamının özellikleri, çevre ve toplumun yaklaĢımı birlikte değerlendirildiğinde 

göçmen çocukların uyumunu bozan ya da psikolojik sağlamlığına hizmet eden çok çeĢitli 

dinamikler göze çarpmaktadır. ĠletiĢimi ve dolayısıyla uyumu birincil derecede etkileyen dil 

engeli ilk akla gelenlerdendir; okula baĢlamadan önce Türkçe dil eğitimi bir gereklilik gibi 

görünmektedir.  Çocuğun göç sürecinden kaynaklanan olumsuz duygularını ifade edebilmesi 

için ortam sağlanması psikolojik sağlamlık için bireysel faktörlerine katkı sağlayacaktır. 

Bununla birlikte çocuğun hayal gücünün, yaratıcılığının ve kendilik algısının geliĢimine 

destek olmak amacıyla sanat etkinliklerinde yer alması için fırsatlar oluĢturulmalıdır.  
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Ebeveynlerin temel ihtiyaçlar ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi de çocuğun aile 

desteğinden faydalanmasını, ilgisini çocuğa yönlendirmesini kolaylaĢtıracaktır. Aile ve okul 

desteğinin birleĢimi açısından okuldaki problemlerin okulun tüm bileĢenleri olan aile-

öğretmen-idareci ekseninde ortak bir Ģekilde değerlendirilmesi, her unsurun görüĢünün 

alınarak sürece katılımının sağlanması faydalı olacaktır. Okul idaresinin ve velilerin algılarına 

yönelik bilgilendirme çalıĢmaları, öğretmenlerin göçmenlere yönelik eğitim konusunda 

desteklenmeleri, akran zorbalığı yapan çocukların davranıĢlarının gelecekte nefret 

söylemi/suçu açısından risk faktörü olmasına dikkat çekilmesi de hem okul temelli sağlamlık 

faktörleri için hem de topluluk desteği açısından önem verilmesi gereken konular olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, aynı ortamlarda yaĢayan yerli ve göçmen 

çocukların birbirlerini tanımalarını, benzerliklerini ortaya çıkarmayı, farklılıklarını keĢfetmeyi 

hedefleyen buluĢmalar gerçekleĢtirilmeli, her iki tarafın da önyargılardan kaynaklanan 

genellemelerinde esneklik sağlanması amaçlanmalıdır. 

Tüm bu psikolojik sağlamlığa destek olan faktörler göçmen çocuklar ve aileleri için 

optimum düzeyde sağlanabildiği zaman akran zorbalığıyla baĢ etme ve uyum sağlama 

kapasiteleri, güven ve umut duyguları artacak; çocuk dahil olduğu yeni toplumda kendine bir 

yer edinebilmek için gereken motivasyona ulaĢabilecektir.  
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ÖZET 

 
Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançları 

incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, ―Matematiksel Bilginin Doğasına Yönelik Bir İnanç 

Ölçeği‖ ve araştırmacı tarafından hazırlanmış olan ―Kişisel Bilgi Formu‖ ile toplanmıştır. Tarama modeli ile 

yürütülen bu araştırmanın verileri SPSS 16 ile analiz edilmiştir. Araştırmada; ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançlarının yüksek seviyede olduğu, yarı deneyselci 

bakış puanlarının diğerlerinden daha yüksek olduğu, cinsiyete göre bir fark olmadığı ve yarı deneysel bakışları 
ile matematik notları arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İlkokul öğrencisi, matematiksel bilginin doğasına yönelik inançlar, matematik başarısı. 

 

 

THE BELIEFS OF THE PRIMARY FOURTH YEAR STUDENTS ON 

THE NATURE OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE  

 
 

ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the beliefs of the fourth grade students about the nature of 

mathematical knowledge. The data of the research were collected with ―A Belief Scale towards the Nature of 

Mathematical Knowledge‖ and ―Personal Information Form‖ prepared by the researcher. The data of this 

study, which was conducted with a screening model, was analyzed with SPSS 16. In the study; it was concluded 

that the fourth grade students' beliefs about the nature of mathematical knowledge were high, their semi-

experimentalist point of view was higher than the others, there was no difference in terms of gender and there 

was a positive relationship between semi-experimental point of view and mathematics grades. 

Keywords: Elementary school student, Beliefs about the nature of mathematical knowledge, Mathematics 

achievement. 

 

 

GiriĢ 

Matematiksel bilginin felsefesi mutlakçılar ve yarı deneyselciler olmak üzere iki ana 

çatı altında toplamaktadır. Mutlakçı görüĢte olanlar, matematiksel bilginin kesin ve evrensel 

nitelikte olduğunu, yarı deneyselciler ise matematiğin insan zekâsının bir ürünü olduğunu ve 

kesin olmak zorunda olmadığını savunmaktadırlar. Matematiğin doğasına deneysel olarak 

bakan mutlakçı görüĢ, matematiksel doğruların deneysel yollarla genellenebileceğini söyler. 

Yarı deneysel görüĢe göre matematik, matematikçilerin yaptıkları Ģeydir ve herhangi bir insan 

etkinliğinde veya ürününde olabileceği gibi matematikte de kusurlar görülebilir. Sosyal ve 

kültürel bir ürün olması nedeniyle matematikçiler yanılabilir ve ürünleri de mükemmel 
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olmayabilir. Ürünlerin mükemmelliklerinin araĢtırılması yerine, onların uygulanabilirliklerine 
bakmanın daha uygun olduğu savunulur (Baki, 2014a, 2014b).  

Eğitim sistemindeki yarı-deneyselci bakıĢ açısına sahip öğretmenler, matematiksel 

bilgilerin insan ürünü olduğunu, öğrencilerinin bu bilgileri deneyerek öğrenebileceklerini ve 

görevlerinin öğrencilerin öğrenme ortamlarını buna göre düzenlemek gerektiğini düĢünürler. 

Mutlakcı bakıĢ acısına sahip bir matematik öğretmeni, önceden var olan bilgilerin öğrencilere 

doğrudan aktarılması gerektiğine inanır. Bunun sonucunda öğretmen, kendilerine aktarılan 

doğruları öğrencilerin defalarca tekrarlayıp matematiksel bilgiye sahip olmalarını ister 

(Sanalan ve ark., 2013). Mutlakçı bir bakıĢ açısına sahip olan öğretmen; öğretimde daha katı, 

otoriter ve doğrudan bilgi aktarımını benimsemekte, diğer taraftan yarı-deneyselci bakıĢ 

açıĢına sahip öğretmen ise; öğretimde ezbere karĢı çıkarak, öğretmen adayının keĢfedeceği bir 

ortamı oluĢturmakta ve kendisinin öğretenden çok rehber olduğu düĢüncesine göre hareket 

etmektedir (Baydar, 2000). BaĢ ve ark. (2015) yaptıkları araĢtırmada öğretmen adaylarının 

matematiğin doğasına iliĢkin hangi felsefi düĢüncelere sahip olduğunun incelendiği 

araĢtırmada da katılımcıların yaklaĢık üçte ikisi gibi büyük bir çoğunluğunun yarı-deneyselci 

bakıĢ açısına sahip oldukları belirlenmiĢtir. Sanalan ve ark. (2013)‘ün yaptığı araĢtırmada 

yine oğretmen adaylarının yarıya yakının (%49) matematiği yarı deneyselci felsefeye uygun 

olarak algıladıklarını ortaya konulmuĢtur.  

Yapılan çalıĢmalarda (BaĢ ve ark., 2015; Baydar, 2000; Durmaz, 2016; Kayan ve ark., 

2013; Sanalan ve ark.,  2013) genel olarak öğretmen adaylarının matematiğin doğasına 

yönelik inançları ve felsefesi değerlendirilmektedir. Ġlkokul öğrencileriyle ilgili araĢtırmalar 

incelendiğinde ise Kayaaslan (2006)‘nın ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematiğin 

doğası ve matematik öğretimi hakkındaki inançlarının incelendiği araĢtırmaya rastlanmıĢtır. 

Görüldüğü üzere ilkokul öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançlarının 

incelendiği bir araĢtırma henüz mevcut değildir. Bu düĢünceden yola çıkılarak yapılan bu 

araĢtırmada dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik incelenmek 
amaçlanmıĢtır. Bu amaca bağlı olarak belirlenen alt problemler Ģunlardır: 

1. Öğrencilerin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançları nasıldır? 

2. Öğrencilerin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançları cinsiyete göre farklılık 

göstermekte midir? 

3. Öğrencilerin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançları ile matematik dersi 

notları arasında bir iliĢki var mıdır? 

 

Yöntem 

AraĢtırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına 

yönelik inançlarının belirlenmesine yönelik tarama modelinde tasarlanan bir nicel çalıĢmadır. 

Tarama modeli Karasar‘ın (2005) da belirttiği gibi; ‗geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu 
olduğu Ģekliyle betimlemeyi‘ amaçlamaktadır. 

 

AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmaya, Ġstanbul‘da öğrenim gören ve basit rastgele örnekleme yöntemi ile 

seçilen toplam 235 dördüncü sınıf öğrencileri katılmıĢtır. ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin 
cinsiyetlerine göre dağılımları aĢağıda verilmiĢtir.  
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Tablo 1.  

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Cinsiyet n   % 

Kız 101    43 

Erkek 134   57 

Toplam 235 100.0 

 

Örneklem, 101‘i (%43) kız, 134‘ü (%57) erkek olmak üzere toplam 235 ilkokul dördüncü 

sınıf öğrencisinden oluĢmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama araçları olarak; ―KiĢisel Bilgi Formu‖ ve ―Matematiksel 

Bilginin Doğasına Yönelik Bir Ġnanç Ölçeği‖ kullanılmıĢtır.  

Kişisel Bilgi Formu: Veri toplama araçlarından ilki, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen 

―KiĢisel Bilgi Formu‖ dur. Bu form, öğrencilere iliĢkin demografik bilgilerden ve 
yılsonundaki matematik dersi notlarına dair sorulardan oluĢmaktadır. 

  Matematiksel Bilginin Doğasına Yönelik Bir İnanç Ölçeği: Baki ve Bütüner (2010) 

tarafından geliĢtirilen bu ölçek 11 maddeden oluĢmaktadır. 5‘li derecelendirme formunda 

yapılandırılmıĢ ve yanıtlar ―1 tamamen katılmıyorum‖, ―2 katılmıyorum‖, ―3 kararsızım‖, ―4 

katılıyorum‖, ―5 kesinlikle katılıyorum‖ Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. Öğrencilerin 

matematiğin doğasına yönelik felsefi eğilimlerini (mutlakçı, yarı deneyselci) ortaya koymaya 

çalıĢan bu ölçekte puanın yüksek olması öğrencilerin matematiğin doğasına yönelik felsefi 

eğilimlerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

.88‘dir. Bu çalıĢmada ise ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı .72‘dir. 

 

Verilerin Analizi 

Ölçme araçlarının istatistiksel çözümleri SPSS 16.0 ile yapılmıĢtır. Analizlere 

baĢlamadan önce verilerin dağılımlarının normallik sınamasında Kolmogorov-Smirnov testi 

yapılmıĢ aynı zamanda puanların çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmıĢtır. Kolmogorov-

Smirnov testi sonucuna göre anlamlılık değerinin .05 ten küçük çıktığı ve çarpıklık basıklık 

katsayısının George ve Mallery‘e (2010) göre +2.0 ile -2.0 arasında olduğu için verilerin 

normal dağılım gösterdiği görülmüĢ ve bu bağlamda parametrik testler kullanılmıĢtır. Buna 

göre verilerin analizinde; Bağımsız Örneklem t Testi ve Pearson Çarpım Korelasyon 
Katsayısı tekniği uygulanarak hesaplanmıĢtır.  

 

Bulgular 

Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançları 

ile değiĢkenlere bağlı olarak elde edilen bulgular aĢağıda verilmiĢtir. Birinci alt probleme ait 

bulgulara Tablo 2‘de yer verilmiĢtir.  
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Tablo 2.  

Örneklemin matematiksel bilginin doğasına yönelik inançları puan ortalamaları 

Ölçek   N Ortalama    S 

Yarı Deneyselci BakıĢ Boyutu 235             4.08 .65 

Mutlakçı BakıĢ Boyutu 235     3.70 .81 

Ölçek Toplam Puan 235     3.91 .63 

 

6 maddeden oluĢan ‗yarı deneyselci bakıĢ‘, 5 maddeden oluĢan ‗mutlakçı bakıĢ‘ 

boyutlarından alınan ve 11 maddeden oluĢan ölçeğin toplam ortalama puanları Tablo 2‘de 

verildiği gibidir. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlara göre düzeylerini belirlemek için, 

ölçeğin aralık geniĢliği, ―dizi geniĢliği/yapılacak grup sayısı (4/5=0.80)‖ formülünden 

yararlanılarak hesaplanmıĢtır (Tekin, 1993). Ölçeğin aritmetik ortalama aralıkları; 1.00-1.79 

‗Çok düĢük‘, 1.80-2.59 ‗DüĢük‘, 2.60-3.39 ‗Orta‘, 3.40-4.19 ‗Yüksek‘, 4.20-5.00 ‗Çok 

yüksek‘ olarak belirlenmiĢtir. Buna göre; ‗yarı deneyselci bakıĢ‘, ‗mutlakçı bakıĢ‘ boyutları 

ile ölçek ortalama puanlarına göre incelendiğinde öğrencilerin yüksek seviyede puanlar 

aldıkları görülmektedir. Alınan puanlara göre yorumlamak gerekirse, yarı deneyselci bakıĢ 

ortalama puanlarının daha yüksek olduğu Tablo 2‘de görülmektedir.  

 

Ġkinci probleme ait bulgular Tablo 3‘de verilmiĢtir.  
 

Tablo 3.  

Örneklemin Cinsiyetlerine Göre Matematiksel Bilginin Doğasına Yönelik İnanç Puanlarının 

Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

           Ölçek Cinsiyet N Ortalama    S         t p 

Yarı Deneyselci BakıĢ Boyutu Kız 101 24.81 3.64     1.016 .310 

 Erkek 134 24.28 4.15 

Mutlakçı BakıĢ Boyutu Kız 101 18.71 3.92       .551 .582 

 Erkek 134 18.41 4.16 

Ölçek Toplam Puan Kız 101 43.52 6.35       .899 .370 

 Erkek 134 42.70 7.37 

 

‗Yarı Deneyselci BakıĢ Boyutu‘ (t=1.016; p>.05), ‗Mutlakçı BakıĢ Boyutu‘ (t=.551; p>.05) ve 

―Matematiksel Bilginin Doğasına Yönelik Bir Ġnanç Ölçeği‖ toplam puanları ile örneklemin 

cinsiyetleri (t=.899; p>.05) arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Tablo 3). 

Üçüncü probleme ait bulgular Tablo 4‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4.  

Öğrencilerin Matematiksel Bilginin Doğasına Yönelik İnanç Puanları ile Matematik 

Notlarının Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler       N    r    p 

Yarı Deneyselci BakıĢ Boyutu  

Matematik Notu 
    235 .152 .020 

Mutlakçı BakıĢ Boyutu  

Matematik Notu 
    235 .052 .430 
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Matematiksel Bilginin Doğasına Yönelik 

Ġnanç Matematik Notu 
    235 .056 .394 

 

Tablo 4‘den anlaĢılacağı üzere, Yarı Deneysel BakıĢ Boyutu (r=.152; p<.05) ile öğrencilerin 

yılsonundaki matematik notları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Mutlakçı BakıĢ Boyutu (r=.052; p>.05) ve ilkokul öğrencilerinin matematiksel bilginin 

doğasına yönelik inançları (r=.056; p>.05) ile yılsonundaki matematik notları arasında ise bir 
iliĢki yoktur.   

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik 

inançlarının belirlenmesine yönelik yapılan bu araĢtırmanın ilk bulgusu öğrencilerin yarı 

deneyselci ve mutlakçı bakıĢlarının ve matematiksel bilginin doğasına yönelik inançlarının 

yüksek seviyede olmasıdır. Alınan puanlara göre bir değerlendirme yapmak gerekirse yarı 

deneyselci bakıĢ puanlarının diğerlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢımıĢtır. Bu 

sonuç, öğrencilerin matematiksel bilgiyi, ihtiyaçları karĢılamak için insanlığın ürettiği bir 

bilgi olarak düĢünme eğilimlerinin daha fazla olduğu ve bilginin keĢfedilebilir olduğunu 

düĢündüklerini gösterebilir. Bu konuda öğretmen adaylarıyla yapılmıĢ araĢtırmalarda da 

öğretmen adaylarının yarı deneyselci bir bakıĢ açısına daha çok sahip oldukları sonuçlarına 

ulaĢılmıĢtır (BaĢ ve ark., 2015; Sanalan ve ark., 2013).  

Örneklemin cinsiyetlerine göre incelemeler yapıldığında, cinsiyetler ile alınan puanlar 

arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. BaĢ ve ark., (2015) yaptıkları 

araĢtırmada öğretmen adaylarının matematiğin doğasına iliĢkin hangi felsefi düĢünceye sahip 

olduklarını belirledikleri çalıĢmalarında da cinsiyetler arasında bir fark yoktur. Yine öğretmen 

adaylarıyla yapılan bir baĢka araĢtırmanın sonucu da çalıĢmanın sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir (Baydar, 2000).  

Son olarak öğrencilerin yarı deneysel bakıĢları ile matematik notları arasında pozitif 

bir iliĢki bulunmuĢtur. Yani yarı deneysel bakıĢ açılarının yüksek olması öğrencilerin 

matematik notlarını olumlu olarak etkilemektedir. Ya da matematik notu yüksek olan 

öğrencilerin yarı deneysel bakıĢ açılarının yani matematiksel bilginin keĢfedilebilir olduğunu 

düĢünmelerinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu sonuç öğrencilerin yarı deneysel 

bakıĢ açıları ortalama puanlarının yüksek olmasıyla aynı paraleldedir. Kayaaslan (2006)‘nın 

―Ġlkögretim 4. ve 5. Sınıf Ögrencilerinin Matematigin Doğası ve Matematik Ögretimi 

Hakkındaki Ġnançları‖ isimli tez çalıĢmasında da bu çalıĢmadaki gibi matematik baĢarı düzeyi 

çok iyi olan öğrencilerin matematiğin doğası hakkındaki inançları arasında bir farklılık 

bulunmuĢtur. AraĢtırmada mutlak bakıĢları ve matematiksel bilginin doğasına yönelik 

inançları ile öğrencilerin matematik notları arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

Sonuç olarak ilkokul öğrencilerinin matematiksel bilginin doğasına yönelik 

inançlarının yarı deneyselcilik bağlamında daha yüksek olduğu bu araĢtırmanın en önemli 

sonuçları arasındadır. Konuyla ilgili öğretmen adaylarıyla yapılan çalıĢmalarda da sonuçlar 

yine yarı deneyselci öğretmen adayları lehine çıkmıĢtır. Yarı deneyselci öğretmenler yarı 

deneysel bakıĢ açısına sahip öğrenciler mi yetiĢtiriyor sorusunun cevabı baĢka bir araĢtırmada 

ele alınabilir. Daha önceden bahsedildiği gibi ilkokul öğrencilerle yapılan çalıĢmaların 

olmayıĢı dikkati çeken bir bulgudur. O yüzden ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle çalıĢmaların 

yapılmasının da alana katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.   
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ÖZET 

 
Başarıyı yaşamış olan öğrenciler hep başarılı olmak ister. Ama maalesef ki bu her zaman kolay değildir. 

Bunun için çabalamak ve sabırlı olmak gerekir. Özellikle de bu ders en çok zorlanılan derslerin başında gelen 

matematikse bu yoldaki öğrencilerin güdülenme durumları çok önemlidir. Dolayısıyla bu araştırma, ilkokul 

dördüncü sınıf öğrencilerinin başarı güdülerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, 

Umay (2002) tarafından geliştirilen ―Başarı Güdüsü Ölçeği‖ ve araştırmacı tarafından hazırlanmış olan 

―Kişisel Bilgi Formu‖ ile toplanmıştır. Tarama modeli ile yürütülen bu araştırmanın verileri SPSS 16 ile analiz 
edilmiştir. Analizlere başlamadan önce verilerin dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmış ve verilerin 

normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine verilerin analizi için parametrik testlerden 

yararlanılmıştır. Araştırmada; ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin başarı güdülerinin yüksek seviyede olduğu, 

cinsiyete göre farkın anlamlı olmadığı ve öğrencilerin matematik dersini sevme durumları ile başarı güdülerinin 

arasındaki farkın anlamlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu araştırmanın en önemli sonucu matematiği seven 

öğrencilerin başarı güdülerinin de yüksek olmasıdır. Bir dersi sevme öğrencilerin başarılı olma yolundaki 

güdülenme durumlarını da etkilemektedir. Bu yüzden matematik derslerinin etkin öğretim yöntemleriyle 

işlenmesi öğrencileri başarıya daha da yaklaştıracağı için öğretmenlerin bu noktada daha dikkatli olması 

önerilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Başarı Güdüsü, Matematik, İlkokul 

 

 

SUCCESS MOTIVATIONS OF PRIMARY SCHOOL FOURTH GRADE 

STUDENTS  

 
 

ABSTRACT 

 

Successful students always want to be successful. But unfortunately, this is not always easy. It is 

necessary to strive and be patient. Especially if this course is one of the most challenging courses in 
mathematics, the motivation status of the students in this path is very important. Therefore, this research was 

carried out to examine the motivation of success of fourth grade students in primary school. The data of the 

research were collected with the ―Motivation Scale of Success‖ developed by Umay (2002) and ―The Personal 

Information Form‖ prepared by the researcher. The data of this study, which was conducted with a screening 

model, was analyzed with SPSS 16. Before the analysis, the distribution of the data was checked to see if it was 

normal and the data showed normal distribution. Then, parametric tests were used for data analysis. In the 

study; the results showed that primary school fourth grade students had high level of motivation for success, the 

difference was not significant according to gender, and the difference between students' liking to mathematics 

and their motivation was significant. The most important result of this research is that students who love 

mathematics have high motivation for success. Loving a lesson also affects students' motivation to succeed. 

Therefore, it is recommended that teachers should be more careful at this point since the processing of 
mathematics lessons with effective teaching methods will bring the students closer to success. 
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GiriĢ 

Açıkgöz (2003)‘e göre güdü; ―kendini verme, zaman ayırma, hoĢlanma vb. birçok 

duyguyu içeren karmaĢık yapılı bir özellik‖ Cüceloğlu (1999)‘na göre ise ―istekleri, arzuları, 

gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavram‖dır. Güdü, davranıĢa enerji ve 

yön veren güçtür; bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye sevk eder 

(Selçuk, 2001). BaĢarı güdüsü, baĢarı için duyulan istek, bir gereksinim, bir beklentidir. Bir 

kez olsun baĢarıyı yaĢamıĢ olan insan artık hep baĢarılı olmak ister (Umay, 2002). BaĢarı 

güdüsü yüksek olan öğrenciler uğraĢtırıcı alıĢtırmaları yapmaktan, zor soruları yanıtlamaktan, 

çözümsüz kalan durumlarda Ģansını tekrar denemekten zevk alacaktır. BaĢarı güdüsü düĢük 

olan öğrenciler ise güçlük derecesi orta düzeyde olan araĢtırma ve sorular ile uğraĢarak 

baĢarılı olmanın tadını almasından dolayısıyla güdülenmesinde yarar görülmektedir (Açıkgöz, 

2003). 

Matematik, öğrencilerin en çok zorlandığı derslerin baĢında gelmektedir (Dede ve Argün, 

2004). Matematik baĢarı güdüsü ise öğrencinin matematik dersi ile uğraĢırken ne kadar 

baĢarılı olmaya çalıĢtığı sorusunun karĢılığıdır (Yılmaz, 2011). Akademik açıdan baĢarılı olan 

öğrencilerin baĢarı güdüleri baĢarılı olmayan öğrencilerin baĢarı güdülerinden daha yüksek 

olduğu birçok araĢtırma ile savunulmaktadır (Gottfried, Fleming ve Gottfried, 1994; 

Hammouri, 2004; Robinson-Heath, 2001). Bu araĢtırmada ilkokul dördüncü sınıf 

öğrencilerinin baĢarı güdülerini incelenmek amaçlanmıĢtır. Bu amaca bağlı olarak belirlenen 

alt problemler Ģunlardır: 

4. Öğrencilerin baĢarı güdüleri nasıldır? 

5. Öğrencilerin baĢarı güdüleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

6. Öğrencilerin baĢarı güdüleri matematik dersini sevme durumlarına göre farklılık 

göstermekte midir?  

Yöntem 

AraĢtırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin baĢarı güdülerinin belirlenmesine 

yönelik tarama modelinde tasarlanan bir nicel çalıĢmadır. Tarama modeli Karasar‘ın (2005) 

da belirttiği gibi; ‗geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu olduğu Ģekliyle betimlemeyi‘ 

amaçlamaktadır. 

 

AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmaya, Ġstanbul‘da öğrenim gören ve basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 

toplam 146 dördüncü sınıf öğrencileri katılmıĢtır. ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin 
cinsiyetlerine göre dağılımları aĢağıda verilmiĢtir.  

 

Tablo 1.  

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Cinsiyet n   % 

Kız 73    50 

Erkek 73    50 

Toplam 146 100.0 

 

Örneklem, 73‘ü (%50) kız, 73‘ü (%50) erkek olmak üzere toplam 146 ilkokul dördüncü sınıf 



 
 

 1954 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

öğrencisinden oluĢmaktadır.  

 

 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama araçları olarak; ―KiĢisel Bilgi Formu‖ ve ―BaĢarı Güdüsü 

Ölçeği‖ kullanılmıĢtır.  

Kişisel Bilgi Formu: Veri toplama araçlarından ilki, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen 
―KiĢisel Bilgi Formu‖ dur. Bu form, öğrencilere iliĢkin demografik bilgilerden oluĢmaktadır. 

  Başarı Güdüsü Ölçeği: Bu çalıĢmada, öğrencilerin matematik baĢarı güdüsünü 

belirlemek için Umay (2002) tarafından geliĢtirilen BaĢarı Güdüsü Ölçeği kullanılmıĢtır. Bu 

ölçek iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, yedi maddeden, baĢarı güdüsü düzeyini 

ölçmeye çalıĢan asıl ikinci bölüm ise üçlü derecelendirilmiĢ 14 maddeden oluĢmaktadır. 14 

maddeden oluĢan ikinci ve asıl bölüm ise üçlü likert tipinde bir ölçek olarak düzenlenmiĢtir 

ve çeĢitli kuramlara göre baĢarı güdüsü yüksek olması beklenen öğrencilerin baĢarı güdü 

düzeyinin ölçülmesi için kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada öğrencilere BaĢarı Güdüsü 

Ölçeği‘nin her iki bölümü uygulanmıĢ ancak araĢtırma problemlerine dayalı olarak yalnızca 

ikinci bölümden elde edilen veriler kullanılmıĢtır. Üçlü derecelendirilmiĢ ölçeğin ikinci 

bölümünde seçenekler ―hiçbir zaman‖, ―ara sıra‖ ve ―her zaman‖ Ģeklinde olduğu için bu 

seçeneklerin sayısal değerlere dönüĢtürme (kodlama) ise 0, 1 ve 2 olarak yapılmıĢtır. Buna 

göre öğrencilerin baĢarı güdüsü dağılım ranjı ise 0 ile 28 arasında gerçekleĢmiĢtir. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı, ikinci bölüm dikkate alınarak Cronbach a = ,75 olarak hesaplanmıĢtır 

(Umay, 2002). Bu çalıĢmada ise .67 olarak bulunmuĢtur.  

 

Verilerin Analizi 

Ölçme araçlarının istatistiksel çözümleri SPSS 16.0 ile yapılmıĢtır. Analizlere 

baĢlamadan önce verilerin dağılımlarının normallik sınamasında Kolmogorov-Smirnov testi 

yapılmıĢ aynı zamanda puanların çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmıĢtır. Kolmogorov-

Smirnov testi sonucuna göre anlamlılık değerinin .05 ten küçük çıktığı ve çarpıklık basıklık 

katsayısının George ve Mallery‘e (2010) göre +2.0 ile -2.0 arasında olduğu için verilerin 

normal dağılım gösterdiği görülmüĢ ve bu bağlamda parametrik testler kullanılmıĢtır. Buna 

göre verilerin analizinde; Bağımsız Örneklem t Testi uygulanarak hesaplanmıĢtır.  

 

Bulgular 

Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin baĢarı güdüleri ile değiĢkenlere bağlı olarak elde 

edilen bulgular aĢağıda verilmiĢtir. Birinci alt probleme ait bulgulara Tablo 2‘de yer 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 2.  

Örneklemin başarı güdüsü puan ortalamaları 

             Ölçek   N Ortalama    S 

 BaĢarı Güdüsü Ölçeği 146     1.47 .23 

 

Öğrencilerin ölçeklerden aldıkları puanlara göre düzeylerini belirlemek için, ölçeğin aralık 

geniĢliği, ―dizi geniĢliği/yapılacak grup sayısı‖ (2/3=0.66) formülünden yararlanılarak 

hesaplanmıĢtır (Tekin, 1993). 14 maddeden oluĢan ölçeğin aritmetik ortalama aralıkları; 0.00-
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0.66  ‗DüĢük‘,  0.67-1.33 ‗Orta‘,  1.34-2.00 ‗Yüksek‘ olarak belirlenmiĢtir. Buna göre; 

öğrencilerin Tablo 2‘de görüldüğü gibi; baĢarı güdülerinin yüksek seviyede olduğu 

söylenebilir. 

 

Ġkinci probleme ait bulgular Tablo 3‘de verilmiĢtir.  
 

Tablo 3.  

Örneklemin Cinsiyetlerine Göre Başarı Güdüsü Puanlarının Bağımsız Örneklem t Testi 

Sonuçları 

           Ölçek Cinsiyet N Ortalama    S         t p 

BaĢarı Güdüsü Ölçeği Kız 73 20.50 3.44    1.310 .568 

 Erkek 73 20.82 3.19 

 

―BaĢarı Güdüsü Ölçeği‖ toplam puanları ile örneklemin cinsiyetleri (t=1.310; p>.05) arasında 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (Tablo 3). 

 

Tablo 4.  

Örneklemin Matematik Dersini Sevmelerine Göre Başarı Güdüsü Puanlarının Bağımsız 

Örneklem t Testi Sonuçları 

           Ölçek Sevme 

Durumu 

N Ortalama    S         t p 

BaĢarı Güdüsü Ölçeği Seviyorum 115 21.08 3.18    3.049 .003 

 Sevmiyorum 31 19.09 3.37 

 

―BaĢarı Güdüsü Ölçeği‖ toplam puanları ile öğrencilerin matematik dersini sevip sevmeme 

durumları arasında (t=3.049; p<.05) arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır (Tablo 4). 

Buna göre matematiği seven öğrencilerin baĢarı güdüsü puanları matematiği sevmeyen 
öğrencilerin puanlarından daha yüksek olarak bulunmuĢtur.  

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

Ġlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin baĢarı güdülerinin belirlenmesine yönelik yapılan 

bu araĢtırmanın ilk bulgusu öğrencilerin baĢarı güdülerinin yüksek seviyede olmasıdır. Göç 

(2010) ve Akdemir (2006)‘nın ilköğretim öğrencilerinin matematik dersindeki baĢarı güdüsü 

düzeylerinin incelendiği tezlerinde de öğrencilerin baĢarı güdüleri bu araĢtırmadaki gibi 

yüksek düzeyde olduğu bulunmuĢtur. Bulut (2006)‘nın yüksek lisans tezinde de öğrencilerin 

%13.5‘inin baĢarı güdüsü düzeylerinin düĢük olduğu (n=95), %70.1‘inin baĢarı güdüsü 

düzeylerinin orta olduğu (n=493), %16.4‘ünün ise baĢarı güdüsü düzeylerinin yüksek olduğu 

(n=115) görülmüĢ ve baĢarı durumu ile baĢarı güdüsü düzeylerinin paralel değiĢtiği 

belirlenmiĢtir. Altınok (2004) ilköğretim beĢinci sınıf öğrencilerinin baĢarı güdüsü 

düzeylerinin incelendiği çalıĢmasında ise öğrencilerin baĢarı güdülerinin orta düzeyde olduğu 
sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Örneklemin cinsiyetlerine göre incelemeler yapıldığında, cinsiyetler ile alınan puanlar 

arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Robinson-Heath (2001) 
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cinsiyet ve sınıf seviyelerinin baĢarı güdüsü düzeylerindeki etkilerinin araĢtırıldığı 

araĢtırmada daha küçük sınıflarda kız öğrencilerin baĢarı güdüsü düzeyleri erkek 

öğrencilerinkinden daha yüksek bulunurken daha büyük sınıflardaki öğrencilerin baĢarı 
güdüleri bu araĢtırmadaki gibi cinsiyete göre farklılaĢmamıĢtır.  

Son olarak bu araĢtırmada öğrencilerin matematiği sevme durumları ile baĢarı güdüleri 

arasında bir farkın olup olmadığına bakılmıĢ ve matematiği sevenlerin baĢarı güdülerinin de 

yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Etkin öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin baĢarı 

güdülerini olumlu olarak etkilediği birçok yapılan araĢtırmanın sonucu olmuĢtur (Akçöltekin 

ve Doğan, 2017; Aksoy, 2014; Ellez, 2004). Dolayısıyla sınıf öğretmenlerinin tüm dersler gibi 

matematik dersinde de etkili öğretim yöntemlerini kullanmasının öğrencilerin baĢarı 
güdülerini olumlu etkileyeceği düĢünülmektedir. 
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Bildiri No: BT611 

ÖĞRENCĠLERDE ÖĞRENME VE YENĠLENME BECERĠLERĠNĠN 

YAPILANDIRILMASI VE  DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Piralı ALĠYEV

 

        
ÖZET

   

Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığını kazandığından beri, tüm alanlarda (sosyo-ekonomik, 

politik, kültürel ve eğitimsel) temel reformlar başlamıştır. Milletin geleceği, devletin gelişmesi eğitimden 

geçtiğini dikkate alarak eğitim sisteminde de reformlara start verilmiştir. Kadrohazırlığı güncel bir konu olarak 

kabul edildi ve içerikte, organizasyonda, yüksek öğrenimde yeniliğin yönetimi, yeniliklerin uygulanması, 

mezmun gelişimi ve değerlendirme standartlarında bazı olumlu gelişmeler kaydedildi. Verilen resmi belgelere 

göre şimdi Azerbaycan Cumhuriyetinde 51 (40 devlet, 11 özel) ali egitim kurumunda faaliyet gösterir ve onlarda 

171104 öğrenci, aynı zamanda, lisans düzeyde 157662 öğrenci, yüksek lisansda ise 13442 öğrenci egitim 

almaktadır. Ülkede 4 dilde - Azerbaycan, Rus, İngiliz ve Türk dillerinde egitim hizmetleri gösterilmektedir. 

2005 yılında Bologna Süreci Sistemine katılarak 2009 yılında ―Eğitim Hakkında‖ Azerbaycan 

Cumhuriyeti Kanunu‘nun kabul edilmesi ile Azerbaycan Yüksek Öğretim sisteminin içeriğinin önemli derece 

yenilenmesine, Avrupa Kredi Transfer Sistemi‘nin uygulamasına başlanmasına ve yüksek eğitimde üç seviyenin 

(lisans (bakalavr), yüksek lisans (master) ve doktora) uygulamasına ve bu alan üzerinde kadro hazırlığına 

başlanmasına izin verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı‘nın tam üyesi oldu ve yüksek 

öğrenim kurumlarımızın faaliyetleri Bologna Süreci Sistemi ile tamamen uyumlu hale gelmiştir. Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi‘nin uygulanması Avrupa‘nın ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin olumlu birikiminin 

ülkemize getirilmesi ile yüksek eğitimde öğretim sürecinin biçim ve içerik açısından geliştirilmesine olanak 

sağlanır. Yüksek nitelikli kadro eğitiminde yeni yaklaşımların ve metodolojilerin uygulanması, üniversitelerde 

kalite güvence merkezlerinin kurulması, mezunlara istihdam sağlayan kariyer merkezlerinin etkinliğinin 

artırılması ve yükseköğretim kurumlarında bilimsel faaliyetlerin etkinliğinin artırılması yönümünde ciddi 

gelişmler elde edinmesine izin veriyor. Eğitimli, becerikli ve deneyimli uzman hazırlama prensiblerini göz 

önünde bulunduran Millet Meclisi, Yüksek Öğretim Kanunu üzerinde çalışmaktadır ve 20 Aralık 2017. yıl 18-1 

tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Nufusun Sosyal Korunması Bakanlığı tarafınca onaylanan ―eğitim 

alanında Çalışanların Sorumluluklarının Birleşik Tarife-Özel Anket Kitabşığı‖ işgücü piyasası talepleri 

doğrultusunda revize edilmektedir. 

 Yaptığımız araştırmada öğrenim gören bireylerde oluşturulan beceri ve yeterliliklerin sürekli değişim 

içinde olan dünyanın ihtiyaçlarını karşılaya bilen, işcinin emek fonksiyonlarına dahil olan yeterlilikler 

karşılaştırılarak, yeni modelli seçenekler teklif edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: yeterlilik, beceri, kompetenz, değerlendirme, standart,işgücü işlevselliği 

 

GĠRĠġ  

Kompetenzi (yeterlilik, beceri) Kavramı. Son yıllarda, eğitim sisteminde köklü 

değiĢiklikler yapılmıĢ, mesleki faaliyetlerin karĢı karĢıya kaldığı temel görevler öne sürülmüĢ 
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ve eğitimdeki sosyal-ekonomik  beceriler öne çıkmaktadır. Temel amaç modern eğitim 

çalıĢanlarının becerilerini yüksek düzeye çıkarmak, onlarda emek piyasasının ihtiyaçlarına 

uygun sosyal ve mesleki hareketlilik, becerilerin adaptasyonu beceriler oluĢturmaktır. 

A.V.Boloserkovskiy (Moskova, 2008) tüm ülkelerde güncel sorun olarak eğitimin kalitesinin 

yükseltilmesini, eğitim sonuçlarının gerçekleĢtirilmesi için bilgi ve becerilerin pratiğe odaklı 

olmasını, standart görev çözümünde sosyal yaĢam sorunlarının kalıplaĢmıĢ durumlara yardım 

etmesini öne çekildiğini yazıyor. 

KüreselleĢme, bilim ve teknoloji alanındaki hızlı değiĢimler, iĢgücü piyasası veya 

iĢverenin talebi, sosyal ve mesleki hareketlilik becerilerinin üst düzeye kaldırılması ülkeleri 

bu veya baĢka bir Ģekilde etkileyerek onların eğitim sisteminde esaslı reformların 

uygulanmasını zorunlu kılar. 

Uluslararası Deneyim.  Dünyanın öncü Ģirketleri 21 yüzyılda gerekli kompetensiyaları 

(becerileri) müəyyənədirmiĢlər: TMA Communications Limited -53; kurumsal bilgi 

sistemleri- 18, Davos Ekonomik Forumu - 10 beceri; ĠB (Learner Profile) 10 profil, 12 

yaklaĢım ve 36 alıĢkanlık; ―Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification‖ 

CHRISTOPHER PETERSON MARTIN E. P. SELIGMAN, OXFORD UNIVERSITY PRESS 

- 25 ünsür göstermiĢtir.  

KüreselleĢme, değiĢen demografik özellikler, teknolojik yenilikler geleceğin baĢlıca 

güçlerdir. 1996 yılında Avrupa Konseyi ―Avrupa için anahtar Beceriler‖ ( ―Key competencies 

for Europe‖) tavsiyesi; 2006 yılında Singapur Teknoloji Enstitüsü ―VUCA dünyası için 

ömürboyu öğrenme‖ ( ―Lifelong Learning for a vica World‖) reklamını (VUCE- Volatility 

(istikrarsızlık), Uncertainty (belirsizlik), Complexity (karmaĢıklık), Ambiguity (belirsizlik); 

(15-20 yıldan sonra VUCA dünyasının istikrarsız, belirsiz, karmaĢık ve olağanüstü ortamında 

insanların baĢarılı yaĢamasını sağlamak amacıyla küresel eğitim mekanında bugünün 

öğrencileri için yeni eğitim modellerinin geliĢtirilmesi için pratik önlemler alınmaktadır); 

2018- yılında ABD'nin New - Hampshire Üniversitesi ―vica dünyasında eğitim‖ ( ―Education 

in a vica World‖) tanıtımı; 2018 yılında Rusya Fedarasıyasının ―Ali Ġktisat Okulu‖ 

Üniversitesi Eğitim Enstitüsü ―Anahtar kompetensiyalar ve yeni okuma-yazma: 

bəyənnamələrindən gerçeğe doğru‖ (―Klyuçevıye kompetensii i Novo qramotnost: ot 

deklarasii k realnosti‖) raporu (DeğiĢik mesleklerde bilgi-becerileri kendi önemini 

kaybedecek ve onların yerini ―XXI yüzyılın genel görememesi‖ - koqnitiv, sosyal -emosional 

ve dijital kompetensiyalar tutacak) fikrini ileri sürmüĢlerdir. 
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21. yüzyılın beceri ve yeterlilikleri Avustralya, Kanada, Finlanda, Belçika, Ġrlanda, 

Ġtalya, Norveç, Yeni Zelanda gibi ülkelerin eğitim programlarında yer almaktadır. 

Azerbaycan‘da ise 2008 yılından genel eğitim okullarında uygulanan fen kurikulumlarında bu 

konuya dikkat edilmiĢtir. EleĢtirel ve yaratıcı düĢünme, araĢtırma, problem çözme, karar 

verme ve öğrenme teknolojilerinin kullanımı kiĢiselleĢtirilmiĢ eğitimde önemli bir rol 

oynamaktadır. ―Azerbaycan Cumhuriyeti‘nde Eğitimin GeliĢtirilmesi için Devlet Stratejisi‖ 

(Bakü: 2013, 7) ―Yeterliliğe dayalı eğitim içeriği oluĢturulması‖ çağrısında bulunuyor. 

 

Azerbaycan’ın Küresel Rakabetlilikte Yeri 

Azerbaycan Hükümeti tarafından becerilerin oluĢumu üzerine yapılan sistematik 

çalıĢma çok verimli sonuçlara sahiptir. Bu nedenle, Azerbaycan Küresel Rekabet Edebilirlik 

Raporu‘nda 140 ülke içinde 69.-da yer almaktadır. Ülkemizin konumu 12 göstergede 9‘u 

üzere geliĢmiĢtir. Eğitimin kemiyet ve kalite parametrelerine dayanan ―beceriler‖ endeksinde 

ülkemiz 54., ―dijital beceriler‖ üzre 15., ―eğitimde eleĢtirel düĢünme‖ üzere 27., ―becerikli 

iĢciler bulmak kolaylığı‖ üzere 31., ―mezun becerileri‖ üzere 32., ilköğretim eğitiminde 

―öğretmen-öğrenci oranı‖ kapsamında 48. mevkidedir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti eğitim alanında uluslararası projelere katılmakta ve eğitim 

sisteminin dünya standartlarına uyarlanmasına çalıĢıyor. Balonya süreci alanında esaslı 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Balonya süreci aĢağıdaki yaklaĢımı ileri sürüyor: 

- yüksek öğretim basamağında profesyonel profilde ve akademik etkinlikte tek 

(varsayılan) dilde interpratasya kompetenzi; 

- öğrenme sonuçlarını anladığını yazılı dille ifade etme becerisi; 

- standartlaraodaklanma, müfredat (eğitim programları) sonuç odaklı eğitim 

çeĢitliliğinin tüm Avrupa ülkelerinin eğitimi için temel olarak alınması.  

Avrupa‘da eğitim integrasyon süreci nasıl uygulanmaktadır? Balonya Süreci tarafından 

Avrupa ülkelerindeki üniversiteler için önerilen ―Avrupa Eğitim içerik Müfredatının‖ tutarlı 

tasarımı için düzeltme yapılması gerekiyor. Avrupa Komisyonu eğitim uzmanları tarafından 

(Brüksel, 2006) üniversitelerin ortak tartıĢma sonucu Euro-Tuning (TUNĠNG) programının 

taslağını razıladılar. Eğitim entegrasyonunun hızlandırılması ve basitleĢtirilmesi çağrısında 

bulundular. Her bir birim Avrupa kültüründe bağımsızlıklarını koruyarak ―ıĢık, sevk ve 

kokunu‖ standartlarında yansıttılar. TUNING kabul görülen yazılım projesinde yüksek 
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okulun eğitimin üç yarusta (lisans, yüksek lisans, doktora) ve aĢağıdaki klafikasiyanı ileri 

sürdü: 

-   öğrenci, bilimin temellerini fazla çaba sarf etmeden yerine getirir (student workload); 

- profil (profile) alanı belirler, mezuniyette her döngü üzere eğitim programının 

gereksinimlerini karĢılamak (leraning autcomes); 

- eğitim döngüleri üzere programlarda verilmiĢ mevcut profillerdəki öğrenme 

sonuçlarını mezuniyette (kompetenzleri - competences) yazılı olarak yanıtlar. 

TUNING ―Genel Eğitimin GeliĢtirilmiĢ Yapısı‖ projesinde eğitim programlarının amacı 

gibi belirlenmiĢ kompetenzlerle içeriğin aĢılanması doğrulanmıĢtır. (Brüksel, 2006) Avrupa 

eğilimine göre eğitim sisteminde eğitim yöntemlerinin uygulamasında, içeriğinde ve 

değerlendirilmesinde kompetenzli (becerilere dayanan) yaklaĢımların öncü olması lazımdır. 

Eğitimde kompetenzli yaklaĢımda öncelikle bireyin, toplumun istekleri dikkate alınarak 

insanın tanıĢmadığı durumda yeni sorunları çözmerken öğrenci profesyonelce ve karmaĢık 

argumanlarla kognitif yeterliklerini sergiliyor.  

Eğitim sonucu oluĢan özel beceriler: 

-sonuç odaklı, bütünleĢtiricidir; 

-standart dıĢı görevlerin isabetli çözümü (iĢlevsel okuryazarlık unsurudur); 

-bilgi ve faaliyet biçimini tanımlamayandır; 

-disiplinlerin amaca yönelik entegrasyonunu oluĢturandır (genel faaliyetlerde yeterliliğin 

diğer becerilerle entegrasyon yolları); 

-insanın dahili kaynak tabanının pratiğe uygulanması, Eğitimin sonuça odaklılığı eğitim 

sürecinin yeterliliğe istikametlendirilmesidir; 

-idrak ederek belirlendirilmesidir. 

Beceriye dayanıklı YaklaĢım - Amaçlı Eğitim Yönetmeliği: Eğitim almak, Kendini 

Tanımlamak (Kendini GeliĢtirme); kendini GüncelleĢtirme; SosyalleĢme ve KiĢisel GeliĢim.  

 

Konunun AraĢtırılma Düzeyi 

   Öğrenme hedeflerinin taksonomisi, 30'lu yıllardan beri çeĢitli bilim adamları 

tarafından bir araĢtırma nesnesi olarak incelenmiĢtir ve biliĢsel süreçleri ve zekanın yapısını 

yansıtan kavramsal modeller. (R.V.Tyler (1930), B.Blum (1956), G.Gilford (1967), Wilson 

(1967), Bruner (1979) geliĢtirilmiĢtir. 
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Eğitim alan öğrencilerde becerilerin oluĢumu ve geliĢimine ait araĢtırmacılar arasında 

A.A.Alizade, B. Blum, L.Anderson, L.V.Zankov, D.B.Elkonin, V.V.Davudov, V.S.Bibler ve 

ġ.A.AmonaĢvili tahlilleri daha çok günceldir. B.Bulum sınıflandırıması (bilme, anlama, 

uygulama, analiz, sentez, değerlendirme)  eğitim amaçlarının hiyerarĢisinden doğmuĢtur.  

B.Blum'un taksonomik (sınıflandırma) pratiği kendine has  özelliklere sahiptir. Onun 

konseptinde, öğrenim taksonları temelde  arka planda temsil ediliyor. Taksonominin ağırlık 

merkezi doğrudan geliĢimsel taksonlarla ilgilidir. B.Blum'un taksonomi kavrayıĢı aslında bir 

geliĢme kavramıydı. Kimlik odaklı eğitim ilkesini yansıtmıyordu. Ancak, uygulamalarında 

yeni yaklaĢımlar sergilenmiĢtir. 

      Beceri 

 Beceri: bilgi, tecrübe, alışkanlık sonucu elde edilmiş işcilik yeteneği, deneyim. İnsanda bir şeyi yapa 

bilme yeteneği ve kabiliyeti.  

 Genel Entelektüel Beceriler: planlama, kitap çalışması, dinleme, gözlem;Ümumi intellektual 

becerilar;  

 Gerekli Entelektüel Beceriler: metindeki ana noktaları vurgulamak, metni anlamlarına göre bölmek, 

olayları uzlaştırmak; 

 Özel Entelektüel Beceriler (bu veya diğer konunun özelliklerini yansıtır): Kartografik, grafik sanatlar 

içerir. 

A.A.Alizade, Ġ.H.Sultanova (Bakü: 2008) modeline uygun taksanomiler böyle 

sınıflandırılır: (Taksonomi  - takson ( yanı sınıflandırma unsurları) arasındaki yasal iliĢkileri 

ifade ediyor). Eğitim hedeflerinin ağ veya ―sistematik‖ sınıflandırmasına taksonomi denir. 

Yunancadır. (taxus – kurallı yerleĢim + romos - kanun demektir). 

              Öğrenme: bilgi, beceri, alıĢkanlıklar, hatırlama, anlama, uygulama, 

değerlendirme. 

              GeliĢim: analiz, sentez, karĢılaĢtırma, genelleme, soyutlamalar, zihinsel 

özellikler, biliĢsel ve yaratıcı süreçler. 

            Kültür: duygular, iletiĢim, iletiĢimsel, ahlaki, irade, ulusal-ahlaki, laik kültür. 

           Öğrenim zamanına ve koĢullarına göre, talepler ve öncelikler değiĢir (endüstriyel 

dönemde): 

 Eğitim alan ortaya çıkan problemleri çözer, yaratıcı bir şekilde analiz eder, takım halinde çalışır, farklı 

araçlardan kullanır, iletişim kurar, sürekli değişen teknolojileri öğrenir.  

 Değişen dünyada ortamında öğrenim görenler esnektir, gerektiğinde inisiyatifli olur,  yeni ve verimli 

kaynaklar oluştura biliyor.     
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Kompetenz (yetkinlik, beceri) ve Yeterlilik Kavramının 

Değeri ve Tipolojisi 

Ġntegral kalite, modern eğitimde ―yeterlilik‖ ve ―beceri‖ kavramlarının netleĢtirilmesini 

gerektirir. Son zamanlarda, yeterlilik dünyadaki en tartıĢmalı konulardan biri olmuĢtur. 

Eğitim sistemindeki en önemli kavramlardan biri olan yeterlilik, pedagojinin teorik ve pratik 

alanlarının geliĢimine dayanmaktadır.  

Mac Clelland (1998), araĢtırmalarında yeterliliğe daha fazla önem vermektedir. 

Eğitimde kompetenzi (eğitim, genel beceriler: competence-basededucation) ilk kez 

oluĢturulması 1970 yılında Amerika‘da bu bağlamı sürdürerek H. Khomski‘n 1965 yılında 

(Massachusetts University) ―kompetenz‖ kavramının mahiyetini dil açısından teorik olarak 

anlatıyor ve gramere transfer ediyor. Eğitim, iĢ yeterliliğine dayalı bir yaklaĢımın 

gereksinimlerini karĢılamalıdır. ―Öğrenim görenleri yetkin profesyoneller olma konusunda 

nasıl eğitebiliriz?‖ 

Kompetenzi (Yeterlilik), tüm meseleleri idare edebilecek yetkin bir kiĢi anlamına gelir.  

Tablo 1 

     

     

 

 

 

 

    

C. Raven (Moskova: 2002), yüksek performans sonuçlarını analiz ederek, bilginin bir 

yeterlilik, anlayıĢ ve inovasyonun bir göstergesi olduğu sonucuna varır. Ġ.A. Zimnaya 

(Moskova: 2003) bir dizin dahili yeterlilik konusuna değinir:  yeni eğitim psikolojisi, bilgi, 

uygulama, programlama (algoritma) faaliyeti, sistemde iletiĢim ve değerlendirme dahil olmak 

üzere potansiyel, entegrasyon konularını ele alır.  

   Son zamanlarda, Ģu Ģekilde geliĢtirilmiĢtir: profesyonel bilgi ve teoriler; üniversal 

yeterlilikler, yenilikler ve inovasyon çalıĢma (iletiĢimsel, bilgi yönetimi vb.) gibi yeni faaliyet 

türlerinin uygulanması; motivasyonun amaçlı niteliği; kiĢisel psikofizyolojik kimliğin kalitesi.  

 

bilgi 

beceriler KiĢisel kalite 

Kompetenz 

(beceri) 
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   15 yaĢındaki öğrenciler arasında yapılan değerlendirmelerde PISA (Programme for 

International Student Assessment) becerilerden belli bir ölçüde kullanılır.  

   Yeterlilik yapısı 4 düzeyde tanımlanmaktadır: ―kiĢisel çekirdek‖; profesyonel 

yeterlilik; kompetenzli; sonuça odaklı (etkili) faaliyetin göstergesi. 

    Birinci seviyeye ―kiĢisel çekirdek‖ denir. Bireyin kiĢiliğiyle ilgilidir. Bir insanın 20-

25 yıl boyunca kademeli olarak oluĢumunun bir göstergesidir. Örneğin, bir kiĢinin travmatik 

durumu (stres) biyolojik kimlik, mizaç ve sinir sistemi ile bağlantılıdır. ―KiĢinin çekirdeği‖ 

aĢağıdakileri içerir: 

1) Genel beceriler insan faaliyetlerinde kendisine yardımcı olur, zeka- zorlu görevleri yürütmekte (bilgi 

bolluğunu kullanarak) işin çözümüne yardım eder; kreativlik - standart dışı durumlardan kreatif 

kullanım ortamı oluşturur; 

2) Özel beceriler - müzikal ses, her şeye (herhangi bir sporda) hızlı tepki, bireysel kişilik karakteri; 

3) “Büyük Beşli”nin kişisel özellikleri, küresel ve evrensellik, fazla stresten kurtulma, liderlik potansiyeli, 

işbirliği ve iletişim faaliyetleri, iki tür sorumluluk; lokomotif kontröl - kendisinden sorumludur ve hatta 

normlara uygun biri gerçekleştirebilir. 

 İkinci seviye, profesyonel yeterliliğin etkinlikte tüm alanlar üzere teorik ve pratik bilgi 

ve yeniliklerin anlaĢıldığını gösterir. Profesyonel becerili olabilir, kiĢisel deneyimi yayma,  

eğitim programında sınıflandırılmanın yükseltilmesinde ve inovasyon oluĢumunu geliĢtirme 

katkıda bulunur. Mesleki yeterlilik, bilgiyi belirli bir düĢünce tarzında kabul eder ve iĢler; 

Alandaki profesyonelliklerini gösterebilir ve diğer alanlardaki profesyonellik ve deneyimlerin 

derecesini sergiler. 

Sorun, iĢe kabuldür, kaynak  (ihtiyat) sağlama ve hatta mesleki  sınıflandırılmadır.  

Üçüncü seviye yeterliliklerin oluĢumu. Bu seviyede, ―yeterlilik‖ teriminin iki anlamı 

vardır: 

 kişinin mevcut pozisyonunda olduğu bölge veya alan; 

 insanın profesyonel etkinlikte karakteri. 

Burada, geniĢ anlamda, yeterlilik, bir kiĢinin karakterinin algılanması, özellikle 

faaliyetlerinin etkinliği ve dar görüĢte davranıĢların gerçekleĢtirilmesidir. 

Bunlar özel yeterlilikler olabilir: 

 Düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirir; 

 Faaliyetleri somut-spesifik yürütüyor; 

 Yenilik ve bilgi anlayışına dayanarak kendi kişisel faaliyetlerini kurar. 
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Dördüncü seviye, sonuça odaklı etkinliğin bir göstergesidir. ĠĢyerinde insan 

faaliyetinin bir göstergesi, faaliyetteki sonucun (efektifliğin) karakterinin oluĢmasıdır. 

Ġngilizdilli Edebiyat, hangi kuralın farklı terimlerle sonuçların terimlerle sağlandığını 

göstermektedir.  

KPĠ- Key Performance Ġndicators- ―effektifliğin göstergesine dahil edilmiĢ‖ veya 

―svaznoy‖, etkinliğin mevcut göstergesidir. 

MBO-Management by Objectives MBO – ―amaçlara uygun yönetim‖ veya ―biranlık‖ 

göstergenin yansımasıdır; 

BSC Balanced Spore Card- ―gösterge dengeleme sistemi‖; gösterge sistemlerinin 

anlaĢılması; faaliyetin bireysel gereksinimlerinin ortak faaliyetinin yönleri, eğitimin, iĢin 

özünün ekonomik göstergesi, eğitim kurumlarının uygun yönetimini isbatlar. 

Yeterlilik, bireysel taban niteliğidir ve faaliyetin etkinliği de kusurun performansıdır. 

Layl ve Sayn Spenserlər (2005) özel taban kalitesini beĢ tipe ayırır: 

 Motivasyon, “ulusal, yönetsel ve seçici” amaçlı etkinlik göstermektedir; 

 Psikofizyolojik özgünlükler ve tepki (tepki sıklığı, iyi görüş, müzik sesi vb.) hakkında bilgi sağlar; 

 “Ben” kavramı, “ben” imgesi ya da değeri, her koşullarda etkin biçimde çalışır;  

 Bilgi, psikofizyolojik özellikler ve reaksiyon (reaksiyon sıklığı, iyi görüş, müzik sesi vb.) hakkında bilgi 

sağlar; 

 “Ben” kavramı, “ben” imgesi ya da değeri, her koşulda etkin biçimde çalışır; 

 Bilgi-iletişim, insanın ilgisini sağlayan, en iyi halde geleceği tahmin (bir insan ne tür işler yapabilir?);  

 Analitik düşüncenin gelişimi bilişsel taksonomilerin oluşumu ile sonuçlanır.  

   Avrupa projesi TUNING, yeterliliklerin anlaĢılmasında yeni: bilgi ve anlayıĢ 

(akademik anlamda teorik bilgi, bilme ve anlama yeteneği); bir faaliyet türü olarak bilgi 

(somut durumlarda bilginin operatif Ģekilde pratiğe uygulanması); bilme, nasıl (sosyal 

bağlamda hayat gerçeklerine kendi tutumunu kurumlaĢtırması) içerir. Bilim alanlarının içeriği 

ve evrensellik yeterliliği (ECTS Users Guide, 2005) projesinde öğretime modern 

yaklaĢımların esas yönü aĢağıdaki gibi özetlemektedir: 

 Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin birinci ve ikinci mezuniyette alan üzerine genel ve spesifik 

yeterlilikleri tercih etmeliler; Bologna Süreci Sistemi katılımcıların öncelikli alanları seçimini ve 

oluşumunu tavsiye eder; 

 Müfredatta belirli yöntemlerin uyumlaştırılması; 

 Avrupa konsorsiyumu temelinde eğitim; 

 Müfredatın kurulumu ve netliği, genel sonuçların korunmasında bağımsızlığa yetkin bir yaklaşım; 
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 Kimya ve fizik, matematik, tarih, coğrafya, pedagojik ve psikolojik bilimde, ekonomi işletme ve 

yönetim alanında yüksek düzeyde beceriye sahiplik; 

 Özel alan hazırlığı, genel analiz unsurlarının metodolojik çalışmaları. 

ĠĢ kalitesi için yeterlilikler, kavramsal yaklaĢımlar (biliĢsel, bilme ve anlama) ve aktif 

(iĢlevsel, psikomotor ve uygulamalı) olarak dikkat çekmektedir. Cheetham ve Chivers 

(1998) beĢ alanda amaçlı bir mesleki yeterlilik modelinin geliĢtirilmesini Ģu Ģekilde 

sunmaktadır: biliĢsel yeterlilik, sadece örgün eğitim değil, aynı zamanda yaygın eğitim algısı; 

iĢlevsel yeterlilik; bireysel yeterlilik; etik olarak yetkin; meta kompetenzli.  

 

Yeterliliğin Genel Tipolojisi 

                                                                                                         Tablo 2 

Kompetenz (beceri, 

yeterlilik)  

Profesyönellik Bireysellik, 

özgünlük 

konseptüel Kognitif yeterlilik  Meto-yeterlilik 

etkin ĠĢlevsel yeterlilik  Sosyal yeterlilik 

      

Yeterlilik bireysel etkinliğe, kavramsal çerçevelere (meta beceri veya ―learning to 

learn‖) ve etkinliğe (sosyal yeterlilik: iĢbirliği ve davranıĢ yeterlilikleri) ile ilgilidir. Ġlk üç 

ölçüm (biliĢsel, iĢlevsel ve sosyal beceri) evrenseldir ve mesleki eğitimde çeĢitli yaklaĢımları 

içerir. Bilme ve anlama yeterliliği, 21. yüzyılın insanının ihtiyaç duyduğu becerilerdir: 

uyarlanabilir ve sorumlu; iletiĢim becerileri – görüĢlerini sözlü, yazılı, multimedya ve ağ 

hizmetlerinde iletiĢiminde çeĢitli bağlam ve formlar kullanarak belirtiyor. 

C.Ravin (2002) yeterlikleri Ģu Ģekilde sınıflandırmıĢtır: hedef gerçekleĢtirme; eylemdeki 

duygusallık; kendini eğitim; araĢtırma ve soruĢturma; özgüven; kendini kontrol etme; adapte; 

problemin optimal çözümü; bağımsız, özgün görüĢ; eleĢtiri ve kendini eleĢtiri; kaynak 

oluĢturma ve kaynakların hedefli kullanımı; inovasyonun uygulaması; güvenilirlik; doğaya 

uyumluluk; karar verme; sorumluluk;  ortak etkinliklerde özgüven; iĢbirliği; baĢkalarının 

görüĢlerine saygı duymak; diğer kiĢinin kiĢisel potansiyelini doğru bir Ģekilde 

değerlendirmek; farklı bakıĢ açılarını ve çatıĢmaları ele almak; iĢin nitel, etkin performansı; 

toleranslık; farklı kültürleri anlamak; planlama ve organize etme becerisi. 

Avrupa Konseyi kompetenzleri: ―Anahtar yeterlilikler‖, ―baz yeterlilikler‖ ve ―evrensel 

yeterlilikler‖, - diye üçe ayırır. 
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Anahtar yeterlilik - temel becerilerin genel bir sunumu, toplumda insan yaĢamının 

doğal temini. 

Karakteristik özellikleri Ģunlardır: çok iĢlevsellik, öznellik (bilim yönümlülük), farklı 

disiplitif, çoxmetodluluq (analitik, iletiĢimsel, tahmin etme ve diğer iĢlemler).  

―Genç Avrupalı‘dan beklenen beĢ ―anahtar yeterlilik‖ (Bern, 1996, 296 c.) (11) 

aĢağıdaki gibidir: 

1) Grup üyelerinin sosyal ve politik çalışmalarda kişisel çıkarlar şeklinde karar alınması, 

çatışmanın yaygınlaşmasından kaçınılması, yerlerde demokratik kurumların etkinliğinin sağlanması;  

2) Farklı kültür taşıyıcıları ile işbirliği (ksenofobi ve tahammülsüzlüğe kültürlerarası olumlu 

tepki vermek, farklı kültüre toleranslık sergilemek, etnik kültür ve gelenekleri teşfik etmek) yeterliliği; 

3) Yazılı ve sözlü iletişim, sosyal hayatta insan için çok önemli olan işi yabancı dilde iletmesi; 

4) Toplumda olan iletişim aracılığı ile ilişki kurmak için Cəmiyyətdə olan informasiya ilə əlaqə 

yaratması üçün bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olma, anlayışı ve kabulü; zayıf yönlerinin ve güçlü 

yanları,  bilgilere eleştirel yaklaşımı, reklam şeklinde sunma becerisi; 

5) Kendini geliştirme becerileri, bağımsız olarak yeni bilgi ve anlayış kazanma, kişisel 

potansiyelin gerçekleştire bilme becerisi, eğitim düzeyini sürekli yükseltme becerisi.  

  Her bir öğrenci eğitiminde bu becerileri (üçüncü kuĢak) tüm detaylarıyla (―bilmek‖, 

―anlamak‖, ―uygulamak‖, ―sunmak‖, ―incelemek‖, ―sentez etmek‖, ―her zaman hazır olmak‖, 

―kiĢisel deneyim etmek) faaliyetlerinde uygulamayı bilmelidir. 

   Avropa Konseyi her bir avrupalı için sekiz anahtar yeterlilik öneriyor: 

Avrupa Konseyinin önerdiği “anahtar yeterlilik”ler 

 ana dili alanında beceri; 

 yabancı alanında beceri; 

 Matematik, doğu ve teknik bilimler alanında beceriler; 

 Bilgisayar bilimi alanında beceriler; 

 Eğitim alanında beceriler; 

 kişilerarası, kültürlerarası , sosyal ve sivil beceriler; 

 girişimcilik alanındaki beceriler; 

 

Eğitimin genel muhtevasındaki ―anahtar beceri‖leri hangi biçimde uygulamak mümkündür? 

 Çeşitli kaynaklardan aldığı bilgileri yansıtmak için bağımsız çalışabilir; 

 Liderlik ve sorumluluk rolünü üstlenmek; 

 Zorlu koşullara uygun kararlar vermek; 
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 Sorunu analiz etmek ve çözüm yollarını bulmak; 

 Standart dışı koşullarda yeni bilgiler edinmek; 

 Deneyimi paylaşmak ve zenginleştirmek. 

   Mesleki eğitim yeterlikleri üç gruba yükseltilmektedir: 

1) “Anahtar yeterlilikler” bir insanın tüm yaşam döngüsünü sağlar (sağlık, kendini geliştirme, 

bilgi entegrasyonu, sosyal aktivite, sosyalleşme vb.); 

2) Eğitim ve mesleki faaliyetlerde mesleki beceri kazanmak (görev çözme, farkındalık, yaratıcı 

aktivite, bilgi-iletişim teknolojisi vb.); 

3) Toplumla iletişime geçmek için faaliyetleri (iletişim, takımda çalışmak, görüşünün sunusu, 

özünütəşkili güncellemede, esneklik, hoşgörü, sürekli belli amaca yönelik) sağlar. 

   Ġ.A.Zimnaya (2003) ―anahtar yeterliliği‖ 3 ana grupa ayırır:  

1) Subjektin yaşam boyu ve kişisel olarak ihtiyaçları; 

2) Diğer insanlarla etkileşim; 

3) Her tür ve şekillerde etkinlikler. 

   Birinci gruba ait olan becerilerin bizzat insana aitliği, faaliyetin konusu, iletiĢim. 

Sağlığın temini: hayatta sağlıklı yaĢamak normlarını bilmek; AIDS‘in zararları, sigara içme, 

alkol içme, ilaç kullanmanın zararlarını anlar; günlük yaĢamda kiĢisel hijyende ne 

kullanıldığını bilir; YaĢamının seçiminde bağımsızlık gösterir. 

 Değerlendirme açısından yönlendirme; 

 Değerlendirme (benlik, aile ve dini kültür, bilim, müzik, görsel sanatlar, edebiyat, güzel 

sanatlar) bölgenin kendine özgü uygarlık tarihi, üretimi; 

 Eğitimin içeriğine ve yapısına entegrasyon, duruma uygun güncel bilgide malumatın 

genişlemesi ve derinleşmesi; 

 Vatandaşlık: Bir vatandaşın hak ve görevlerinin bilgisi ve gözetimi, özgürlük ve sorumluluk, 

güven, kişisel sorumluluk, medeni görev, devlet sembollerinin bilmesi (arma, bayrak, marş) ve gurur 

duyması; 

 Kendini geliştirme (kendini kontröl etme, kendini geliştirme, kişisel ve yaratıcı refleks, 

anlamlı yaşam, mesleki gelişim, dil ve konuşma gelişimi (anadilde kültüre hakim olmak), yabancı dile 

hakimlik. 

KarĢılıklı sosyal yetkinlik ikinci gruba atıfta bulunur: 

 Aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, ortaklar, kolektif ve sosyal çevre ve herkesle ilişkiler; 

 İhtilafın önlenmesi (kapalı): işbirliği, hoşgörü, başka insanları kabul etmek ve saygı 

göstermek (ırk, din, konum, rol, cins); 
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 Sosyal hareketlilik, çeşitli açıklama biçimleri: sözlü, yazılı, diyalog, monolog, metin tanıma 

ve oluşturma, geleneğin farkındalığı ve korunması, din ve görgü kuralları, ticari yazışmalar, kurumsal 

ürünler, dil işletmesi, yabancı dil iletişimi, iletişim sorumlulukları ve becerilerini yüksek düzeyde 

benimsemek. 

Üçüncü grup insanın faaliyet yeterliliklerini içerir: 

 Bilgi, problemin sunumu ve görev çözme, standart dışı çözüm, problemin ortamda genişleme 

ve çözümü, entelektüel aktivitelik, araştırmacılık, üreme ve bilgi verimliliği; 

 Çeşitli biçimler, yöntemler ve faaliyet araçları: oyun, eğitim, iş gücü, modelleme, tahmin, 

araştırma, planlama, tasarım vb. kullanır; 

 Bilgi teknolojileri: bilgisayar kullanımı (massmediya, multimedya); elektronik, internet 

kaynaklarından kullanım becerisi; Değiştirme ve Tespit, Yenilenme kullanımı. 

 Anahtar ve temel yeterlilikler eylemde geniş kabul görmektedir. Çağdaş bilimsel yaklaşımlar, 

içeriğin temelini bilgi ve meşruiyet ilkeleri açısından analiz ederken gelişimini farklı şekillerde açıklar. 

İçeriğin idrakı, teknolojik-operasyonel, valeloji-duygusal ve motivasyonlu bileşenlere ayrıldığı için 

Yeterlilik çokyönümlüdür. 

Temel yeterlilik aşağıdakilere ayrılmıştır: 

 Genel bilim alanında olanlar; 

 Sosyo-ekonomik alanda olanlar; 

 Sivil-hukuk alanında olanlar; 

 Bilgi ve iletişim sektöründe olanlar; 

 Genel uzmanlık alanına ait olanlar. 

    Genel bilim alanı ile ilgili yeterlilikler. Bu yeterlilikler, bilgiyi mesleki 

faaliyetlerde ve biliĢsel süreçte kullanma yeteneğidir. Genel kültürün geliĢtirilmesinde, 

entelektüel geliĢimde, yeni bilginin benimsenmesinde, modern eğitim ve bilgi teknolojilerinde 

kendini göstermektedir. 

   A.B. Khumorsky (2002) tüm bilim alanıyla ilgili yeterlilikler öğrenme içeriğini üç 

seviyeye ayırır: metobilim (tüm fenler için) veya anahtar, mejpobilim (eğitim disiplinleri) ve 

konular (her ders) 

    Eğitimin insani değerleri aĢağıdaki alanlarda inĢa edilmelidir: 

 Beşeri bilimler dünyasını, doğal ve teknik bilimleri anlamak; 

 Duygusal-mecazi ve mantıksal kavrama, dini-ahlaki değerleri genelin isteği olarak kabul 

etmek; 

 Bireysel yaratıcılığın kendini gelişmeye ve kendini tanımlamaya yardım etmek; 
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 Vatandaşın sosyal alandaki ahlaki ve sosyal konumunun pratikte uygulanması ve 

biriktirilmesi; 

 Güzelliğin, özgürlüğün, yaratıcı yaşamın gelişimi; 

 Genel yasaları değerlendirme ve bunlara uyma yolları; 

 Sağlığın korunması ve yaratıcılıkla geliştirilmesi, sağlıklı yaşam tarzını değerlendirme becerisi. 

Sosyo-ekonomik yeterlilik. Sosyal-ekonomik alanda becerilerin oluĢturmaktır, yani 

entelektüel alanın umut verici olduğunu anlayarak, onları kültürel, manevi, fiziksel ve 

profesyonelce kendini geliĢtirmeye, kendini tanımlama, hoĢgörü, duygusal geliĢime, 

motivasyon, kognitif ve yeterlilik unsurlarının kiĢiye yönelmesi; Toplumsal ve bireysel olarak 

çalıĢabilme, eleĢtirel tutum; kendi bütçesinin kaydını tutabilme becerisi. 

Sivil-hukuk alanına ait yeterlilikler kendisinin hak ve görevlerini topluma 

yönlendirmeyi beceriğidir.     

Bilgi ve iletişim yetkinliği. Bu, baĢka insanın görüĢlerini duymak ve dinlemek, birlikte 

öğretime hazırlanmak, bilgisayar iletiĢim hizmetlerinden yararlanmak, konferans yönetiminde 

diyaloga girmek, internet kaynaklarından faaliyetlerinde kullanmak, adres oluĢturmak, genele 

odaklı karar vermek, sanal ortamda kurumlaĢtırmanın özgün görüĢlerini savunmak ve kendi 

düĢüncelerini ifade ede bilmek, bir kaç dilde yazma ve okuma, verilen tablonun grafiklerini 

ve Ģemalarını çizme becerisi. 

Genel mesleki alanla ilgili yeterlilikler. Genel mesleki yeterlilik alanında profesyonel 

ve genel bilimsel terminolojide uzmanlaĢma, özgün veya yeni sonuçları kabul etme, açık, 

kesin bir Ģekilde oluĢturulmuĢ yapıya sahip olma, modern yöntemler, bilgileri analiz etme ve 

sentezleme, normatif belgelerle çalıĢma becerisi. 

Ulusal yeterlilikler göz önüne alınarak, anahtar yeterlilikler farklı ülkelerde farklı 

Ģekilde gruplandırılmıĢtır. Örneğin, yeterlilikler Rusya Federasyonu, BirleĢik Krallık ve 

Hollanda‘da öncelik ve derece bakımından farklı Ģekilde değerlendirilmektedir.    

TUNING üssü yeterliliklerinin iĢlevselliğini kontrol etmek ve yetkinlikleri 

sınıflandırmak için Bologna Deklarasyonu‘nu imzalamıĢ 16 ülkede 5.183 mezun öğrenci, 100 

üniversiteden 998 profesör ve 944 çalıĢanı ile genel ve mesleki yeterlilikler anketi yaptı ve 

sonuçları aĢağıdaki gibi kategorize etti: 

1) Bağımsız  faaliyet gösterimi: “Ben” kimliğinin gerçekleşmesi ve geliştirme duygusu; 

faaliyetinde geleceği daha geniş açıda ve bağlamda seçmek; gelecek planlarını gerçekleştirilmesinin 

planlaması ve kişisel projeleri; 
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2) Etkinliğini bütünleştirici bir modda kurmak; faaliyetlerinde aktif diyalog ve yeni yöntemler 

kullanmak; amaca uygun bütünleştirici rejimde bilgi ve teknolojiyi, bilgileri, sembolleri, metin dilini 

kullanma;  

3) Çeşitli içerikli grupun sosyal işlevleri: farklı yaşam tecrübesi, başkasının etkin faaliyeti, 

bireyin sosyalleşmesi; sosyal sermayenin oluşumu; başkalarıyla iyi ilişkiler kurma, konflikt durumunda 

yönetim ve çözüm.  

          Modern çağda öğrencilerde geliĢtirilmesi gereken yeterlilikler istihdam edenlerin 

taleplerine bağlıdır. ĠĢ piyasası yükseköğretim kurumları karĢısında öğrencilerde yüksek 

düzeyde becerilerin oluĢturması talebinde bulunmaktadır.  

  

               Mezunların ve çalıĢanların  yeterliliklerinin (becerilerinin) değerlendirilmesi  

                                                                                                                    Tablo 3 

Mezunlarda Çalışanlarda  

№  Seviyenin 

önemi  

Genel yeterlilik ( beceri) Seviyeni

n önemi 

     Genel yeterlilik (beceri) 

1      2                    3       4                      5 

1. 1 Analiz ve sentez becerisi 10 Eğitimini geliĢtirme becerisi  

2. 15 Amacın 

gerçekleĢtirilmesi 

2 Bilgisini pratiğe dökme becerisi  

3. 10 Eğitimini geliĢtirme 

becerisi 

1 Analiz ve sentez becerisi 

4. 25 Bağımsız çalıĢma 

becerisi 

15 Amacın gerçekleĢtirilmesi  

5. 11  Bilgiyi yönetme becerisi  29 Kaliteye eriĢme becerisi 

6. 2 Bilgisini pratiğe dökme 

becerisi 

17 Takımda çalıĢma becerisi  

7. 8 Bilgisayar kullanma 

becerisi  

13 Yeni ortama uyum sağlama 

becerisi  

8. 13 Yeni ortama uyum 

sağlama becerisi 

11 Bilgiyi yönetme becerisi 

9. 18 KiĢilerarası iĢbirliği 

becerisi 

18 KiĢilerarası iĢbirliği becerisi 

10. 3 Planlama ve 

organizasyon becerisi  

14 Yeni düĢünceni (yaratıcı 

biçimde) devam ettirme becerisi 

11. 29 Kaliteye eriĢme becerisi 6 Ana dilinde yazılı ve sözlü 

iletiĢim becerisi  

12. 6 Ana dilinde yazılı ve 

sözlü iletiĢim becerisi 

25 Bağımsız çalıĢma becerisi 

13. 30 Sonuca ulaĢma becerisi 3 Planlama ve organizasyon 
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becerisi 

14. 17 Takımda çalıĢma becerisi 30 Sonuca ulaĢma becerisi 

15. 16 Karar verme becerisi 16 Karar verme becerisi 

16. 14 Yeni düĢünceni (yaratıcı 

biçimde) devam ettirme 

becerisi 

12 EleĢtiri ve özeleĢtiri becerisi 

17. 12 EleĢtiri ve özeleĢtiri 

becerisi 

8 Bilgisayar kullanma becerisi 

18. 21 Meslek dıĢı bilim 

alanlarının uzmanlarıyla 

iliĢki yaratma becerisi  

20 Entegre olunmuĢ takımda 

çalıĢma becerisi  

19. 5 Mesleki eğitim hazırlığı 

becerileri  

27 Tekrar dinleme isteğinin olması 

becerisi 

20. 4 ÇeĢitli bilim alanlarına 

ait temel beceriler 

21 Meslek dıĢı bilim alanlarının 

uzmanlarıyla iliĢki yaratma 

becerisi 

21. 20 Entegre olunmuĢ 

takımda çalıĢma becerisi 

4  ÇeĢitli bilim alanlarına ait temel 

beceriler 

22. 27 Tekrar dinleme isteğinin 

olması becerisi 

28 Etik değerlere bağlılık becerisi  

23. 26 Projede çalıĢma ve 

yönetme becerisi  

5 Mesleki eğitim hazırlığı 

becerileri 

24. 7 Yabancı dil bilgisi 26 Projede çalıĢma ve yönetme 

becerisi 

25. 9 Yeni araĢtırmanın 

uygulanması becerisi  

19 Liderlik becerisi 

26. 13 Uluslararası alanda 

çalıĢma becerisi  

7 Yabancı dil bilgisi 

27. 19 Liderlik becerisi 23 Uluslararası alanda çalıĢma 

becerisi 

28. 28 Etik değerlere bağlılık 

becerisi 

22 Çok kültürlülüğü ve farklılıkları 

kabul etme becerisi  

29. 22 Çok kültürlülüğü ve 

farklılıkları kabul etme 

becerisi  

9 Yeni araĢtırmanın uygulanması 

becerisi 

30. 24 BaĢka ülkenin kültürünü 

anlaması ve öğrenme 

becerisi  

24 BaĢka ülkenin kültürünü 

anlaması ve öğrenme becerisi 

 

Becerilerin birleĢtirilmesinden sonra yürütülen iĢin kaydı aĢağıdaki Ģekildedir:    

Araçsal beceri-46%;  beceri-22%; sistemli beceri-32%. 

 

Mezun ve çalıĢanların elde ettikleri sonuçlarla birleĢik yeterlilik (beceri) 
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                                                                                                  Tablo 4 

Önem 

derecesi 

Genel yeterlilikler (beceriler) BirleĢik sonuç  

1                                2 3 

1 Analiz ve sentez becerisi  

1 10 Amacın gerçekleĢtirilmesi 

15 Ödevi tamamlamak (karar verme) becerisi 

2 Bilginin uygulama ile iliĢkilendirilmesi becerisi  2 

13 Yeni duruma uyum becerisi  3 

29 Kalite sorumlu olma becerisi 

11 Yeni bilginin yönetilmesi becerisi 4 

25 ĠĢte özgürlük becerisi  

17 Takım çalıĢması becerisi  5 

3 Planlama ve organizasyon becerisi  

6 6 Ana dilinde yazılı ve sözlü iletiĢim becerisi  

18 Yeni kiĢilerle iĢbirliği becerisi 

30 Hızlı yerine getirme becerisi 

14 Yeni düĢünceni (yaratıcı biçimde) devam ettirme 

becerisi 

7 

8 Bilgisayar kullanma becerisi 8 

16 Karar verme becerisi 9 

12 EleĢtiri ve özeleĢtiri becerisi  10 

20 ÇeĢitli kuralları olan takımlarda çalıĢma becerisi  11 

27 GiriĢimcilik becerisi  

 

12 

4 ÇeĢitli bilim alanlarına ait temel beceriler 

5 Genel mesleki bilgilere hazırlık  

21 Uzman olarak diğer alanlarda genel beceriler  

28 Etik değerlere uyma becerisi  3 

7 Yabancı dil bilgileri becerisi  13 

26 Projede çalıĢma ve yönetme becerisi 14 

9 Yeni araĢtırma yapma becerisi  
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19 Liderlik becerisi 16 

23 Küresel çalıĢma bazarını degerlendirme becerisi             16 

22 Çok kültürlülüğü ve farklılıkları kabul etme 

becerisi  

           17 

24 BaĢka ülkenin kültürünü anlaması ve öğrenme 

becerisi 

            18 

 

L.Ġ. Qure (1999) teknik yönlü yükseköğretim kurumlarında öne sürülen talepleri aĢağıdaki 

Ģekilde sıralamaktadır: mesleki yeterlilik; mesleki hareketlilik, sorunun çözümlenmesinde 

yeterlik; yeni yaklaĢma ve arama becerisi; sosyal kültürel beceri; mühendis-teknik 

faaliyetinde yeterlik; mesleki faaliyetinde toplumla etik normlar dâhilinde davranıĢ 

sergilemesi. 

   

  Farklı katılımcılar tarafından kazanılan yeterliliklerin özellikleri 

                                                                                    Tablo 5 

№           Genel beceriler Önemine göre seviyesi  

  Profesör-

öğretmen 

kadrosu 

Mezun Çalışan

lar 

Mezun ve 

çalışanlar 

1 2 3 4 5 6 

1. Analiz ve sentez becerisi 2 1 3 1 

2. Bilginin uygulama ile 

iliĢkilendirilmesi becerisi  

5 3 2 3 

3. ÇeĢitli bilim alanlarına ait temel 

beceriler 

1 12 12 12 

4. Mesleki bilgilere hazırlık 8 11 14 13 

5. Ana dilinde yazılı ve sözlü 

iletiĢim becerisi 

9 7 7 5 

6. Yabancı dil bilgileri  16 14 15 5 

7. Bilgisayarda çalıĢma becerisi  16 4 10 8 

8. Yeni eğitim araĢtırmaları  11 15 17 16 

9. Eğitim almak becerisi  3 2 1 2 
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10. EleĢtiri ve özeleĢtiri becerisi  6 10 9 10 

11. Yeni duruma uyum sağlama 

becerisi  

7 5 4 4 

12. Yeni düĢünceni (yaratıcı 

biçimde) devam ettirme becerisi 

4 9 6 7 

13. Karar verme becerisi  12 8 8 9 

14. Farklı insanlarla iletiĢim kurma 

becerisi  

14 6 5 6 

15. ÇeĢitli kuralları olan takımlarda 

çalıĢma becerisi  

10 13 11 11 

16. Çok kültürlülüğü ve farklılıkları 

kabul etme becerisi  

17 17 16 17 

17. Etik değerlere uyma becerisi  13 16 13 14 

 

 

Deskriptorların qiymətləndirmə cədvəli  

                                                                 Cədvəl  №6                                     

Beceri Becerinin profili  Açıklayıcı/tanımlayıcı 

(Deskriptor) 

Puan Temel becerilerin 

puanları  

1 2   3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Entelektüellik  

Yazıyor, kanıtlıyor 

ve tasarımlıyor 

 4 20 

Ġçeriğe iliĢkin 

fragmanları çeĢitli 

durumda belirliyor  

 4 

DüĢüncesinde iĢlemi 

tanımlıyor 

 4 

Mantıksal: 

karĢılaĢtırır, 

sınıflandırır, tanımlar 

ve sonuç belirler 

 4 

Tipik olmayan (konu)  4 
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düĢünce (deney vs.) 

sergilemek 

 

 

Bilgililik 

Bilgiyi arıyor   4  

 

8 

Bilgiyi uyguluyor  1 

Bilgiyi bir Ģekilden 

baĢka Ģekle 

dönüĢtürüyor ve 

hazırlıyor  

 3 

 

 

Düzenlemek  

Amaca uygun 

düzenliyor 

 1  

 

6 Kaynağa uygun 

olarak zamanı 

planlıyor  

 1 

Planlama sürecinde 

mantıkçılık 

bekleniyor  

 1 

Zamana uyuluyor   2 

ĠĢte sistematiklik   1 

 

 

ĠletiĢimsel  

Terminolojiye 

uyuluyor  

 6  

12 

Okuryazarlık 

sergileniyor  

 2 

Sunum hazırlayabilir   3 

Grupta iĢbirliği 

yapıyor 

 1 

Refleks Duygusal tepki 

sergiliyor  

 1  

4 

 Ġçerik refleksini 

oluĢturur 

 2 

 Öz değerlendirme 

yapıyor 

 2 

   Yekûn 50 
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En çok talep edilen ve kullanılan yeterlilikler 

                                                                                                                                                    Tablo 7 

                                                       

% Yeterlik % Yeterlik 

86 Takım yönlü 22 Kendine güven sergiliyor  

73 ĠletiĢim yönlü 22 Kendini geliĢtirmeye 

çalıĢıyor  

67 Ġnsan kaynaklarını yöneten  20 Yönetim kültürü sergiliyor  

65 MüĢteri yönlü 16 Sadakat gösteriyor  

59 Sonuç odaklı  16 Esneklik hareket 

edebilirlik gösteriyor  

57 Problemi çözen 14 KiĢisel efektiftik sergiliyor 

51 Planlama ve düzenleyen  14 ÇeĢitliliği değerlendirir  

49 Teknik yönden yeniliyi kabul eden 12 Eğitimci oluyor ve tavsiye 

veriyor  

43 Liderlik sergileyen 12 Kesintisiz geliĢiyor 

37 Bilgi ekonomisini anlayan 10 Kampanyayı anlıyor  

33 Karar kabul eden 8 Temsilci gönderiyor  

33 BaĢka alanda olan geliĢimi benimseyen  8 Özen gösteriyor  

33 Ġnandıran ve etkileyen 8 Kendini kontrol ediyor 

29 GiriĢimcilik gösteren 8 ĠĢbirliği gösterir 

29 KiĢilerarası iliĢkide modernlik sergiliyor  6 GiriĢimcilik gösteriyor  

29 Strateji yönlü faaliyet gösteren  6 Geri bildirim oluĢturuyor 

26 Yaratıcılık sergileyen 4 Tahminler verir 

26 Bilgiyi yönetiyor 4 Etik sergiliyor 

24 Kalite odaklı faaliyet gösteriyor  4 Nitelikli ve düĢünceli 

olduğunu kanıtlıyor 

24 KarĢılıklı iletiĢim yaratıyor   

 

Çalışandan talep edilen önemli yeterlikler: 

1) Problemin çözümü; 
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2) Teknoloji becerikli; 

3)  Kendini eğitim faaliyetinde bulunmak; 

4)  Bilgi kaynaklarını hazırlaması ve kullanımı; 

5)  Sosyal faaliyet göstermesi; 

6)  ĠletiĢim becerikli. 

 

Pedagojik değerlendirme teknolojisi 

         

Eğitim Ģeklinin seviyesinin değerlendirilmesi                      Tablo 8 

 

1. Ders 5% 

2. Okuma 10% 

3. Görsel-iĢitsel yöntem 20% 

4. Gösteri  30% 

5. Grup Ģeklinde tartıĢma  50% 

6. Aktif eğitim 70% 

7. Eğitimde bilgilinin farklı uygulanması 90% 

 

    Dublin sınıflandırmaları her bir Bologna sürecinin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmasına 

iliĢkin öğrencilerin baĢarısı ve niteliklerindeki belirgin beklentilerin genel betimlemesini 

yansıtıyor. Sınıflandırmaların genel seviyesi birinci aĢamada kısa bir süre için, aynı zamanda 

sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü aĢamalar için hazırlanmıĢtır. Sınıflandırmalar kendi 

aralarında eğitimin aĢağıdaki beĢ önemli sonucunun ayırt edilmesini sağlayan yeterlik 

seviyeleri terimleriyle ifade edilen bir sıra kriterlerden oluĢmaktadır:  

 Bilme ve anlama yeteneği 

 Uygulamada bilme ve anlama yeteneğinin kullanımı; 

  Öneri ileri sürmesi (mantıkla düĢünmesi), fikirleri değerlendirmesi ve sonuçları ifade etmesi;  

 ĠletiĢim alanında beceriler; 

 Eğitim alanında beceriler. 

 

Pedagojik kontrolün biçimleri ve türleri  
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 Yükseköğretim kurumlarında geleneksel olarak, pedagojik kontrol dört ana iĢlevi yerine 

getirmektedir: 

 TeĢhis ( ilkin durumun öğrenilmesi); 

 Eğitimsel  ( hazırlığın yönetilmesinin kontrolü); 

 Düzenleme – yönetim (yönetim motivasyonu ve mobilizasyonu) 

 Eğitici (değer odaklı yapının yönetilmesi). 

 

  Öğrencinin eğitim faaliyetinin değerlendirilmesi türü (geleneksel biçim)    

                                                                                                            Tablo 9 

 

Eğitim faaliyetinin türü Değerlendirme 

kriterleri (her bir 

Ģekil/biçim için 

kontrol) 

Kalite/puan, 

% 

Puan  Sonuç 

puan 

           1     2 3    4 5 

1. Derslere katılım     

     2.   Özet      

     3.  Müzakere (colloquium)     

     4.  Kontrol      

     5.  Test ( günlük, final)     

    6. Monografi, makale ve 

kitap analizi 

    

    7.  Laboratuvar çalıĢması     

    8. Öğretmenin yardımı      

     9. Tematik bilgi     

   10. Kaynaklardan özetlemek      

   11. Konferansa katılım     

   12. Didaktik materyaller 

hazırlamak, modernleĢtirmek  

    

   13. Esse, deneme     

   14.YarıĢmalara,     
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olimpiyatlara katılım  

  15. Makale, tez yazmak      

  16. AraĢtırmaya katılım      

  17.Makaleye, özete iliĢkin 

yorumun hazırlanması  

    

  18. TartıĢmaya katılım     

  19.Deneysel çalıĢmaya 

katılım  

    

 20. Proje hazırlamak 

(kolektif, bireysel) 

    

   22. Tez yazımı      

 

 

Yükseköğretim kurumlarında çalıĢan öğretim üyelerinin sergiledikleri becerilere iliĢkin 

çağdaĢ yaklaĢımlar 

   

      Öğretim üyelerinin/öğretmenlerin faaliyetinde sergileyeceği beceriler    

                                                                                                               Tablo  10 

 

          I.     Birey olarak 

1.1.BiliĢsel aktivite alanındaki beceriler 

1.2.KiĢisel geliĢim alanındaki beceriler  

          II. Toplumun üyesi olarak 

       2.1. Topluma ait genel entelektüel beceri  

       2.2. Toplumda iletiĢim alanında beceri  

           III. Uzman olarak ( temel eğitim profili olarak) 

       3.1. Öğrettiği dersle ilgili beceri  

        3.2. Bilimsel araĢtırma alanındaki beceri  

           IV. Uzman olarak ( yeterliğin yükseltilmesi profili olarak) 

        4.1. Belirlenen alanla ilgili amaca uygun, temel iĢlevlere dayalı olarak mesleki 

geliĢim kavramının gerçekleĢtirilmesi 
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          4.2. Eğitim sürecinin düzenlenmesi ve metodoloji alanındaki yeterlik 

         4.3. Yönetim, eğitim sonuçlarının iyileĢtirilmesi, değerlendirme alanındaki 

becerilerin geliĢimi 

 

 

     Öğretmenin genel pedagojik yeterlikleri qnestik, projesini hazırlama (tasarım), yapıcı 

(konstrüktiv), düzenleme, iletiĢim becerilerini kapsamaktadır. Öğretmenin  

Öğretmenlerin profesyonelliğinde etkili olabilmek için 3 mekanizma gerekmektedir. Bunlar; 

metodik destek, yöneticilerin desteği ve yükseköğretim kurumlarında alanla ilgili çalıĢan 

diğer öğretim üyelerinin temel örgütsel desteği. 

 

 

  

SONUÇ 

      24 Aralık 2013 tarihli ve 348 sayılı Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile 

onaylanan ―Yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü düzeyde kredi sistemiyle 

eğitimin düzenlenmesi‖ belgesinde modern değerlendirmenin türleri, formları ve ilkeleri yer 

almıĢtır. Bunun yanı sıra N. F. Yefremova ( Moskova, 2010) ve A. Ġ. Çiçali'nin ( Moskova, 

2008) tarafından yapılmıĢ çalıĢmaların analizi, öğrencilerin eğitimle ilgili yeterliliklerinin 

geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesinin zor ve karmaĢık bir süreç olduğunu göstermektedir. 

Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin yeterliklerinin geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesi 

modern taleplere dayalı olarak yapılmaktadır. Pedagojik değerlendirmenin modern iĢlevleri 

aĢağıda gösterilmektedir; 

 Nesnel ve adil; 

 Güvenilir, geçerli, diferansiyel; 

 Sistematik, kapsamlı, etkili, Ģeffaflık 

 

Modern değerlendirme standartlarına aĢağıdaki yöntemler dâhildir:  

 OnaylanmıĢ modülle ilgili becerilerin geliĢtirilmesi seviyesinin periyodik değerlendirilmesi 

 Modülle ilgili yeterliklerin geliĢiminin değerlendirilmesi 

 Öğrencilerin kiĢisel geliĢimlerinin değerlendirilmesi, eksikliklerin tartıĢılması  

 Tekil teknikleri kullanarak sonuçların değerlendirilmesi; 
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 Ġçerikte, kriterlerde ve değerlendirmede geçerliğin beklenmesi. 

Öğrencilerin genel yeterliliklerinin değerlendirilmesi birkaç aĢamada yapılabilir: düzenleyici 

belgelerin sunulma düzeyi; hazırlıklı olmaları, kontrollü değerlendirme, sonuçların iĢlenmesi; 

analiz ve modernleĢtirmenin seviyesi.  

Eğitim kurumu, maddi ve teknik temele ve personelin profesyonelliğine bağlı olarak 

öğrencilerin yeterliliklerini belirli Ģekillerde değerlendirir. Öğrencilerin sonuçlarının (veya 

faaliyetlerinin) doğru değerlendirilmesi, pazar ihtiyaçlarını karĢılayacak yeterliliklerin 

oluĢumuna yol açmaktadır. Gelecekte beceri odaklı içerik hazırlanacağını ve bunun da 

öğrencilerde bilgi ile çalıĢma (önemli bilginin aranması, analizi, seçimi, onun değiĢtirilmesi, 

biriktirilmesi, paylaĢılması, modern bilgi teknolojilerinin benimsenmesi) becerisi, iletişim (dil 

becerisi, diğer insanlara ve olaylara yorum bildirmesi, grupla, kolektifle çalıĢması, sorunu 

çözebilmesi, diyalog kurabilmeyi becermesi) yaratma becerisi; kolektif ve diğer insanlarla 

işbirliği becerisi; problem çözme becerisinin geliĢtirilmesine katkı sunacağı düĢünülmektedir. 

Gençlerin yeni içeriğe dayalı olarak hayata ve emek faaliyetine hazırlamak, onlara gerekli 

olabilecek bilgi, beceri ve tutumlar edinmelerini sağlamanın önemli olduğu düĢünülmektedir.  
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ÖZET 

Aile, sadece bireylerin bir araya gelmesi olarak tanımlanan bir yapı değildir. Aile bireylerin 

davranışlarına şekil ve yön kazandıran ilk sosyal birimdir. İçinde barındırdığı özellikleri diğer bireylere de 

yansıtır ve böylelikle ortaya bir etkileşim kalıbı çıkarır. Bu kalıplar bireyin bütün yaşamını etkileyecek olan bir 

sistemdir (Özarabacı, Erkan, 2014:6). Birçok bilim dalı, bireye daha mutlu ve yaşanır bir hayat için gerekli olan 

temel dinamikleri araştırırken aile üzerine yoğunlaşmasının temel sebeplerinden biri de budur. Bireyin içinde 
bulunduğu ailenin işlevselliği yaşamın gerektirdiği potansiyeli ortaya çıkarmasına kaynak olduğunu ortaya 

koyan çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmada ise yaşam doyumu ve aile iklimi (kuşaklararası otorite, bilişsel 

uyum ve aile içi ilişkisellik) arasında nasıl bir ilişki olduğunu incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden 

faydalanılarak yapılan bu çalışmanın katılımcıları İstanbul ilinde ikamet eden 213 yetişkin bireyden 

oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre yaşam doyumunun katılımcıların demografik özelliklerine göre 

değiştiği gözlenmiştir. Özellikle katılımcıların eğitim durumu arttıkça yaşam doyum puanlarının da arttığı dikkat 

çeken sonuçlar arasındadır. Ayrıca aile iklimi alt boyutlarından aile içi ilişkisellik ve bilişsel uyum ile yaşam 

doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Kuşaklararası otorite ile yaşam doyumu arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 

 
Anahtar Kelimeler: Aile, aile iklimi, yaşam doyumu 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY 

CLIMATE AND LIFE SATISFACTION OF ADULT INDIVIDUALS 

ABSTRACT 

Family is not a structure defined as the gathering of individuals alone. Family is the first social unit that gives 
shape and direction to the behavior of individuals. It also reflects the features it contains to other individuals 

and thus forms an interaction pattern. These patterns are a system that will affect the whole life of the individual 

(Özarabacı, Erkan, 2014: 6). This is one of the main reasons why many disciplines concentrate on the family, 

while investigating the fundamental dynamics necessary for a happier and livable life for the individual. There 

have been studies which reveal that in the functionality of the family, the individual is source of the potential that 

life requires. In this study, the relationship between life satisfaction and family climate (intergenerational 

authority, cognitive adaptation and family relationality) was investigated. Participants of this study, which was 

conducted by using quantitative research methods, consisted of 213 adults residing in Istanbul. According to the 

results, it was observed that life satisfaction varies according to the demographic characteristics of the 

participants. It is noteworthy result, that life satisfaction scores also increase when the educational status of the 

participants increases. In addition, a significant positive correlation was found between the relationship of 

cognitive adaptation and life satisfaction. There was no statistically significant relationship between 
intergenerational authority and life satisfaction. 

 Keywords: Family, family climate, life satisfaction 
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GiriĢ 

Aile, toplumu meydana getiren temel toplumsal bir birim, bireylerin oluĢturduğu 

sosyal bir kurum ve çeĢitli iĢlevleri olan bir sistemdir. . Fichter (1994: 71), sosyal gruplar 

içerisinde birincil grup olarak nitelendirdiği aileyi, sıklıkla yüzyüze iletiĢim kuran, dayanıĢma 

içinde, sosyal değerleri olan ‗sıkı‘ birliktelik olarak nitelendirmiĢtir. KoĢulsuz kabulün ve 

bağlılığın öğrenildiği, bireye rol ve sorumluluklar yükleyen doğal bir yapı içeren aile ortamı 

duygusal temellere dayanmaktadır (Ünlü, 2006: 4). Verdiği duygusal destekle bireyin kimlik 

oluĢumuna ve kiĢilik geliĢimine yardımcı olur. Huzurlu bir yaĢam için bireye ruhsal ve 

fiziksel bakımdan ihtiyacı olan koĢulları sağlaması yönüyle de doyum kazandırır (Ünal, 2009: 

5). BiliĢsel ve sosyal geliĢiminin baĢladığı yer aile ortamıdır (ġahin ve Özbey, 2007) 

dolayısıyla bir aile kiĢinin bütün yaĢamını etkileyecek bir öneme sahiptir Literatür 

incelendiğinde anne ve baba desteği ilgisi ve sevgisinin bireyin yaĢamında olumlu sonuçlar 

yarattığını ortaya koyan çalıĢmalar vardır. Kocayörük (2012), yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada 

anne ve babadan alınan desteğin, psikolojik ihtiyaçları karĢılamalarına, özerk benlik 

geliĢtirmelerine ve iyi oluĢlarına katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Eryılmaz (2010), aile 

yapısındaki iletiĢim ile yönetim boyutlarının ergen öznel iyi oluĢunu anlamlı ve önemli 

düzeyde yordadığı bilgisine ulaĢmıĢtır. Bir araĢtırmaya göre aile bütünlük duygusunun bireyin 

yaĢam doyumunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği ortaya koyulmuĢtur (Çeçen, 

2008). 

YaĢam doyumu, öznel iyi oluĢun biliĢsel ve duyuĢsal boyutlarından biliĢsel boyutun 

içerisinde yer almaktadır. Bireyin çevresi, ailesi, arkadaĢları ve kendisiyle ilgili bir alanda 

değerlendirme yaptığında memnuniyetini ifade etmesi biliĢsel boyutu, yaĢamsal olaylara karĢı 

verdiği negatif veya pozitif duygular da duyuĢsal boyutu ifade etmektedir ( Suldo ve Huebner, 

2006: 180). YaĢam doyumu, bireysel veya çevresel yaĢamda karĢılaĢılan güçlüklerle 

mücadelede risklere karĢı koruyucu faktörleri etkili bir Ģekilde belirleme ve kullanabilme 

yeteneği ve yeterliliği (Tümlü, Recepoğlu, 2013) olarak da tanımlanmaktadır. 

Yapılan tanımlara bakıldığında birçok boyut içeren, aile iklimi olarak 

yorumlayabileceğimiz aile ortamının bireyin yaĢantısında önemli etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Sistemik bakımdan sağlıklı olarak nitelendirilen bir ailede duyguları paylaĢma, 

bireysel farklılıkları kabul etme, ilgi, sevgi, mizah, takdir, maneviyat, güven ve baĢa çıkma 

becerileri gibi sahip olunan bazı özellikler vardır. Sağlıksız olan ailelerde ise belirtilen 

fonksiyonların bazıları yerine getirilememektedir (Nazlı, 2014: 63). Ailedeki atmosferin 

herhangi bir nedenle bozulması, iletiĢim ve etkileĢimin azalması beraberinde çeĢitli 

problemleri getirmektedir.  YaĢanan sorunlar yaĢamın her evresinde kendini göstererek 

bireyin yaĢam doyumunu etkileyebileceği düĢünülmektedir. Dolayısıyla verilen bilgiler 

doğrultusunda yetiĢkin bireylerde aile iklimi ve yaĢam doyumu arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır ve bu ana amaç çerçevesinde aĢağıda belirtilen hipotezler 

sınanmıĢtır. 

 H1: Cinsiyete göre yaĢam doyumları ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 

 H2: Eğitim durumuna göre yaĢam doyumları ortalama puanları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır. 
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 H3: Sosyo ekonomik duruma göre yaĢam doyumları ortalama puanları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

 H4: YaĢam doyumu ile aile ikliminin alt boyutlarından olan kuĢaklararası iliĢkiler 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 H5: YaĢam doyumu ile aile ikliminin alt boyutlarından olan aile uyumu arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

 H6: YaĢam doyumu ile aile ikliminin alt boyutlarından olan aile süreçleri arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

Yöntem 

Bu araĢtırma, aile iklimi boyutlarından kuĢaklararası iliĢkiler, aile uyumu ve aile 

süreçleri ile yaĢam doyumu arasındaki iliĢkiyi sorgulayan betimsel bir araĢtırmadır. Diener, 

Emmons, Larsen ve Griffin (1985: 72) tarafından geliĢtirilen ―YaĢam Doyumu Ölçeği‖ bir 

faktör, beĢ madde ve likert tipinde 7‘li derecelendirmeden oluĢan (1: Kesinlikle Katılmıyorum 

– 7: Tamamen Katılıyorum) kendini değerlendirme ölçeğidir. Dağlı ve Baysal (2016)‘nın 

yapmıĢ olduğu makalede ilgili ―YaĢam Doyumu Ölçeği‖ 7‘li derecelendirme Ģeklinde eğitim 

örgütlerinde uygulandığında, katılımcılar seçeneklerin birbirine yakın olduğunu ileri sürerek 

tepki gösterdiği belirtilmiĢtir. Bu nedenle, ölçeğin Türkçeye uyarlanması sırasında, özgün 

formunda yedi basamaklı olan cevap seçeneklerinin Türk kültürüne uygun olmadığı görülmüĢ 

ve derecelendirme sayısı beĢe indirilmiĢtir. Derecelendirme sayısı beĢe indirilince de ilgili 

ölçek tekrar Ġngilizceden Türkçeye uyarlanmıĢtır. Yapılan araĢtırmada bu sistemde ölçekteki 

ifadelerin puanlanması; ―Hiç katılmıyorum (1), Çok az katılıyorum (2), Orta düzeyde 

katılıyorum (3), Büyük oranda katılıyorum (4) ve Tamamen katılıyorum (5)‖, Ģeklindedir. Bu 

çalıĢmada da 5 maddeli 5‘li Likert tipinde ―YaĢam Doyumu Ölçeği‖ kullanılmaktadır. 

―Aile Ġklimi Ölçeği‖nin orijinali Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından 

Ġngiltere‘de geliĢtirilmiĢtir ve altı farklı alt ölçeğe sahiptir: Açık iletiĢim, uyumluluk, 

kuĢaklar-arası otorite, kuĢaklar-arası ilgi, duygusal uyum ve biliĢsel uyumdur. Her bir alt 

ölçeğin sekiz maddesi vardır ve toplamda 48 maddeye sahiptir. Katılımcılar her bir maddeyi 

1‘den 5‘e kadar (1=kesinlikle katılmıyorum 5=kesinlikle katılıyorum) Likert tipi ölçekte 

değerlendirmektedir. Ölçek açık iletiĢim altında dört, kuĢaklar-arası otorite altında üç, 

kuĢaklar-arası ilgi altında iki, biliĢsel uyum altında üç, duygusal uyum altında iki ve 

uyumluluk altında iki olmak üzere toplam 16 ters yüklü madde içermektedir. Orijinal ölçeğin 

geliĢtirilmesinde kullanılan katılımcıların yaĢ aralığı 20-64 arasında değiĢirken (Ortalama ( ̅  
= 34, Standart Sapma (SS) = 8,4), katılımcıların sosyo-ekonomik statülerinin çeĢitlilik 

gösterdiği rapor edilmiĢtir. Ölçeğin iç tutarlık Cronbach alfa değerleri, orijinal makalede açık 

iletiĢim alt ölçeği için 0,85, kuĢaklar-arası otorite için 0,75, kuĢaklar-arası ilgi için 0,81, 

biliĢsel uyum için 0,89, duygusal uyum için 0,89 ve uyumluluk için 0,86 olarak rapor 

edilmiĢtir. Orijinal ölçme aracının geliĢtirildiği çalıĢmada maddeler belirlendikten sonra önce 

standart yöntemler takip edilerek bir açımlayıcı faktör analizi yapılmıĢ, ardından aynı 

örneklem üzerinde bir de Doğrulayıcı Faktör Analizi yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmada, Gönül, 

IĢık-BaĢ ve ġahin-Acar (2018)‘ın makalesinden uyarlanan 34 maddelik 1=Hiçbir zaman 

2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Sıklıkla, 5=Her zaman Ģeklinde derecelendirme yapılan 5‘li Likert 

tipinde ―Aile Ġklimi Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçeğe iliĢkin açımlayıcı faktör analizi ve 

güvenirlilik analizleri yapılarak geçerlilik ve iç tutarlılık Cronbach alfa değerleri aĢağıda 

değerlendirilecektir.  
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Çalışma Grubu 

 AraĢtırmanın çalıĢmagrubu rasgele seçilen yöntemiyle seçilen 213 kiĢi 

oluĢturmaktadır. Bu kiĢilerin yaĢ aralığı 15-72 arasında değiĢmektedir ( ̅              ). 

Katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin bulgular aĢağıdaki tablolarda verilmektedir. 

Tablo 1. 

 Cinsiyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet 

Erkek 105 49,3 

Kız 108 50,7 

Toplam 213 100,0 

 

 Katılımcıların %50,7‘si kız, %49,3‘ü erkektir. 

 

Tablo 2. 

 Yaşa İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

YaĢ 

15-20 yaĢ 26 12,2 

21-26 yaĢ 45 21,1 

27-32 yaĢ 40 18,8 

33-38 yaĢ 27 12,7 

39-44 yaĢ 33 15,5 

45 yaĢ ve 

üzeri 
42 19,7 

Toplam 213 100,0 

 

Katılımcıların %21,1‘i 21-26 yaĢ arasında, %19,7‘si 45 yaĢ ve üzeri, %18,8‘i 27-32 yaĢ 

arasında, %15,5‘i 39-44 yaĢ arasında, %12,7‘si 35-38 yaĢ arasında, %12,2‘si 15-20 yaĢ 

arasındadır. 

Tablo 3.  

Sosyo Ekonomik Düzeye İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sosyo 

Ekonomik 

Düzey 

DüĢük 25 11,7 

Orta 173 81,2 

Yüksek 15 7,0 

Toplam 213 100,0 

 

 Katılımcıların %81,2‘si orta, %11,7‘si düĢük ve geriye kalan %7,0‘ı da yüksek sosyo 

ekonomik düzeydedir. 
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Tablo 4.  

Anne Eğitim Durumuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Anne Eğitim 

Durumu 

Okur-Yazar 

Değil 
49 23,0 

Ġlkokul 104 48,8 

Ortaokul 34 16,0 

Lise 16 7,5 

Üniversite 8 3,8 

Yüksek 

Lisans 
1 0,5 

Doktora 1 0,5 

Toplam 213 100,0 

 

 Katılımcıların annelerinin %48,8‘i ilkokul mezunu, %23,0‘ı okur yazar değil, %16,0‘ı 

ortaokul mezunu, %7,5‘i lise mezunu, %3,8‘i üniversite mezunu, %0,5‘i yüksek lisans 

mezunu, %0,5‘i de doktora mezunudur. 

Tablo 5.  

Baba Eğitim Durumuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
  Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Baba Eğitim 

Durumu 

Okur-Yazar 

Değil 
10 4,7 

Ġlkokul 118 55,4 

Ortaokul 40 18,8 

Lise 30 14,1 

Yüksekokul 3 1,4 

Üniversite 10 4,7 

Yüksek 

Lisans 
1 0,5 

Doktora 1 0,5 

Toplam 213 100,0 

 

Katılımcıların babalarının %55,4‘ü ilkokul mezunu, %18,8‘i ortaokul mezunu, 

%14,1‘i lise mezunu, %4,7‘si okur yazar değil, %4,7‘si üniversite mezunu, %0,5‘i yüksek 

lisans mezunu, %0,5‘i de doktora mezunudur. 
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Tablo 6.  

Katılımcının Eğitim Durumuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

  Frekans 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Eğitim Durumu 

Okur-Yazar 

Değil 
1 0,5 

Ġlkokul 32 15,1 

Ortaokul 37 17,5 

Lise 70 33,0 

Yüksekokul 14 6,6 

Üniversite 52 24,5 

Yüksek 

Lisans 
4 1,9 

Doktora 2 0,9 

Toplam 212 100,0 

 Katılımcıların %33,0‘ı lise mezunu, %24,5‘i üniversite mezunu, %17,5‘i ortaokul 

mezunu, %15,1‘i ilkokul mezunu, %6,6‘sı yüksekokul mezunu, %1,9‘u yükseklisans mezunu, 

%0,9‘u doktora mezunu ve %0,5‘i de okuryazar değildir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için SPSS 21 ve SPSS AMOS 21 istatistik paket programları 

kullanılmaktadır. Demografik özelliklerin dağılımı için frekans analizi, ―Aile Ġklimi Ölçeği‖ 

ve ―YaĢam Doyumu Ölçeği‖ geçerliliğini test etmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizi, güvenilirliğini belirlemek için güvenilirlik analizi (reliability analysis), demografik 

özelliklere göre aile iklimi ve yaĢam doyumu puanlarının farklılığını test etmek için bağımsız 

grup t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi, aile iklimi ve yaĢam doyumu arasındaki 

iliĢkiyi tespit etmek içinse Pearson Korelasyon analizi yapılmaktadır. 

 

Bulgular 

Aile İklimi Ölçeği‘nin Geçerlilik ve Güvenilirliği 

 Aile süreçlerini ifade eden maddelerin geçerliliğini tespit etmek için döndürme 

(rotation) ve sıkıĢtırma iĢlemi yapmadan temel bileĢen yöntemi (Principal Component 

Analysis) kullanılarak faktör analizi yapılmaktadır. Temel bileĢenler yöntemi, aile süreçleri 

boyutundaki tüm verilerin varyansının kullanılması sebebiyle faktör sayısına karar vermek 

için önerilmektedir. Bu çalıĢmada KMO değerinin 0,927‘dir ve Bartlett Sphericity testi 

sonuçları    = 2679,427, p=0,000 0,01‘dır. Bu sonuçlar faktör analizinin aile süreçleri alt 

boyutunun belirlenmesi için uygun bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. Açıklanan 

varyans tablosuna göre aile süreçleri alt boyutu kendi içinde dört alt faktöre ayrılmaktadır. 

Analizde ortaya çıkan bu dört alt faktör varyansın %65,0‘ını açıklamaktadır. Bu dört 

faktörden ilki varyansın %44,8‘ini, ikinci faktör %8,6‘sını, üçüncü faktör % 6,6‘sını, 
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dördüncü faktör ise % 5,0‘ını açıklamaktadır. Scree plot yöntemi de faktör belirlemek için 

kullanılan ikinci yöntemdir. Grafik özdeğeri 1 üzerinde olan bu dört faktörlü yapıyı 

desteklemediği, bunun yerine iki faktörlü bir yapının daha uygun olabileceğini 

göstermektedir. Sonrasında bileĢen matrisindeki (component matrix) dağılımdaki tüm 

maddeler incelenmektedir. Dördüncü alt faktörde bir madde olduğu gözlenmektedir. Üçüncü 

alt faktör hiçbir madde ile yüklenmektedir. Son iki alt faktör ise diğerlerine oranla daha fazla 

madde yüklenmektedir ve bu maddelerin çapraz yüklemeleri daha azdır. Yukarıdaki sonuçlara 

göre üçüncü madde olarak isimlendirilen faktör hiçbir faktör yükü ile yüklenmediği için 

analize dahil edilmemektedir. Scree plot ölçeğin üç faktörü desteklediğini göstermesine 

rağmen bileĢen matrisinde dört faktör olarak görünmektedir. Bu yüzden analize üç faktör 

olarak devam edilmektedir.  

Ġkinci aĢama olarak analizde maddelerarası ortak varyans kullanarak faktör yapısını 

inceleyen temel eksen yöntemi (principal axis factoring) ile varimax döndürme (rotasyon) 

yöntemi kullanılmaktadır. Bu aĢamada ilk önce üç faktörlü sıkıĢtırma yapılmaktadır. Analiz 

sonucunda üç faktör toplam varyansın %53,4‘ünü açıklamaktadır. Faktör matrisinde, iki 

faktörün tüm maddeleri birinci faktör ile yüksek oranda çapraz yüklemeler yapmasından ve 

0,30‘un altında olan tüm faktör yüklerinin çıkarılmasından sonra iki madde hiçbir faktör yükü 

ile yüklenmediği ve bir faktöründe tüm maddeleri diğer faktörlerle yüksek oranda çapraz 

yüklenme yaptığı için analize dahil edilmeyerek faktör analizi tekrarlanmaktadır. 

Üçüncü aĢamada, iki faktör toplam varyansın %52,4‘ünü açıklamaktadır. Analiz 

sonucuna göre faktör matrisinde, iki faktörün tüm maddeleri birinci faktör ile yüksek oranda 

çapraz yüklemeler yapmasından ve 0,30‘un altında olan tüm faktör yüklerinin 

çıkarılmasından sonra aile süreçleri alt boyutu tek faktörlü bir yapı haline gelmiĢtir. Tek 

faktör de toplam varyansın %51,8‘ini açıklamaktadır. Tablo 7‘de aile süreçleri alt boyutuna 

ait her bir maddenin faktör yükleri, toplam varyasn yüzdesi ve Cronbach alfa değeri ile madde 

sayıları yer almaktadır. 

Tablo 7.  

Aile Süreçleri Alt Boyutunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları 
    

Faktör 

Yükleri 

Toplam 

Varyans 

Yüzdesi 

Cronbach 

Alfa 

Madde 

Sayısı 

Aile 

Süreçleri 

18.Ġhtiyacımız olduğunda birbirimize her 

zaman yardım edebiliriz. 
0,780 

51,771 0,947 17 

19. Zorluklarla karĢılaĢtığımızda birlikte ve 

etkin bir biçimde uğraĢırız. 
0,777 

20. Ciddi sorunları çözmek için gereken 

güce sahip olduğumuzu biliriz. 
0,758 

8. Aile üyeleri birbirlerine karĢı 

samimidirler/sıcaktırlar. 
0,756 

17. Zor durumlarla etkili bir biçimde baĢa 

çıkarız. 
0,752 

10. YaĢça büyük olanlar, yaĢı küçük 

olanların mutluluk ve sağlığıyla yakından 

ilgilenir 

0,749 

14. YaĢça büyük olanların yaĢı daha küçük 

olanlara karĢı koruyucu bir tutumu vardır. 
0,743 

11.  YaĢça büyük olanlar daha genç olanların 
hedeflerini fazlasıyla desteklerler. 

0,727 

3. Genelde birlikte olmaktan mutluyuzdur. 0,723 
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12. YaĢça büyük olanlar daha genç olanların 

ihtiyaçlarına karĢı çok duyarlıdır. 
0,721 

4. Bir süre ayrı kaldığımızda birbirimizi 
özleriz. 

0,709 

13. . Daha yaĢlı aile üyeleri, ailenin genç 

üyelerinin kafasını meĢgul eden düĢünce ve 

endiĢelerle yakından ilgilenirler. 

0,703 

9. YaĢça daha büyük olanlar, yaĢı küçük 

olanların ne yapıp ne ettiğiyle yakından 

ilgilenir. 

0,699 

2. Aramızdaki duygusal bağlar çok 

kuvvetlidir. 
0,696 

7. Birbirimizi çok severiz. 0,654 

5. Aile üyeleri varlıklarıyla birbirlerine 

güven verirler. 
0,642 

16. Birbirimizi dinlemek için birbirimize 

vakit ayırırız. 
0,619 

 

Aile süreçleri alt boyutunun Cronbach alfa değeri 0,947 olarak bulunmuĢtur. Bu 

sonuca göre aile süreçleri alt boyutunun iç tutarlılığı yüksektir. 

Aile iklimi ölçeği‘nin kuĢaklararası iliĢkiler alt boyutunu ifade eden maddelerin de 

geçerliliğini belirlemek için yapılan döndürme ve sıkıĢtırma iĢlemi yapmadan temel bileĢenler 

metodu kullanılarak yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen KMO değeri 0,773, Bartlett 

Sphericity testi sonuçları    = 517,446, p=0,000 0,01‘dır. Bu aĢamada kuĢaklararası iliĢkiler 

boyutu kendi içinde iki alt faktöre ayrılmaktadır. Bu iki faktör toplam varyansın %66,7‘sini 

açıklamaktadır. Ġkinci aĢamada alt boyutu tek faktör olarak kullanmak için temel eksen 

yöntemi ile varimax yöntemi kullanılarak bir faktörlü sıkıĢtırma iĢlemi uygulanmaktadır. 

Analiz sonucunda üç madde 0,30‘un altında faktör yükü ile yüklendiği için analizden 

çıkarılmaktadır ve tekrar faktör analizi yapılmaktadır. Sonrasında tek faktörlü değiĢken haline 

gelen kuĢaklararası iliĢkiler alt boyutu toplam varyansın %59,8‘ini açıklamaktadır. Tablo 8‘de 

kuĢaklararası iliĢkiler alt boyutuna ait her bir maddenin faktör yükleri, toplam varyans 

yüzdesi, Cronbach alfa katsayısı ve madde sayısı yer almaktadır.  

Tablo 8.  

Kuşaklararası İlişkiler Alt Boyutunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları 

    
Faktör 

Yükleri 

Toplam 

Varyans 

Yüzdesi 

Cronbach 

Alfa 

Madde 

Sayısı 

KuĢaklararası 

ĠliĢkiler 

25. Kuralları 

ailenin yaĢı 

büyük 

olanları koyar 

0,837 

59,769 0,853 4 

24. YaĢı 

büyük 

olanların 

otoritesi 

sorgulanmaz. 

0,798 

27. YaĢça 

büyük 
0,777 
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olanların sözü 

emir sayılır 

23. YaĢça 

büyük 

olanların 

isteklerine 

uyulur. 

0,671 

 

KuĢaklararası iliĢkiler alt boyutunun Cronbach alfa değeri 0,853 olarak bulunmuĢtur. 

Bu sonuca göre kuĢaklararası otorite alt boyutunun iç tutarlılığı yüksektir. 

Aile iklimi ölçeği‘nin aile uyumu alt boyutunu ifade eden maddelerin de geçerliliğini 

belirlemek için yapılan döndürme ve sıkıĢtırma iĢlemi yapmadan temel bileĢenler metodu 

kullanılarak yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen KMO değeri 0,721, Bartlett 

Sphericity testi sonuçları    = 237,875, p=0,000 0,001‘dır. Bu aĢamada aile uyumu boyutu 

kendi içinde iki alt faktöre ayrılmaktadır. Bu iki faktör toplam varyansın %61,2‘sini 

açıklamaktadır. Ġkinci aĢamada alt boyutu tek faktör olarak kullanmak için temel eksen 

yöntemi ile varimax yöntemi kullanılarak bir faktörlü sıkıĢtırma iĢlemi uygulanmaktadır. 

Analiz sonucunda üç madde 0,30‘un altında faktör yükü ile yüklendiği için analizden 

çıkarılmaktadır ve tekrar faktör analizi yapılmaktadır. Sonrasında tek faktörlü değiĢken haline 

gelen biliĢsel uyum alt boyutu toplam varyansın %50,7‘sini açıklamaktadır. Tablo 9‘da aile 

uyumu alt boyutuna ait her bir maddenin faktör yükleri, toplam varyans yüzdesi, Cronbach 

alfa katsayısı ve madde sayısı yer almaktadır.  

 

Tablo 9. 

 Aile Uyumu Alt Boyutunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları 

    
Faktör 

Yükleri 

Toplam 

Varyans 

Yüzdesi 

Cronbach 

Alfa 

Madde 

Sayısı 

Aile 

Uyumu 

33. Hayata dair 

değerlerimiz 

çok benzerdir 

0,761 

50,675 0,751 3 

34. Benzer 

biçimde 

düĢünürüz. 

0,717 

31. 

Tutumlarımız 

ve inançlarımız 

çok benzerdir. 

0,654 

Aile uyumu alt boyutunun Cronbach alfa değeri 0,751 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuca 

göre aile uyumu alt boyutunun iç tutarlılığı yüksektir. ―Aile Ġklimi Ölçeği‖nin Cronbach alfa 

değeri 0,930 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuç ölçeğin genel iç tutarlılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Yaşam Doyumu Ölçeği‘nin Geçerlilik ve Güvenilirliği 
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―YaĢam Doyumu Ölçeği‖ yapılan faktör analizi sonucunda tek faktörlü olarak 

saptanmaktadır. Tek faktör toplam varyansın %60,4‘ünü açıklamaktadır. Tablo 10‘da biliĢsel 

uyum alt boyutuna ait her bir maddenin faktör yükleri, toplam varyans yüzdesi, Cronbach alfa 

katsayısı ve madde sayısı yer almaktadır. 

Tablo 10.  

Yaşam Doyumu Ölçeği‘nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları 

 

  

  
Faktör 

Yükleri 

Toplam 

Varyans 

Yüzdesi 

Cronbach 

Alfa 

Madde 

Sayısı 

YaĢam 

Doyumu 

2. YaĢam koĢullarım 

mükemmeldir. 
0,866 

60,398 0,822 5 

4. ġimdiye kadar 

yaĢamdan istediğim 

önemli Ģeylere sahip 

oldum. 

0,813 

3. YaĢamımdan 

memnunum 
0,783 

1. Ġdeallerime yakın 

bir yaĢantım vardır. 
0,772 

5. Tekrar dünyaya 

gelsem hayatımdaki 

hemen hemen hiçbir 

Ģeyi değiĢtirmezdim 

0,633 

 

YaĢam Doyumu Ölçeği‘nin Cronbach alfa katsayısının 0,822 değerinde olması bu 

ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. 

Fark Testleri 

 Bu bölümde katılımcının demografik özelliklerine göre yaĢam doyumu ortalama 

puanları arasındaki farklılık durumu test edilmektedir.  

 

 

 

Tablo 11.  

Cinsiyete Göre Yaşam Doyumu Puanları Arasındaki Farklılık Durumuna İlişkin T Testi 

Sonuçları 

 
Cinsiyet    ̅    

Varyansların EĢitliği için 

Levene Testi 
T Testi 

        

YaĢam Doyumu 
Erkek 105 2,78 0,845 

0,887 0,347 -3,672 0,000 
Kadın 108 3,22 0,899 
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Katılımcıların cinsiyetine göre yaĢam doyumlarının ortalama puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (t=-3,672 1,96, p=0,000 0,01). Dolayısıyla 

―H1: Cinsiyete göre yaĢam doyumu ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır‖ 

hipotezi kabul edilmektedir. Levene testi‘nin anlamlı olması bu veri setinin varyanslarının eĢit 

olduğu anlamına gelmektedir (p=0,347 0,05). Ortalama değerler kadın katılımcıların erkek 

katılımcılara göre yaĢam doyumlarının daha olumlu olduğunu göstermektedir.  

Tablo 12. 

Eğitim Durumuna Göre Yaşam Doyumu Puanları Arasındaki Farklılık Durumuna İlişkin 

Kruskal Wallis H Testi 

 

Eğitim 

Durumu 
   ̅    X

2
   

YaĢam 

Doyumu 

Okur-Yazar 

Değil 
1 3,60 - 

19,279 0,007 

Ġlkokul 32 3,29 1,026 

Ortaokul 37 3,00 0,973 

Lise 70 2,76 0,869 

Yüksekokul 14 2,61 0,681 

Üniversite 52 3,14 0,713 

Yüksek 

Lisans 
4 3,35 0,772 

Doktora 2 5,00 0,000 

Toplam 212 3,00 0,901 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yaĢam doyumlarının ortalama puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (X
2
=-19,279, p=0,007 0,01). 

Dolayısıyla ―H2: Eğitim durumuna göre yaĢam doyumu ortalama puanları arasında anlamlı bir 

farklılık vardır‖ hipotezi kabul edilmektedir. Eğitim durumuna ait gruplardan biri n=1 

olduğundan ANOVA için uygun değildir. Bu yüzden parametrik olmayan testlerden Kruskal 

Wallis H testi kullanılmaktadır. Mann Whitney U testi ile de gruplararası karĢılaĢtırma 

yapılmaktadır. Analiz sonucunda ilkokul mezunu kiĢiler ile ortaokul mezunu kiĢiler arasında 

anlamlı bir farklılık vardır (p=0,015 0,05). Ortalama değere göre ilkokul mezunu 

katılımcıların ortaokul mezunu katılımcılara göre yaĢam doyumları daha olumludur. Ġlkokul 

mezunu kiĢiler ile yüksekokul mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir farklılık vardır 

(p=0,012 0,05). Ortalama değere göre ilkokul mezunu katılımcıların yüksekokul mezunu 

katılımcılara göre yaĢam doyumları daha olumludur. Ġlkokul mezunu kiĢiler ile doktora 

mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir farklılık vardır (p=0,018 0,05). Ortalama değere göre 

doktora mezunu katılımcıların ilkokul mezunu katılımcılara göre yaĢam doyumları daha 

olumludur. Ortaokul mezunu kiĢiler ile doktora mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir farklılık 

vardır (p=0,005 0,01). Ortalama değere göre doktora mezunu katılımcıların ortaokul mezunu 

katılımcılara göre yaĢam doyumları daha olumludur. Lise mezunu kiĢiler ile üniversite 

mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir farklılık vardır (p=0,020 0,05). Ortalama değere göre 

üniversite mezunu katılımcıların lise mezunu katılımcılara göre yaĢam doyumları daha 

olumludur. Lise mezunu kiĢiler ile doktora mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir farklılık vardır 

(p=0,001 0,001). Ortalama değere göre doktora mezunu katılımcıların lise mezunu 
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katılımcılara göre yaĢam doyumları daha olumludur. Yüksekokul mezunu kiĢiler ile üniversite 

mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir farklılık vardır (p=0,008 0,01). Ortalama değere göre 

üniversite mezunu katılımcıların yüksekokul mezunu katılımcılara göre yaĢam doyumları 

daha olumludur. Yüksekokul mezunu kiĢiler ile doktora mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir 

farklılık vardır (p=0,017 0,05). Ortalama değere göre doktora mezunu katılımcıların 

yüksekokul mezunu katılımcılara göre yaĢam doyumları daha olumludur. Üniversite mezunu 

kiĢiler ile doktora mezunu kiĢiler arasında anlamlı bir farklılık vardır (p=0,001 0,01). 

Ortalama değere göre doktora mezunu katılımcıların üniversite mezunu katılımcılara göre 

yaĢam doyumları daha olumludur. 

Tablo 13.  

Sosyo Ekonomik Düzeye (SED) Göre Yaşam Doyumu Puanları Arasındaki Farklılık 

Durumuna İlişkin ANOVA Testi 

 
SED    ̅ SS 

Varyansların Homojenliği Testi ANOVA testi 

Levene 

Ġstatistiği 
      

YaĢam 

Doyumu 

DüĢük 25 2,15 0,947 

0,171 0,843 24,202 0,000 
Orta 173 3,04 0,794 

Yüksek 15 3,96 0,804 

Toplam 213 3,00 0,899 

 

Katılımcıların sosyo ekonomik düzeylerine göre yaĢam doyumlarının ortalama 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (F=24,202, p=0,000 0,01). 

Dolayısıyla ―H3: Sosyo ekonomik düzeye göre yaĢam doyumu ortalama puanları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır‖ hipotezi kabul edilmektedir. Varyansların homojenliği testi‘nin 

anlamlı olması bu veri setinin homojen dağıldığı anlamına gelmektedir (p=0,843 0,05). 

Ortalamalara bakıldığında orta ekonomik düzeyli katılımcıların düĢük sosyo ekonomik 

düzeyli katılımcılara göre yaĢam doyumları daha olumludur. Yüksek ekonomik düzeyli 

katılımcıların düĢük sosyo ekonomik düzeyli katılımcılara göre yaĢam doyumları daha 

olumludur. Yüksek ekonomik düzeyli katılımcıların orta sosyo ekonomik düzeyli 

katılımcılara göre yaĢam doyumları daha olumludur.  

 

Pearson Korelasyon Analizi 

YaĢam doyumu ile aile iklimi alt boyutlarından kuĢaklararası iliĢkiler, aile süreçleri ve 

aile uyumu arasındaki iliĢkinin kuvveti ve yönünün belirlenmesi için Pearson korelasyon 

analizi kullanılmaktadır.  

Tablo 14. 

Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

  

YaĢam 

Doyumu 

Aile 

Süreçleri 

KuĢaklararası 

ĠliĢkiler 

Aile 

Uyumu 

YaĢam 

Doyumu 

r 1 ,419
**

 ,059 ,289
**

 

p 
 

,000 ,392 ,000 
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Aile 

Süreçleri 

r ,419
**

 1 ,318
**

 ,593
**

 

p ,000 
 

,000 ,000 

KuĢaklararası 

ĠliĢkiler 

r ,059 ,318
**

 1 ,379
**

 

p ,392 ,000 
 

,000 

Aile Uyumu 
r ,289

**
 ,593

**
 ,379

**
 1 

p ,000 ,000 ,000 
 

 

Katılımcıların yaĢam doyumu ile aile süreçleri arasında istatistiksel olarak düĢük 

düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,419, p=0,000 0,01). 

―H6: YaĢam doyumu ile aile ikliminin alt boyutlarından olan aile süreçleri arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır‖ hipotezi kabul edilmektedir. Katılımcıların aile süreçlerinin iyi geçmesi 

yaĢam doyumlarının da artmasına neden olabilmektedir.  

Katılımcıların yaĢam doyumu ile kuĢaklararası iliĢkiler arasında istatistiksel olarak 

iliĢki saptanmamaktadır (r=0,059, p=0,392 0,05). ‖H4: YaĢam doyumları ile aile iklimi alt 

boyutlarından olan kuĢaklararası iliĢki arasında anlamlı bir iliĢki vardır‖ hipotezi red 

edilmektedir. 

Katılımcıların yaĢam doyumu ile aile uyumları arasında istatistiksel olarak düĢük 

düzeyde pozitif yönde anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,289, p=0,000 0,01). Bu bağlamda ―H5: 

YaĢam doyumu ile aile ikliminin alt boyutlarından olan aile uyumu arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır‖ hipotezi kabul edilmektedir. Katılımcıların aile uyumları yaĢam doyumlarını 

artırabilmektedir.  

 

TartıĢma, Sonuç ve Öneriler  

ÇalıĢmanın sonucunda ‗‗katılımcıların cinsiyetine göre yaĢam doyumu ortalama 

puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır‖ hipotezi kabul edilmektedir. Ortalama değerler 

kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre yaĢam doyumlarının daha yüksek olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu bulgu Dost (2007) ve Cenkseven ve  AkbaĢ‘ın (2007) üniversite 

öğrencileriyle yapılmıĢ çalıĢma sonuçlarıylayla paralellik göstermektedir. Katılımcıların 

eğitim durumlarına göre yaĢam doyumlarının ortalama puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu da ulaĢılan bir diğer sonuçtur. Ortalama değerlere göre yaĢam 

doyum puanları karĢılaĢtırıldığında ilkokul mezunu katılımcıların ortaokul mezunlarından, 

ilkokul mezunu katılımcıların yüksekokul mezunlarından, üniversite mezunu katılımcıların 

lise ve yüksekokul mezunlarından, doktora mezunu katılımcıların ilkokul, lise, yüksekokul ve 

üniversite mezunlarından daha yüksektir. Sosyo ekonomik düzeye göre yaĢam doyumu 

ortalama puanları arasındaki fark incelendiğinde ise orta ekonomik düzeyli katılımcıların 

düĢük sosyo ekonomik düzeyli katılımcılara göre yaĢam doyumları daha yüksektir. Yüksek 

ekonomik düzeyli katılımcıların düĢük sosyo ekonomik düzeyli katılımcılara, yüksek 

ekonomik düzeyli katılımcıların orta sosyo ekonomik düzeyli katılımcılara göre yaĢam 

doyumları daha yüksektir. Benzer araĢtırmalar incelendiğinde Dost (2007) ve Çivitçi‘nin 

(2012) üniversite öğrencileriyle yapmıĢ oldukları çalıĢmayla aynı doğrultudadır. Fakat bu 

araĢtırmaların henüz ekonomik bağımsızlığı olmayan bireylerden oluĢtuğu üzerinde 

durulması gereken bir konudur.  
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ÇalıĢmanın bir diğer sonucu katılımcıların yaĢam doyum puanları ile aile ikliminin alt 

boyutları arasındaki iliĢkiyi belirlemeye yöneliktir. Bu boyutlardan kuĢaklararası ilgi ve 

otoriteyi ifade eden ‗kuĢaklararası iliĢkiler‘ boyutu arasında bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Diğer 

bir boyut olan  aile uyumu ve yaĢam doyumu arasında anlamlı bir iliĢki olduğu 

gözlenmektedir. Dolayısıyla katılımcıların aile uyumları yaĢam doyumunu pozitif yönde 

etkilediği yorumu yapılabilir. Aile ikliminin son boyutu olan  aile süreçleri ile yaĢam doyumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. Katılımcıların aile süreçlerinin iyi geçmesi yaĢam 

doyumlarını pozif yönde yordamaktadır. Alan yazın incelendiğinde çalıĢmanın sonucuyla 

doğrudan iliĢkilendireceğimiz bir araĢtırmanın olmadığı fakat dolaylı olarak destekleyen bazı 

çalıĢma sonuçlarının olduğu görülmektedir. Örneğin Kalyencioğlu ve Kutlu‘nun (2010) 

yapmıĢ olduğu bir araĢtırma aile iĢlevlerini sağlıksız olarak algılayan ergenlerin uyum 

düzeylerinin düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur. Aile iĢlevlerini araĢtıran bir diğer çalıĢma 

sonucu ise inthar giriĢiminde bulunan bireylerin aile iĢlevlerini olumsuz olarak algıladıklarını 

göstermektedir (Palabıyıkoğlu ve ark., 1998). 

UlaĢılan bulgular ve yapılan çalıĢmalar ıĢığında ailenin sahip olduğu iklimin yaĢam 

doyumunu doğru orantılı olarak etkilediği görülmüĢtür. Ailenin iĢlevlerini yerine 

getirebilmesi ve bütünlüğünü koruyabilmesi için teorik uygulamalar geliĢtirilmelidir. Bu 

uygulamaların sadece çocuk veya sadece yetiĢkin gruplara değil ailenin bütün üyelerini 

kapsayacak Ģekilde, eĢ zamanlı olarak uygulanmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir. 

Ayrıca bahsi geçen çalıĢmaların kurumsal destekle yürütülmesinin etkili olacağı 

düĢünülmektedir. 
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KURUMSAL BAĞLILIK VE KURUM KÜLTÜRÜNDE ETKĠLĠ 

ĠLETĠġĠMĠN ROLÜ 

 

Dr. Tayfun Türkoğlu, 2‘nci Ana Bkm.Fb. Müdürlüğü, tayfun.turkoglu@hotmail.com 

 

 
ÖZET 

 
Bu çalışmada kurum kültürünün kapsamı, unsurları, özellikleri, boyutları, önemi, amacı, işlevleri, 

oluşumu, korunması, değiştirilmesi, geliştirilmesi ve kurum kültürü ile ilgili genel yaklaşımlar üzerinde 

durulacaktır. Kluckhohn, Strodtbeck ve Hall‘un Kültür Modelleri, Ouchi‘nin Amerikan, Japon ve Z Tipi Kurum 

Kültürü Modelleri, Charles Handy‘nin Kurum Kültürü Modeli, Geert Hofstede‘nin Kurum Kültürü Modeli, Kim 

S. Cameron ve Robert E. Quinn‘in Kurum Kültürü Modelleri, Toyohiro Kono‘nun Kurum Kültürü Modeli, 
Terrence Deal ve Allan Kennedy‘nin Kurum Kültürü Modelleri, Parsons ve Schein‘ın Kurum Kültürü Modelleri, 

Kilmann ve Byars Kurum Kültürü Modelleri, Goffee ve Jones‘un Durumsallık Çerçevesinde Kurum Kültürü 

Modelleri, Johnson ve Scholes‘in Kültürel Ağ Modeli, Miles ve Snow‘un Kurum Kültürü Modelleri ile Peters ve 

Waterman‘ın Mükemmel Kurum Modeli birbirleri ile benzerlikleri ve ayrıldıkları konular üzerinden 

incelenecektir. 

 Kurumsal davranışın gelişimi, kurumsal davranışın temel özellikleri ve kurumsal davranış alanında 

sıklıkla çalışılan değişkenler üzerinde durulacaktır. Bu davranış konularından özellikle; kurumsal bağlılığın 

tanımı, kurumsal bağlılıkla ilişkili kavramlar, kurumsal bağlılığın önemi ve sınıflandırılması (Duygusal-

Tutumsal Bağlılık, Davranışsal Bağlılık, Devam Bağımlılığı ve Normatif / İlkesel Bağlılık) detaylı irdelenecektir. 

Kurumsal bağlılığın belirleyicileri, kurumsal bağlılığın yaratılmasında kullanılabilecek stratejiler ve kurumsal 

bağlılığın sonuçları örneklerle açıklanacaktır. Kurum kültürü ile kurumsal bağlılığın ilişkisi ve kurumsal 

bağlılıkta motivasyonun önemi hakkında bilgiler verilecektir. 
  

Anahtar Kelimeler: Kurum Kültürü, Kurumsal Bağlılık, Kurumsal İletişim 

 

THE ROLE OF EFFECTIVE COMMUNICATION 

IN CORPORATE COMMITMENT AND CORPORATE CULTURE 
 

ABSTRACT 

 

In this study, scope, elements, characteristics, dimensions, the importance, aim, functions, formation, 

preservation, changing, development of corporate culture, and general approaches about corporate culture, will 

be emphasized. Culture Models of Kluckhohn, Strodtbeck and Hall - Ouchi‘s American, Japanese and Z Type 

Corporate Culture Models - Charles Handy's Corporate Culture Model - Geert Hofstede's Corporate Culture 

Model - Corporate Culture Models of Kim S. Cameron and Robert E. Quinn - Toyohiro Kono's Corporate 

Culture Model - Terrence Deal and Allan Kennedy's Corporate Culture Models - Parsons and Schein's 

Corporate Culture Models - Corporate Culture Models of Kilmann and Byars - Goffee and Jones's Corporate 

Culture Models at Contingency Framework - Johnson and Scholes' Cultural Net Model - Miles and Snow's 

Corporate Culture Models - Peters and Waterman's Excellent Corporate Model; will be examined on the issues 
―similarities with each other and, in which they are separated‖. 

Development of corporate behavior, key features of corporate behavior and variables that are frequently 

studied in the field of corporate behavior, will be emphasized. From these behavioral issues, especially; 

definition of corporate commitment, concepts related to corporate commitment, ımportance and classification of 

corporate commitment (Emotional - Attitude Commitment, Behavioral Commitment, Continuation Commitment, 

Normative / Principal Commitment)  will be examined in detail. Determinants of corporate commitment, 

strategies that can be used to create corporate commitment and consequences of corporate commitment, will be 

explained with examples. Information about the relationship between corporate culture and corporate 

commitment and the importance of motivation in corporate commitment will be provided. 



 
 

 2000 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

 

Keywords: Corporate Culture, Corporate Commitment, Corporate Communications 

GiriĢ 

Kurumlar da insanlar gibi yaĢayan sistemlerdir. Herhangi bir iĢletme belirli bir hazırlık 

sürecinden sonra doğar, geliĢir ve hayata tutunamazsa zaman içinde kaybolur. Uzun soluklu 

iĢletmelere yıllar boyunca yaĢama Ģansını sağlayan bazı etkenler vardır. Bunların en önemlisi 

iĢletmeye ait kuruluĢ aĢamasında kurucusu tarafından oluĢturulmuĢ ve zaman içinde takip 

eden yöneticilerin de öncelikle muhafaza ettiği, geliĢen teknolojiye bağlı olarak dönem dönem 

yapılan bazı değiĢimlerle aslını terk etmeyen köklü bir kurum kültürünün varlığıdır. Kurum 

kültürleri; kurumlarının değerlerini, varsayımlarını, normlarını, inançlarını, adetlerini, 

sembollerini, törenlerini, öykülerini, kahramanlarını ve kuruma ait özgün iletiĢim dilini 

barındırmaktadır. 

Kurumlarda McKinsey tarafından 7S modeli ile ifade edilen; ortak değerler, strateji, 

yapı, sistemler, beceriler, insanlar ve yönetim tarzını içeren yedi boyutun etkin olarak 

kullanılması ile kurumsal kapasite tespit edilebilir. ĠĢletmelerin sahip olduğu kurumsal 

kapasiteden azami istifade edilebilmesi ve kurumsal geliĢim hedeflerine aktif olarak 

yönlendirebilmesi maksadıyla kurumsal iletiĢimin iĢletmede uygulanma seviyesi büyük önem 

taĢır. O‘Reilly, Chatman ve Caldwell‘e göre kurum kültürünün özünü; yenilik ve risk alma, 

ayrıntıya dikkat etme, sonuca odaklılık, takım odaklılık, saldırganlık ve istikrar 

oluĢturmaktadır (O‘Reilly, Chatman ve Caldwell, 1991: 487). 

ÇalıĢmamızda, kurum kültürünün kapsamı, unsurları, boyutları, iĢlevleri ve 

geliĢtirilmesi hakkında bilgi verilmektedir. Kurum kültürünün önemi, amacı, oluĢumu, 

korunması, değiĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi incelenmiĢtir. Kurum kültürünün iletilmesinde 

kullanılan birincil ve ikincil yöntemler açıklanmıĢtır. Kurum kültürünün oluĢmasında kurucu 

ve liderin rolü ile en az onlar kadar önemli olan iletiĢim, motivasyon, yönetim süreci, 

organizasyon yapısı ve özellikleri ile geçerli olan yönetim tarzı gibi kurum içerisindeki çeĢitli 

olgular da kurum kültürünü etkilemektedir. Bu nedenle, geçmiĢten bugüne kadar çeĢitli 

akademisyen ve düĢünür tarafından geliĢtirilen kurum kültürü modelleri hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Kurum kültürünün yaratılmasında ve kurumsal bağlılığın yaratılmasında insan 

davranıĢlarını inceleyen kurumsal davranıĢ sosyal çalıĢma alanı hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Bireysel, grup ve kurum düzeyinde kurumsal davranıĢ konularına ilave olarak, kurumsal 

bağlılığın tanımı, önemi ve sınıflandırılması açıklanmıĢtır. Kurumsal bağlılığın belirleyicileri, 

kurumsal bağlılığın yaratılmasında kullanılabilecek stratejiler, kurumsal bağlılığın sonuçları, 

kurum kültürü ile kurumsal bağlılığın iliĢkisi, kurumsal bağlılıkta motivasyon ve grup 

dinamiğinin önemi incelenmiĢtir. 

Kurum Kültürünün Tanımı, Kapsamı, Unsurları ve Boyutları 

Kültür kavramı, günümüzde birçok bilimsel araĢtırma disiplini veya uygulama 

alanında kullanılmaktadır. Kültürün çok farklı çalıĢma alanlarına yayılmıĢ olması kültüre 

yönelik pek çok farklı yaklaĢım ve farklı tanımı da meydana getirmiĢtir. Bu nedenle biyoloji, 

sosyoloji, tarih, antropoloji, güzel sanatlar, felsefe vb. konularda ele alınan kültür kavramını 

tek bir tanım altında belirlemeye çalıĢmak mümkün olmamaktadır. Bu çalıĢmada, kurum 

kültürü hakkında çalıĢan araĢtırmacılar tarafından meydana getirilen farklı yaklaĢımlar 

araĢtırılmıĢtır. Kurum kültürüne yönelik farklı yaklaĢımların benzer ve farklı tarafları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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Ergil‘e göre kültür, ―bir toplulukla özdeĢ bir yapıyı, bir yapı içindeki sosyal 

etkileĢimleri, belirli bir tarihsel süreci, bireye ve topluluğa iliĢkin bir kurgulama‖ veya ―bilgi, 

inanç, hukuk, ahlak, gelenek gibi insanların bir toplumun üyesi olarak edindikleri her türlü 

alıĢkanlık ve yeteneği içeren karmaĢık bir bütün‖ olarak ifade edilmektedir. Diğer kapsamlı 

bir tanımda ise kültür, bir toplumun üyelerinin sergilediği; düzenli eylemleri (davranıĢ 

kalıpları), nesneleri, düĢünceleri (bilgi ve inançları) ve duyguları (tutum ve değerleri) içeren 

yaĢam biçimlerinin bütünü olarak tanımlanmıĢtır (Ergil, 1984: 19). 

Tevrüz ise kültür kavramının, insana iliĢkin birçok bilimsel disiplinde çeĢitli anlam ve 

iĢlevler yüklenerek kullanıldığını ifade etmiĢtir. Bu kapsamda; sosyolojik alanda kültür, üç 

analitik düzeyde ele alınmaktadır. Birincisi ulusal kültür, ikincisi kurumsal kültür ve 

üçüncüsü ise mesleki kültürdür (Tevrüz, 1996: 96). 

Kurum kültürü üzerinde geçmiĢ dönemde çalıĢma yapan önemli kiĢilere ait bazı 

tanımlar Sabuncuoğlu ve Tüz tarafından aĢağıda Ģekilde özetlenmiĢtir.  

• G. Hofstede (1980): Kolektif olarak programlanmıĢ düĢünceler, 

• W. G. Ouchi (1981): Organizasyonun çalıĢanlarına verdiği değer ve inançlarla iliĢkili 

semboller, törenler, mitler bütünü, 

• T. Peters - R.H. Waterman: Öyküler, mitler, kahramanlar, sloganlar gibi sembolik 

anlamları içeren baskın ve iç tutarlılığı sahip, paylaĢılan değerler bütünü, 

• E. H. Schein (1985): Bir grubun, içsel ve dıĢsal uyum problemlerine iliĢkin olarak 

devraldığı, keĢfedip geliĢtirdiği temel kavrayıĢ kalıpları (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001:36). 

Diğer önemli bir ifade ile kurum kültürü, insanların birbirleriyle kurdukları karĢılıklı 

güvene dayalı bağlantılar ve iĢbirliği temelinde faaliyet göstermelerini sağlayan Ģebeke ve 

topluluklardan oluĢan sosyal sermaye ve zenginlik yaratmak üzere kullanıma sokulan bilgi, 

enformasyon, mülkiyet ve deneyimi harekete geçiren entelektüel sermayeden oluĢmaktadır. 

Bazı araĢtırmacılar kurum kültürünü oluĢturan unsurları değerler, varsayımlar, normlar, 

inançlar, adetler, semboller, törenler, öyküler kahramanlar ve dil baĢlıkları altında 

toplamaktadırlar (Vural ve CoĢkun, 2007: 12). 

Kurum kültürü hakkında çalıĢanlar; strateji, yapı, sistem, beceriler, insanlar ve tarz 

Ģeklinde sıralanan altı temel yönetim boyutundan sonra, bütün bunlardan çok daha fazla önem 

taĢıyan paylaĢılan değerleri yani kurum kültürünü modellerinin merkezine yerleĢtirmiĢlerdir. 

Ortak değerler, McKinsey‘in 7S (Shared values, strategy, structure, systems, skills, staff, 

style) modelinin çekirdeğidir, organizasyonun tüm boyutlarının birbiriyle bağlantılı hale 

gelmesiyle oluĢan bütünleĢik sistemin kalbi ve ruhudur. Temel değerler kurum kültürünü 

yaratır. 7S modeli türkçe olarak; ortak değerler, strateji, yapı, sistemler, beceriler, insanlar, 

yönetim tarzından oluĢmaktadır (Barutçugil, 2013: 451). 

ÇeĢitli düĢünürlerin kurumsal kültürün özellikleri üzerinde fikir birliği oluĢturduğu 

genel olarak dört ana grup bulunmaktadır. Buna göre kurum kültürü; öğrenilmiĢ veya 

sonradan kazanılmıĢ bir olgudur. Grup üyeleri arasında paylaĢılır olmalıdır. Yazılı bir metin 

halinde değildir. Kurum üyelerinin düĢünce yapılarında, bilinç ve belleklerinde inanç ve 

değerler olarak yer alır. Düzenli bir Ģekilde tekrarlanan veya ortaya çıkarılan davranıĢsal 

kalıplar Ģeklindedir (Eren, 2015: 138). 

Kurum kültürünün yukarıda sayılan bu özelliklerine, kurum kültürünün birleĢtiricileri 

olarak kabul edilen; giyinme normları, sosyal etkinlikler, toplum desteği, eğitim, ödül töreni, 

dinlenme, slogan/logo, haber bültenleri gibi baĢlıklarla birlikte, kurum kültürünün diğer 
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önemli özellikleri olan inovasyon ve risk alma, detaylara dikkat, çıktı oryantasyonu, kiĢi 

oryantasyonu, takım oryantasyonu, rekabet temeline dayanan saldırganlık ve istikrar gibi 

konular da dâhil edilebilir (Vural ve Bat, 2013: 81). 

Kurum kültürü birçok araĢtırmacı tarafından soyut çevre olarak görüldüğünden kurum 

kültürünün boyutlarını kesin olarak belirtmek zordur. Aslında kurum kültürü birbirine bağlı 

olan bazı boyutları da kapsamaktadır. Literatür incelemesi sonunda; bir araya geldiklerinde 

kurumun özünü oluĢturan ve kurumdan kuruma farklılık gösteren 10 boyuttan söz 

edilmektedir. Bunlar; kurum çalıĢanlarının sahip olduğu özgürlük, bağımsızlık ve sorumluluk 

derecesi olan bireysel inisiyatif, çalıĢanların giriĢkenliğe, yeniliklere açık olmaya ve risk 

almaya ne kadar teĢvik edildikleri risk toleransı, kurumun çalıĢanlarına verdiği açık hedefler 

ve kendilerinden beklenilen performansın derecesi olan yön, kurum bünyesindeki ünitelerin, 

ne kadar bir arada ve koordineli bir Ģekilde çalıĢmaya teĢvik edildiklerini gösteren 

bütünleĢme, kurum içinde üstlerin astlarına sağladığı açık iletiĢim, yardım ve desteğin 

derecesi, kontrol etmek için direkt yapılan denetimin miktarı, çalıĢanların, kendi uzmanlık 

sahaları veya belirli çalıĢma gruplarından öte, kurum kimliği, ödül sistemi, fikir ayrılıklarına 

verilen tolerans ile iletiĢim modelleridir (Stephen P. Robbins‘den aktaran Vural, 2012: 60). 

Eren‘e göre; ―Kültürü bir değiĢken olarak ele alan yaklaĢımlardan biri olan 

karĢılaĢtırmalı yönetim yaklaĢımı, kültürü kurumun dıĢında olan ve kurumun temel inanç ve 

değer yargılarını etkileyen bir değiĢken olarak kabul etmektedir. Bağımsız bir değiĢken olan 

kültür, kuruma üyeler yoluyla aktarılmakta ve üyelerin tutum ve davranıĢ kalıpları vasıtası ile 

oluĢmaktadır‖ (Eren, 2015: 140). 

Kurum kültürü, kurumda yönetimin değiĢimi ve kurumsal performansın arttırılmasına 

neden olan bir çevre yaratır. Kurumun stratejik hedeflerini gerçekleĢtirmesine engel olan 

değiĢime direnç veya kuruma bağlı olmama gibi engelleri ortadan kaldırmada değiĢim 

yönetimi çalıĢmalarında en önemli çarpanlardan birisidir. 

Scholz kurum kültürüne üç merkezi ana fonksiyon atfetmektedir: Bunlar; kurumun 

bütünleĢtirme ve koordinasyon fonksiyonu ile kurum kültürünün motivasyon fonksiyonudur. 

Yapılan bazı araĢtırmalar, bu iĢlevlerinin yanı sıra kurumun baĢarısının sağlanması, kurum 

imajı ile kurum kimliği oluĢturmak gibi harici iĢlevleri olduğunu da ortaya koymaktadır 

(Scholz‘dan aktaran Okay, 2008: 226). 

M.Varol‘a göre ise kurum kültürünün iĢlevleri on baĢlık altında özetlenmektedir. 

―Kurumda, genellikle paylaĢılan değerlerin kurumun daha sonraki kuĢaklarına taĢınmasını 

sağlar ve kurumun sürekliliğine katkısı olur. Kurumun kiĢiliği ile kimliğini tanımlar ve 

çalıĢanlar bu kimlikle tanınır. ÇalıĢanları motive eder. Güçlü ve pazara yönelimliyse, 

planlama ve karar almayı kolaylaĢtırır. Alt kademe çalıĢanları çoğu durumlarda ne yapmaları 

gerektiğini kolayca bilebilir. ÇalıĢanların yaĢamına anlam katar, onu zenginleĢtirebilir. 

Gerektiğinde yapısal değiĢimi kolaylaĢtırıcı rol oynar. Kültür; değerler sistemi, çalıĢanların 

güvenlik, sağlık, yaĢama anlam katma ve müĢteriye hizmet gibi iĢlevlerini bütünleĢtirir. 

Kurumsal amaçların ve kalıcılığın kaynağı olma iĢlevini görür. Sürekli uyum sağlamaya 

elveriĢli özelliklere sahipse kurumun varlığını sürdürmesine katkı sağlar‖ (Varol,1993: 186). 

Bir kurumun kültürü, kendiliğinden ortaya çıkmamakta ve zaman içinde oluĢmaktadır. 

Kurumun gelenekleri, görenekleri, genel olarak kurumda iĢlerin nasıl yapıldığı ve kurumun 

temel değerleri hakkında bilgi vermektedir. Kotter ve Heskett‘e göre, kurum kültürünün 

oluĢturulması dört aĢamada ele alınmaktadır. Öncelikle, üst düzey yöneticiler bir vizyon, 

felsefe ve iĢ stratejisi geliĢtirir ve uygulamaya koyarlar. Ġkinci aĢamada, uygulanan felsefe ve 

strateji kurumsal davranıĢı biçimlendirir. Üçüncü aĢamada, çeĢitli ölçülere göre kurum 
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baĢarılı olur ve bu baĢarı yıllarca devam eder. Sonuç olarak; kurumda vizyon ile stratejiyi 

uygulamaya koymada yaĢanan tecrübeleri yansıtan bir kurum kültürü oluĢur (Kotter ve 

Heskett, 1992: 7). 

Kilmann‘a göre dört neden kurum kültüründe değiĢime neden olmaktadır. Kurum 

kültürü; kurumun ana hedefini destekler nitelik göstermiyorsa, kurumun baĢarısı için itici bir 

güç olarak harekete geçemiyorsa, kurumdaki çıkar gruplarının, kurum çıkarları doğrultusunda 

uzlaĢtırıcı iĢler sağlayamıyorsa ve kurumdaki çıkar grupları arasında uyum sağlayamıyorsa, 

son olarak kurum üyelerine kurumun karmaĢık ve zor sorunlarını ele almaya ve çözmeye 

yönlendirici katılımcı bir ortam sağlayamıyorsa kurum kültürü için değiĢim kaçınılmaz 

olmaktadır. Kilmann kurum kültüründe yapılacak değiĢim için beĢ temel evre öne 

sürmektedir. Gerçek normların su yüzüne çıkarılması aĢamasında; kurum çalıĢanlarından 

tutum ve davranıĢlarını yönlendiren bazı inanç, değer, standart ve varsayımlar yazması 

istenmektedir. Yeni beklenti ve emirlerin dağıtılması safhasında; kurum çalıĢanlarının 

kurumun nereye gitmesi gerektiği ve hangi tip davranıĢların doğru olacağı konusunu 

tartıĢmaları istenmektedir. Yeni normların oluĢturulması kapsamında kurum çalıĢanlarından 

baĢarı için yeni inanç, değer, standart, varsayım kalıplarının oluĢturulması ve tartıĢılması 

istenmektedir. Son iki aĢamada ise kültür boĢlukları saptanır ve doldurulur. Sonuncu adımın 

temel hedefi ise bir kültür Ģokuna neden olmadan, kurumun mevcut eski normlarından arzu 

edilen normlara doğru değiĢimi baĢlatmaktadır (Kilmann‘dan aktaran Eren, 2015: 171). 

Bu yaklaĢımlara ilave olarak Toyohiro Kono‘ya göre kurumda kültür değiĢimi; 

saldırgan yaklaĢım, deneysel yaklaĢım ve kurum personel yönetimi yaklaĢımı açısından 

incelenebilir. Saldırgan yaklaĢımda; yeni iĢletme stratejileri, yeni ürün pazarlama politikaları 

içinde yeni davranıĢlar gerekeceği için beraberinde kurum kültürünün değiĢimini de 

içerecektir. Deneysel yaklaĢımda; kurumun bir bölümünde değiĢiklik baĢlar, eğer baĢarılı 

olunursa diğer bölümlere de yayılır. Kurum personel yönetimi yaklaĢımında ise; kurumsal 

yapının değiĢimi için çalıĢma yapacak bir takım veya bölüm oluĢturulur. Kurum kültürünün 

değiĢiminde bu çok önemlidir. Çünkü bu yeni yapılanma ile daha önce oluĢturulan strateji 

uygulamaya konulacaktır (Eren, 2015: 172). 

Liderlerin ve yönetimlerin önemli görevlerinden birisi çalıĢan değiĢime dirençlerine 

karĢı tedbirler geliĢtirmektir. Literatürde, çalıĢanların değiĢime gösterdikleri direnci 

önlemenin veya azaltmanın çeĢitli yolları belirtilmiĢtir. Ancak uygulamada bunlardan 

hangisinin veya hangilerinin nerede ve ne zaman uygulanacağı, kurumun içinde bulunduğu 

duruma göre farklılık göstermektedir: 

• Eğitim ve iletiĢim: ĠletiĢim, değiĢimi uygulamada oldukça önemlidir. Eğitim ve 

iletiĢim stratejisi; değiĢime olan direncin kurum içi yanlıĢ bilgilendirmeden ve zayıf 

iletiĢimden kaynaklandığı görüĢüne dayanmaktadır. Bu görüĢe göre, direnci önlemenin en iyi 

yollarından biri, çalıĢanları önceden eğitmek ve değiĢimin gerekliliğini anlamalarını 

sağlayacak bilgileri açık ve net bir Ģekilde çalıĢanlara iletmektir. Bu süreç içinde değiĢim 

temsilcisi, birebir tartıĢmalar, grup sunumları, rapor ve kısa notlarla değiĢime destek sağlar. 

DeğiĢim temsilcisi, yönetim tarafından belirlenen ve değiĢim sürecinin gerçekleĢtirilmesinden 

doğrudan sorumlu olan ve katalizör görevi gören kiĢi veya kiĢilerdir. Saha çalıĢmasında 

Çember Liderleri değiĢim temsilcisi olarak görev yapmıĢtır.  

• Katılım: ÇalıĢanlar tarafından değiĢime gösterilen söz konusu direnci azaltmanın en 

iyi yollarından diğeri, potansiyel direniĢçileri değiĢimi planlama ve uygulama aĢamasında iĢin  

içine dâhil etmektir. Çünkü çalıĢanlar, çoğunlukla oluĢumuna ve değiĢimine yardımcı 

oldukları Ģeyleri her zaman destekleme eğilimindedir. ÇalıĢmalara katılım, çalıĢanları 
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tartıĢmaya, iletiĢime, öneriler üretmeye ve değiĢimle yakından ilgilenmeye teĢvik eder. Bu 

süreç içinde kurumlar iletiĢim ağları vasıtasıyla; yani bölümler arası bürokrasiye bağlı 

kalmadan, çalıĢan ve bilgiyi paylaĢan gezici takımlar tesis ederek takım çalıĢmasını ve 

katılımı arttırmaya önemli katkılar sağlarlar. 

• Destek ve kolaylık: Yöneticilerin ve değiĢim temsilcisinin direnci azaltmalarının 

diğer yollarından birisi de, çalıĢanlara destek vermeleri ve kolaylık sağlamalarıdır. Özellikle 

iĢlerin yeni ve farklı bir Ģekilde yapılmasından dolayı çalıĢanlarda korku ve endiĢe söz konusu 

olduğunda, yönetimin çalıĢanlara sağladığı özel eğitim, iĢ stresi danıĢmanlığı veya yorucu bir 

dönemden sonra verdiği telafi Ģeklindeki kısa izin vb. desteklerin ve kolaylıkların faydalı 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

• Müzakere ve anlaĢma: DeğiĢime gösterilen direnci önlemenin bir diğer yolu ise, 

görüĢme ve müzakere aracılığıyla çalıĢanlarla bir anlaĢmaya varmaktır. Bu stratejide değiĢim 

temsilcisi mevcut ve potansiyel direniĢçilerin ihtiyaç ve çıkarlarını göz önünde tutarak, 

değiĢimi gerçekleĢtirmektedir. Bir çeĢit kazan-kazan taktiği olan bu süreçte, tartıĢma ve 

toplantılar yoluyla çalıĢanlar aydınlatılmakta ve çalıĢan sendikalarından gelebilecek tepkiler 

için pazarlığa oturulmaktadır. 

• Ġdare ve atama: DeğiĢimin cazip hale getirilmesi için gerçeklerin çarpıtılması veya 

kabulünün sağlanması için çalıĢanlar arasında asılsız söylentilerin yaratılması, bir idare 

örneğidir. Bu stratejide lider baĢkalarını etkilemek için gizli bir çaba içindedir. Ġdarenin farklı 

bir Ģekli olan atama ise, direniĢçi grubun liderine veya iĢletmenin herhangi çalıĢanına, 

değiĢimin planlanması ve uygulanmasında önemli bir görev verilmesidir. Bu aĢamada aslında 

doğrudan herhangi bir katılım söz konusu değildir. Bu stratejinin amacı, çalıĢanın fikir ve 

görüĢlerini almak değil, sadece çalıĢmada onayını ele geçirmektir. 

• Baskı: Yukarıda açıklanan stratejilerle vakit kaybetmek istemeyen bazı liderler ve 

kurumlar, çalıĢanları düĢük ücret veya sicil, transfer, tayin ve benzeri tehditlerle direkt 

korkutarak değiĢime zorunlu olarak adapte etmeye çalıĢmaktadır. 

DeğiĢim sürecinde lider veya değiĢim temsilcisi, kurumun içinde bulunduğu durum ve 

koĢullara uygun olarak, bu stratejilerden birini veya birkaçını eĢzamanlı uygulayabilir. 

Kurum Kültürü Modelleri 

 Kültür konusuna farklı araĢtırmacılar değiĢik Ģekillerde yaklaĢmıĢlardır. Kültür 

konusundaki ilk dönemlere ait çalıĢmalardan birisi Kluckhohn ve Strodtbeck tarafından 

yapılmıĢtır. Özellikle ABD‘nin güneydoğu eyaletlerine odaklanan bu araĢtırmalar,  zaman 

içinde değiĢken bir kültürel yapı üzerine geniĢletilmiĢtir. 

 Kluckhohn ve Strodtbeck, değerleri dünyaya bakıĢ açısını yansıtan altı farklı 

yönelime ayıran bir teori geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢma sisteminde değer yönelimi, insanların 

yaĢamlarını yönlendiren bir dizi prensipler bütünü olarak tanımlanmakta ve bu altı değer 

yönelimlerinin topluluğun kültürünü sarmaladığını, bunun sonucunda da bireylerin dünyaya 

bakıĢını yönlendirdiğini iddia etmiĢlerdir. Kluckhohn ve Strodtbeck‘in altı değeri; doğayla 

iliĢki, zaman yönelimi, temel insan doğası, eylem yönelimi, bireyler arası iliĢkiler ve mesafe 

yönelimi olarak sınıflandırılmaktadır. (Sığrı ve Gürbüz, 2015: 574). 

 Edward Hall yaptığı çalıĢmalarda toplumların kültürlerini farklı bir yaklaĢımla 

incelemiĢtir. Hall, iletiĢimi kültürün temel unsuru olarak görmüĢ ve kültürün bir iletiĢim 

sistemi, iletiĢimin de tüm toplum kültürlerinin ortak özelliği olduğunu ifade etmiĢtir. Hall, her 

kültür çevresi içindeki insanların, birbiri ile iletiĢim kurarken daima belirli bir bağlam (olayı 
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çevreleyen bilgi ağı ve olayın anlam kazanmasında belirleyici) içinde bulunduklarını 

vurgulamıĢtır. Hall, bazı kültürlerde mesajların açık bir Ģekilde belirtildiğini, kelimelerin 

birçok bilgi içerdiğini; bazı kültürlerde ise bilgilerin sınırlandığını vurgulamıĢtır. Bu bakıĢ 

açısıyla kültürün iletiĢim farklılıkları olduğunu savunmuĢtur. Farklı ülkelerde kullanılan farklı 

iletiĢim tekniklerine yönelik çalıĢma yöntemlerini esas alan Hall, ülkeleri iletiĢimde tercih 

ettikleri yöntem bakımından yüksek ve düĢük bağlam ülkeleri olarak ayırmıĢtır. Hall, 

iletiĢimde kullanılan yöntem dıĢında bireyler arası mesafe ve zaman kullanımı bakımından da 

ülke ve toplulukların farklılaĢtığını ifade etmiĢtir.Hall, toplumları zamanı kullanma açısından; 

monokronik toplum (her bir birim zamanda belirli bir iĢe baĢlanır ve bitirilir) ve polikronik 

toplum (aynı zaman diliminde birden fazla iĢe baĢlanır, hepsi birlikte yürütülür ve sonuçta 

birim zamanda daha fazla iĢ tamamlanır) olarak iki farklı yapıda incelemiĢtir (Hall‘dan 

aktaran Sığrı ve Gürbüz, 2015: 575). 

William Ouchi, kendine özgü ve katılımcı bir kültür olan Japon yönetim tarzını ―Z 

Yönetim Teorisi‖ çalıĢmasında açıklamıĢtır. Ouchi‘ye göre Japon kültüründe olduğu gibi Z 

tipi kültürde de hayat boyu istihdam imkânları vardır. Kurumun çevresel saygınlığı ve 

baĢarısı, uyguladığı etkin personel politikası ile doğru orantılıdır. Z tipi kurum kültürlerinde 

bireysel kararlardan ziyade, Japon iĢletmelerinde görüldüğü gibi oluĢturulan proje grupları 

vasıtasıyla önemli konularda yönetim tarzının kuvvetli katılımı aranmaktadır. Z tipi kurum 

kültüründe rotasyon sistemi yatay ve dikey olarak uygulanmaktadır. Z kültüründe çalıĢan 

personelin kurum içi iletiĢimi, Japon yönetim sistemlerinde olduğu gibi tüm çevreyle 

bağımlılıkları ve ailesi ile birlikte ele alınmaktadır (Eren, 2015: 158). 

Charles Handy kurumları, yönetim tarzları, yapıları ve anlayıĢları açısından dört 

grupta incelemiĢtir. Kültür tiplerini güç kültürü, rol kültürü, görev kültürü ve birey kültürü 

olarak gruplamıĢtır. Kurum kültürü çeĢitlerine ait temel özellikleri Ģöyle özetlemiĢtir. 

• Güç kültürü: Bu kültür tipini, merkezi bir güç ve onun etrafında Ģekillenen bir ağ 

yapısı ile tanımlamıĢtır. Güç, merkezdeki aktörde olmak üzere tüm üniteler arası bir iliĢki 

olduğunu ifade etmektedir. Her türlü yetki merkezdeki güçlü aktörde bulunan ve çok az 

bürokrasi olan bu yapılarda, kurumun etkinliği güven ve empatiye dayanmaktadır.  

• Rol kültürü: Çoğu zaman bürokrasi olarak da görülen bu kültürde; akıl ve mantık ön 

plana çıkmaktadır. Kurumu temelini oluĢturan belirli rolleri oynayan bölümler,  liderler ve 

çalıĢanlar vardır. Kurum içinde iĢ tanımları, iletiĢim süreçleri ve normlar çok iyi tanımlanmıĢ 

ve ilgili bölümler kendilerine tanımlı rolleri tam anlamıyla yerine getirir. 

• Görev kültürü: Proje temelli olan görev kültüründe maksat doğru insanın doğru yere 

getirilmesi, gereken kaynakların sağlanması ve çalıĢanlara bunlarla ilgili faaliyetleri 

yürütmeleri için ihtiyaç duydukları yetkilerin verilmesidir. Oldukça esnek yapıya sahip bu tip 

kültürlerde etkileme uzmanlık gücündedir.  

• Birey kültürü: Bu tür kültürlerde çalıĢan bireyler, sistemin merkezi konumdadır. 

Kurumsal yapının veya kurumun varlık nedeni, bünyesinde bulunan bireylere hizmet 

etmektir. Bu nedenle güçlü birey düĢüncesi vardır. 

Geert Hofstede‘nin kurum kültürüne yönelik alan çalıĢması sonucunda; çalıĢanlar 

arasındaki iĢle ilgili değer ve tutum farklılığının; meslek, yaĢ veya cinsiyetten 

kaynaklanmadığı ortaya konmuĢ, iĢle ilgili değer ve tutumlar arasındaki değiĢikliğin tek 

kaynağının ulusal kültür farklılığı olduğu tespit edilmiĢtir. Hofstede, bu çalıĢmasında dört 

temel kültürel boyutu açıklamıĢtır; bireycilik/toplulukçuluk, güç mesafesi, belirsizlikten 



 
 

 2006 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

kaçınma ve erillik/diĢilik. Hofstede, daha sonra yaptığı araĢtırmalar sonucunda (özellikle 

Çin‘de) bu temel boyutlara ―zaman yönelimi‖ boyutunu da eklemiĢtir. 

• Bireycilik/Toplulukçuluk: Bireycilik, birey kimliğinin grup kimliğinden üstün 

olduğunu vurgulayan bir kültür eğilimi olarak tanımlanır. Toplulukçuluk ise birey 

ihtiyaçlarından daha çok grup ihtiyaçlarına önem verilen bir kültürü ifade eder.  

• Güç mesafesi: Bu yapılanmada; bir ülke içindeki kurumun daha kuvvetsiz üyelerinin, 

ülkedeki gücün eĢitsiz dağılmasını ne ölçüde öngördüklerini ve bunu kabul etmeye ne derece 

yatkın olduklarını ifade etmektedir. Güç mesafesi düĢük olan toplumlarda eĢitliğe daha fazla 

önem verilmektedir. Güç mesafesi azaldıkça, insanların karar verme sürecine katılmaları 

artar.  

• Belirsizlikten kaçınma: Hofstede belirsizlikten kaçınmayı ―bir kültürün üyelerinin 

belirsiz veya bilinmeyen durumların tehdidini ne ölçüde hissettikleri‖ olarak tanımlar. 

Belirsizlikten kaçınma güvenlik amacıyla insanların yasalar, yönetmelikler gibi resmi 

kurallara bağlı olma eğilimiyle, yani bir anlamda risk alma derecesiyle orantılıdır. 

• Erillik/DiĢillik: Eril toplumlarda baĢarı, performans, para ve rekabet gibi maddi 

değerler ön plandayken; diĢil kültürlerde yaĢam kalitesi, sıcak iliĢkilerin sürdürülmesi, 

güçsüzleri koruma, çevreye saygı duyma, dayanıĢma gibi manevi kavramlar daha çok öne 

çıkmaktadır. Bu nedenle, diĢil toplumlarda maddi değerlerin her alanda daha arka planda 

kaldığı görülmektedir. 

• Zaman yönelimi: Hofstede‘nin 23 ülkedeki çalıĢmalarını tekrarlaması sonucu ortaya 

çıkan beĢinci boyut olan zaman oryantasyonu, insanların gelecek yönlü bir yaklaĢım veya 

geleneksel/geçmiĢ yönlü bir yaklaĢımla sergilemesine odaklanmaktadır (Hofstede‘den akt. 

Sığrı ve Gürbüz, 2015: 576 ) 

Cameron ve Quinn, geliĢtirdikleri kurum kültürü modelinde kurum içinde geliĢtirilen 

kültür ile bu kültürün kurumsal baĢarı veya etkinliğine etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmacılar stratejinin, kurum üyelerinin bekledikleri finansal baĢarı, motive edici ücret ve 

uygun personel yönetimi için etkili olduğunun altını çizmiĢlerdir. Yönetim kademelerince 

daha etkin yeni stratejilerin bulunması ve uygulanması sayesinde, kurum çalıĢanlarının arzu 

ve isteklerinde,  çalıĢanların içindeki değiĢiklik ve yaratıcılık kapasitelerinde gözle görülür 

artıĢlara neden olacağını belirtmiĢlerdir. Kurum kültürü ile kurumsal baĢarı arasındaki 

iliĢkileri inceleyen Quinn ve arkadaĢları ―Rekabetçi Değerler‖ ismini verdikleri yeni bir 

model geliĢtirmiĢtir. Cameron ve Quinn‘e göre kültür, değer yargıları, varsayımlar ve 

yorumlamalarla ifade edilmektedir. Rekabetçi değerler modelinde Klan, Adhokrasi, HiyerarĢi 

ve Piyasa tipi olmak üzere dört kültür tipi tanımlanmıĢtır (Eren, 2015: 150). 

Toyohiro Kono kurum kültürlerini Ģu Ģekilde sınıflandırmıĢtır.  

• Dinamik kültür: Bu kültürde bireyler yeniliklerin önemi üzerinde durur ve kurum 

içinde genel değerleri paylaĢır. Bir topluluk veya aile hissine sahiptir. Bu kültürde kurumun 

amacı çalıĢanları tarafından açıkça anlaĢılır ve yapılan iĢlerin anlamı bilinir. Kurumun hem 

yatay hem de dikey olarak çok iyi bir iletiĢim sistemi mevcuttur. 

• Lideri izleme ve dinamik kültür: ÇalıĢanlar liderin yeteneklerine güvenir, üst 

yönetimden gelen fikirler ve bilgiler çalıĢanlar için önemlidir.  

• Bürokratik kültür: Kurumlarda kurallar ve standartlar çoktur, çalıĢanların 

davranıĢları bu kurallarla belirlenir. 
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• Hareketsiz kültür: Bu kültüre ait çalıĢanlar eski davranıĢ örneklerini tekrarlar ve bilgi 

toplamaları içe yönelik gerçekleĢir. Bu kültürde çalıĢanlar çevrelerindeki değiĢimlere karĢı 

duyarsızdır ve yeni fikir üretmezler. 

• Güçlü lider ile hareketsiz kültür tipi: Bu kültür tipinde üst yönetim otokrat 

olduğundan ve çoğu zaman aldıkları kararların yanlıĢlığından, emirlere uymak zorunda kalan 

çalıĢanlar zamanla giriĢimciliklerini kaybederler. Üst yönetimin yıllarca aynı konumda 

kalması durumunda, lideri izleme ve canlı kültür tipi; güçlü lider ile hareketsiz kültür tipine 

dönüĢebilir (Vural, 2012: 83). 

Terrence Deal ve Allan Kennedy, kurum kültürü yaklaĢımlarında, çevre ve kurum 

kültürü arasındaki iliĢkileri iki boyutlu değiĢken üzerinde dört değiĢik kültür biçimi 

oluĢturarak açıklamaktadır. Bu farklı kültürlerin meydana gelmesinde rol oynayan 

değiĢkenlerden birincisi, iĢletmelerin stratejik kararlarına iliĢkin çevresel belirsizlik 

derecesidir. Ġkinci değiĢken ise, kararın baĢarısı konusunda iĢletmenin çevreden aldığı geri 

beslemenin hızıdır.  

• Sert erkek, Maço kültürü (Atılgan Kültür): Tamamen bireyselci, herkesin çok sık risk 

aldığı ve bu risklerin olumlu ya da olumsuz sonuçlarını hızla gördükleri bir kurum kültürüdür. 

Bu kurumlar yüksek riskli kararlardan kaçınan, baĢarılarının geri beslenmesini hızlı alan bir 

politika izlerler.  

• Çok çalıĢ / sert oyna kültürü (Aktivite Kültürü): Eğlence ve hareketin önemli olduğu 

ve daha çok satıĢla ilgilenen kurumlarda görülen kültürdür. Ekip halinde organize 

çalıĢan,böylece yüksek satıĢ hacmini daima elinde tutan satıcılar bu kültürün kahramanlarıdır. 

• ġirketin üzerine iddiaya gir kültürü (Yetki Kültürü): Büyük kararların alındığı, ancak 

bu kararların sonuçlarının iyi mi yoksa kötü mü olduğunun çalıĢanlar tarafından çok geç 

anlaĢıldığı kurumlardaki kültürdür. Bu sektörde baĢarılı olmak için teknik rekabette üstünlük 

ve baĢarı önemlidir. Yalnız bu sistemde çalıĢanlar, yaptıklarının sonucunu görebilmek için 

sabır ve olgunluk göstermelidir. 

• Süreç kültürü (Kapalı HiyerarĢi Kültürü): Bu kültür, çalıĢanların yapılan iĢin sonucu 

ile ilgili neredeyse hiç geri bildirim almadıkları, bu nedenle iĢin sonucundan çok, nasıl 

yapıldığına odaklandıkları kurumlarda hâkim olan kültürdür. Bu kültürlerde kurum çalıĢanları 

oldukça fazla çalıĢmakta ve hata yapmamaya azami gayret göstermektedir. Bu tip kültürlerde 

unvan ve maaĢ dıĢında elde edilen gelirler oldukça önem arz etmektedir (Eren, 2015: 153). 

Parsons, kurum kültürünün araĢtırılması ve oluĢturulmasında sosyal değerlerin 

katkıları üzerine çalıĢmıĢtır. Parsons, sistem yaklaĢımında sosyal sistemlerin karmaĢık 

yapısını, iĢleyiĢ mekanizmasını ve alt sistemlerin üst sistemlere bağlılığı konularını 

inceleyerek bu konuda kuram geliĢtirmiĢtir. Parsons modelinde; uyum, amaca ulaĢma, 

bütünleĢme ve yasallıktan oluĢan dört ana fonksiyon bulunmaktadır. Parsons, her sosyal 

sistemin bu fonksiyonları içermesi gerektiğini savunur. Kurumlardaki kültür oluĢumuna 

katkıda bulunan değerler Ģu baĢlıklar altında toplanabilir: Teknik değerler, ekonomik değerler, 

sosyal değerler, psikolojik değerler, politik değerler, estetik değerler, ahlaki değerler ve dini 

değerler. 

Schein‘e göre kurum kültürünün üç ana iĢlevi vardır. Bunlar; kurumun dıĢ çevreye 

uyum sorunlarını çözme, kurumun çevreyle bütünleĢme sorunlarını çözme ile çevreyle 

belirsizlikleri azaltma, endiĢeleri giderme ve korkuları yenmedir. 
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• Kurumun dıĢ çevreye uyum sorunlarını çözme: Uyum sorunlarından en önemlisi 

amaçların ve misyonun çevreyle uyumlu ve tutarlı olarak belirlenmesi ile bunlara uygun 

stratejiler oluĢturulmasıdır. Bu aĢamada misyonu çevresel değiĢimlere göre değiĢimi, 

kurumun varlığını sürdürebilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu sistemde çalıĢma; 

görev ve strateji, amaçlar, araçlar, ölçme ve düzeltme baĢlıkları altında gerçekleĢtirilir.  

• Kurumun çevreyle bütünleĢme sorunlarını çözme: Bu sistemde çalıĢma yapılan ana 

baĢlıklar Ģunlardır: Ortak dil ve kavram birliği, grup sınırları, gruba dâhil olma ve kabul 

edilmeme ölçüleri, güç ve konum, kiĢisel ilkeler, arkadaĢlık ve sevgi, ödüller ve cezalar ile 

ideoloji ve din. 

• EndiĢeyi azaltma: Kurum kültürünün en önemli görevlerinden biri, çevrede oluĢan 

belirsizliklere karĢı bir filtre görevi görmesi, bu belirsizlikleri azaltması veya en azından 

belirsizliklerin etkilerini hafifletmesidir (Eren, 2015: 145). 

Kilmann‘a göre kültür, kurumsal bürokrasiyi yorumlama iĢlerini yerine getirmekte, bu 

sayede tüm karar sistem ve mekanizmaları ile çalıĢanların iĢ görme arzularını ve iĢ verimlerini 

de olumlu yönde etkilemektedir. Ona göre kurum kültürü, kuruma hâkim olan inançların ve 

kurum ikliminin davranıĢlara doğrudan yansımasıdır. 

Byars tarafından geliĢtirilen kurumsal kültür ölçeği tekniği iki boyutludur. Birinci 

boyut katılımcılık niteliğinin belirlenmesi, ikinci boyut ise çevreye karĢı gösterilen 

faaliyetlerin özelliği ile ilgilidir. Byars tarafından geliĢtirilen Kurumsal Kültür Ölçeği‘nin 

diğer çarpanları; katılımcılık, insanlar, çevreye karĢı gösterilen faaliyetler de tablolarda kısaca 

faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Byars‘a göre; müĢteriler ile çalıĢanlar arasında iletiĢim 

ve iliĢki boyutunun yüksek ölçüde bulunmadığı kültürlerde katılımcılık bulunmamaktadır. 

Goffee ve Jones‘a göre kurum kültürü durumsaldır. AraĢtırmacılar, kurumlar için ―iyi‖  

ya da ―doğru‖ bir kültür olmadığını; kurumlar için en uygun kültürün, kurumların faaliyet 

alanlarındaki ve iĢ çevrelerindeki zorlukları en baĢarılı Ģekilde aĢabileceklerine inandıkları 

kültür olduğunu iddia etmektedirler. Goffee ve Jones görüĢlerini desteklemek için, insan 

davranıĢlarını temel almıĢ ve çoğunlukla Durkheim‘ın fikirlerinden etkilenerek yeni bir model 

ortaya koymuĢlardır. Onlara göre, bu durumsallığı sağlamanın yolu sosyalleĢme ve 

dayanıĢmaya önem vermekten geçmektedir. Goffee ve Jones sosyallik ve dayanıĢma 

boyutlarının yüksek ve düĢük olduğu durumları içeren, matris bir yapı ortaya koymuĢtur. Bu 

yapıya göre; Ģebeke, komün, parçalanmıĢ ve paralı asker olarak dört farklı kültür 

tanımlanmıĢtır. Ancak bu yapının diğer bir özelliği de üçüncü bir boyut olarak ayrı bir 

derinliğe sahip olmasıdır. Bu derinlik boyutundaki görüĢ ise sosyalliğin ve dayanıĢmanın, 

bazı durumlarda olumlu ve olumsuz etkilerinin olabileceğidir. 

Johnson ve Scholes, stratejik yönetimin zorluklarını kültürel bir ağ içinde göstermeye 

çalıĢmıĢ ve kurumsal paradigmayı veya ―olayları görüĢ Ģeklini‖ kültürel bir ağ içinde 

oluĢtuğunu ifade etmiĢlerdir. Kültürel ağ; kurumun güç yapıları, kurumsal yapıları gibi katı 

yapısal ve kontrol gibi sistemsel özellikleri ile ritüeller, rutinler, semboller vb. yumuĢak 

sembolik niteliklerini birleĢtiren farklı bir bakıĢ açısı sunmaktadır. Sosyal ağ kavramını temel 

alan bu yaklaĢımda, kurum kültürünün aslında çok farklı aktör ve olguların etkileĢiminden 

oluĢtuğu ve bu Ģekliyle durumsal bir nitelik taĢıdığı vurgulanmaktadır. Sözkonusu kurum 

kültürü modeli dinamik ve değiĢken bir yapıdadır (Sığrı ve Gürbüz, 2015: 615). 

Miles ve Snow; kurumların geçmiĢten bugüne kadar taĢıdıkları sistem, yapı ve 

değerlerin; zaman içinde kurumların belirli gelenek ve alıĢkanlıklar edinmelerine yardımcı 

olduğunu, bu özelliklerin dört farklı kültür grubunda toplandığını, bu özelliklerinin ise strateji 
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oluĢumuna katkı sağlayarak yönetici ile lider tiplerini açıklanmasına yardımcı olduğunu 

savunmaktadır. 

• Koruyucu kültür modeli: Kurumlar, muhafazakâr inançlara ve değerlere sahiptir. Bu 

kültür tipini benimseyen kurumların strateji oluĢturma, planlama, analize önem verme, yeni 

karĢılaĢılan sorunları daha önceden uygulanmıĢ ve kurumu baĢarıya götürdüğü tespit edilmiĢ 

yöntemlerle çözme eğilimleri vardır. 

• GeliĢtirici kültür modeli: GeliĢtirici kültür modelini uygulayan kurumlar yenilikçidir. 

Bu kurumların yöneticileri yeni ürünler üretmek, yeni pazarlara girmek eğilimindedir ve riske 

girmekten çekinmezler. Bu kurumların stratejisi geliĢme ve büyümedir.  

• Analizci kültür modeli: Analizci kültür modeline sahip kurumlarda denge ve değiĢim 

gibi iki farklı yön bir aradadır. Denge, biçimsel yapılar oluĢturmada ve mevcut faaliyetlerin 

etkinliğinin araĢtırılmasında en büyük etkendir. DeğiĢim ise, rakip kurumların faaliyet ve 

stratejilerini kontrol ederek, onların davranıĢları ile fikirlerini dikkate alarak geliĢtirilen 

tedbirli stratejilerdir. Bu stratejilerde ise denge her zaman ön plandadır.  

• Tepki verici kültür modeli: Rakiplerden ve çevreden gelen değiĢim baskıları altında 

kalan bu tip kurumlarda, pasif yöneticiler etkili biçimde cevap verebilme yeteneğinden 

yoksundur (Eren, 2015: 157). 

Tom Peters ve Robert Waterman, iĢ hayatında baĢarılı olan ABD kurumlarının baĢarı 

sırlarını araĢtırmıĢlar ve hazırladıkları kitaba Mükemmelliği AraĢtırma (In Search of 

Excellence) adını vermiĢlerdir. Böylece yönetim kitaplarına mükemmellik yaklaĢımı olarak 

geçen popülist ve amprik görüĢlerini ortaya koymuĢlardır. BaĢarı ölçütü olarak finansal ya da 

ekonomik ölçütleri dikkate alan Peters ve Waterman, bu kurumların yüksek kaliteye 

odaklandığını, karmaĢık görev çevresi içinde iĢleri basit tutmaya çalıĢtıklarını ve çalıĢanlarını 

mutlaka dinlediklerini ifade etmektedir. 

Toplam Kalite Yönetimi‘nde (TKY) bir arada kullanılan çok sayıda yönetim araç ve 

tekniği bulunmakla beraber, EFQM (EFQM- European Foundation for Quality Management / 

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli; kuruluĢlara bütünsel bir bakıĢ açısı 

sağlayarak, TKY araç ve tekniklerinin uyum içinde ve birbirini tamamlayıcısı olarak nasıl 

kullanılabileceği konusunda yardımcı olur. EFQM Mükemmellik Modeli; kuruluĢun 

gereksinimlerine ve iĢlevine bağlı olarak sürdürülebilir bir kurumsal mükemmellik 

doğrultusunda bir üst çerçeve oluĢturur ve böylece bu türden çok sayıda TKY aracı ile birlikte 

kullanılabilir. Mükemmel kuruluĢlar tüm iç ve dıĢ paydaĢlarının beklentilerini karĢılayan veya 

aĢan yüksek düzeyde performans gerçekleĢtirir ve bu performansı her zaman sürdürür. EFQM 

sürdürülebilir baĢarının takdir edilmesi, tanıtılması ve aynı zamanda sürdürülebilir  baĢarıya 

ulaĢmak isteyen kuruluĢlara rehberlik edilmesi amacıyla kurulmuĢtur. Bu amaç birbiriyle 

bütünleĢik üç önemli unsurla gerçekleĢtirilir: 

• Mükemmelliğin Sekiz Temel Kavramı, 

• EFQM Mükemmellik Modelinin Dokuz Kriteri, 

• RADAR (RADAR-Results, Approach, Deployment, Assessment, Review): Sonuçlar, 

yaklaĢım, yayılım, değerlendirme ve gözden geçirmeden oluĢur.  

Mükemmelliğin Temel Kavramları ise; müĢteriler için değer katma, sürdürülebilir bir 

gelecek yaratma, kurumsal yetenekleri geliĢtirme, yaratıcılık ve yenileĢimden yararlanma, 

vizyoner, esin veren ve bütünsel liderlik, çeviklikle yönetme, çalıĢanların yetenekleriyle 

baĢarma ve mükemmel sonuçları sürdürmeden oluĢur (Kalder, 2013: 4). 
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Kurumsal DavranıĢ, Motivasyon ve Kurum Bağlılık ÇalıĢmaları 

Kurumsal davranıĢ akademik çalıĢma sahası, yönetim ve kurum biliminin bir alt 

çalıĢma alanı olarak kurum içindeki davranıĢsal konuları ele almaktadır. Kurum içinde çalıĢan 

bireylerin iĢ yaĢamında meydana getirdiği gruplar ile kurumsal bütün içindeki çalıĢan 

davranıĢlarının ortaya konulması, kurumsal davranıĢ alanının temel çalıĢma sahasını 

oluĢturur. 

Kurum içindeki çalıĢanların bireysel olarak davranıĢını, çalıĢanların gruplar 

içerisindeki etkileĢimini, iç ve dıĢ çevrede yer alan kurumların bir bütün olarak davranıĢ 

modellerini incelemek kurumsal davranıĢ çalıĢmalarının temel amacıdır. Kurumsal davranıĢ; 

bireysel ve kurumsal etkinliği ve performansı artırmak amacıyla, bilimsel yöntemler 

kullanarak çalıĢma ortamındaki insan ve grup davranıĢlarının anlaĢılmasını ve tahmin 

edilmesini inceleyen bir araĢtırma alanıdır. Kurumda birey ve grup davranıĢlarını anlamak, 

çeĢitli etkiler altında birey ve grupların tepkilerini tahmin etmek, kurumlarda istendik 

davranıĢların sürdürülmesini sağlamak ve yöneticilerin kurumsal amaçlara daha etkin 

ulaĢmaları için birey ve grupları yönetme sürecinde liderlere yardımcı olmak kurumsal 

davranıĢ alanının baĢlıca alt amaçlarıdır. Farklı disiplinlerden ve yönetim yaklaĢımlarından 

beslenerek oluĢan yeni bir çalıĢma alanı olan Kurumsal DavranıĢ alanı, bilimsel geliĢme ve 

analiz süreci bakımından aĢağıda detayları sunulan bazı özelliklere sahiptir. 

• Çok disiplinli bir çalıĢma alanı olarak kurumsal davranıĢ: Kurumsal DavranıĢ 

alanında kullanılan kuram, yaklaĢım ve modellerin önemli bir çoğunluğu insan davranıĢıyla 

ilgilenen psikoloji, sosyoloji, antropoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi olmak üzere farklı 

disiplinlerden beslenmektedir. ÇalıĢanı iĢ veya sosyal yaĢam grubu içinde inceleyen sosyal 

psikoloji ile Kurumsal DavranıĢ konuları içinde sosyal biliĢ, sosyal bilgi, grup içinde tutumun 

oluĢumu ve değiĢimi ile çalıĢma grupları içinde iletiĢim, motivasyon ve liderlik konuları 

kapsamında birçok ortak alan bulunmaktadır. Kurumsal DavranıĢ alanını besleyen disiplinler 

ile bunların katkı sunduğu ana konular ġekil 1‘de görülmektedir. 

• Kurumsal davranıĢın analiz düzeyleri: Yönetim ve kurum araĢtırmalarında genel 

olarak kullanılan altı farklı analiz düzeyi vardır. Bu düzeyler birey, grup, kurum, kurumlar 

arası, toplum ve toplumlar arasıdır. Kurumsal DavranıĢ alanında ise davranıĢ olgusu birey, 

grup ve kurum olmak üzere baĢlıca üç düzeyde ele alınır. Birey düzeyinde bireysel davranıĢ; 

grup düzeyinde insanların oluĢturduğu grupların davranıĢları ve yapıları, kurum düzeyinde ise 

bireyin ve grupların oluĢturduğu kurumların sistemleri incelenir. Bu tür çalıĢmalarda her bir 

düzey bir önceki düzeyin üzerine inĢa edilir. Kurumsal DavranıĢ dolaylı olarak diğer analiz 

düzeyleri ile etkileĢim içerisindedir. Bu kapsamda; algı, tutum, duygular, motivasyon, 

bireysel karar verme, çatıĢma ve müzakere, güç ve politika, liderlik gibi konular grup 

düzeyinde ele alınmaktadır. ĠletiĢim, kurum kültürü, kurumsal değiĢim, yenilikçilik ve 

kurumsal tasarım gibi konular ise kurum düzeyinde incelenmektedir. 

• Kurumsal davranıĢın insan yönelimli olması: Kurumsal DavranıĢın hem inceleme 

konusu, hem de incelemeyi yapan araĢtırmacı insandır. Ġnsanın mekanik evrendeki bir 

nesneden farklı olarak kiĢiliği, değerleri, kültürü ve arzuları vardır. Hawthorne araĢtırmaları 

döneminde baĢlayan BeĢeri ĠliĢkiler Akımı ile birlikte çalıĢanların verimliliğinde ve motive 

edilmesinde; katılım, grup normu, nezaret, tanınma vb. birtakım sosyal ihtiyaçların para, 
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fiziksel ortam vb. ekonomik faktörlerden daha fazla etkili olduğu kabul edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmalar sonucunda; ekonomik insan modeli ve insanı makine gibi gören anlayıĢ zamanla 

yerini insanı sosyal ve psikolojik ihtiyaçları ve yönelimleri olan bir kaynak olarak gören 

yaklaĢıma bırakmıĢtır. DeğiĢen zamana bağlı olarak insanların, tutumları, algıları, özellik ve 

yetenekleri, öğrenme kapasiteleri, duyguları, ihtiyaç ve amaçlarının göz önüne alınması tüm 

kurumlar açısından daha önemli hale gelmiĢ ve insan çalıĢmanın merkezine yerleĢmiĢtir.  

ġekil 1. Kurumsal DavranıĢın Beslendiği Disiplinler 

Kaynak: Robbins ve Judge‘dan aktaran Sığrı ve Gürbüz, 2015, s. 23. 

• Kurumsal davranıĢ ve performans iliĢkisi: Kurumsal davranıĢın yakından ilgilendiği 

konulardan birisi de hem bireysel performansın hem de grup ve kurumsal performansın nasıl 

arttırılacağıdır. Bu çalıĢmalarda performans niçin düĢük ve yüksek olduğu, çalıĢanların 

performansına etki eden psikolojik ve davranıĢsal faktörlerin neler olduğu araĢtırılır. 

Kurumsal DavranıĢ bu çerçevede yöneticilere bilimsel kanıta dayalı çözümler getirir. 

• Kurumsal davranıĢın uygulamaya dönük olması: Kurumsal DavranıĢ, kurum ve 

yönetime; iĢ tatmini ve yüksek görev performansı için kurumda iĢler nasıl tasarımlanacağı, 

etkili liderlik tarzlarının neler olabileceği, çalıĢanların nasıl motive edilebileceği, yöneticilerin 

karar verirken bireysel mi yoksa grupça mı hareket etmesi gerektiği, değiĢime direncin nasıl 

yönetileceği vb. sorunlara çözüm bulunması noktasında uygulamacılara yardımcı olur.  

• Kurumsal DavranıĢ durumsal ve etkileĢimcidir: Durumsallık ve koĢulsallık yaklaĢımı 

kurum ve yönetim bilimi açısından genel olarak; her yerde ve her koĢulda geçerliliği olan bir 

kurum yapısı veya yönetim uygulamasının bulunmayacağı anlamına gelir. KarĢılaĢılan bir 

olayla ilgili tüm çalıĢanların olaya yönelik tepki ve davranıĢları aynı değildir. Ayrıca her olay 

ve davranıĢın meydana geldiği çevresel ortam farklı olabilir. Bu nedenle Kurumsal DavranıĢ 

alanı, belirli bir olay ve davranıĢın farklı durum/koĢullarda farklı sonuçlar doğurabileceğini 

esas alarak, bütün durum ve Ģartlara uyan en iyi bir çözümün bulunmadığını varsayar.  

Kurumsal davranıĢ araĢtırmalarında olguların anlaĢılmasını basitleĢtirmek için farklı 

modeller kullanılmaktadır. Modeller sayesinde karmaĢık gerçeklik ve iliĢkiler daha anlaĢılır 



 
 

 2012 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

hale gelir. Kurumsal davranıĢ alanında kullanılan modeller ile bağımsız ve bağımlı 

değiĢkenler arasında iliĢki kurgulanarak insan davranıĢı açıklanmaya çalıĢılır.  

 

Yöntem 

Bu araĢtırma, kurum kültürünü yaratan değerler, varsayımlar, normlar, inançlar, 

adetler, semboller, törenler ve kurumsal dil kullanılarak kurumsal bağlılığın ve motivasyonun 

arttırılması, kurumsal iletiĢim yöntemlerinin özellikle kurum içi iletiĢim yöntemlerinin 

iyileĢtirilmesine öncelik verilerek, iĢletme içinde teĢkil edilen Kalite Çemberleri vasıtasıyla 

giriĢ testinde tespit edilen EFQM Mükemmellik Modeli baĢarı puanının bir plan dâhilinde 

arttırılması amacını taĢımaktadır.  

AraĢtırmada tipik durum örneklemesi olarak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi‘nde 

(OSB) iki ayrı yerleĢkede faaliyetlerini icra eden yerli ve yabancı tüketiciler için mobilya 

imalatı, montajı ve satıĢını yapan bir iĢletme ile bu iĢletmenin tüm çalıĢanları seçilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın iĢletme içinde birey düzeyinde gerçekleĢtirilerek, ilgili literatürde 

önemli bir boĢluğu doldurmaya katkı sağlaması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada EFQM 

Mükemmellik Modelinin dokuz ana kriterinin baĢlığını taĢıyan dört sayfalık bir durum tespit 

anketi uygulanmıĢtır. Ankette 89 soru sorulmuĢtur. Toplam 1000 puan üzerinden 

değerlendirilen anketin Ana Kriter BaĢlıkları, ana kriter kod numaraları, ana kriter baĢlıkları 

altında yer alan soru miktarları ve EFQM Mükemmellik Modeli‘nde ana kriterlerin 

dağılımlarının hesaplandığı ağırlık puanları Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 1. EFQM MM Çerçevesinde Giriş Anketi Başarı Puanları 

S. 

No. 
Ana Kriter 

EFQM Mükemmellik 

Modeli Ağırlık Puanı 
Kurumsal ĠletiĢim 

Ağırlık Puanı 

1 Liderlik 100 70 % 70 100 70 % 70 

2 ÇalıĢanlar 90 60 % 67 90 60 % 67 

3 Politika ve Strateji 80 53 % 66 80 53 % 66 

4 ĠĢbirlikleri ve Kaynaklar 90 61 % 68 - - - 

5 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler 140 96 % 69 140 96 % 69 

6 ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar 90 60 % 67 90 60 % 67 

7 Toplumla Ġlgili Sonuçlar 60 42 % 70 - - - 

8 MüĢterilerle Ġlgili Sonuçlar 200 138 % 69 - - - 

9 Anahtar Performans (ĠĢ) Sonuçları 150 104 % 69 - - - 

Toplam 1000 684 % 68 500 339 % 68 
 

Kurumsal iletiĢim çok geniĢ bir çalıĢma alanını kapsadığından sınırları belirlemek ve 

hipotezleri netleĢtirmek için, çalıĢma alanı kurum içi iletiĢim yönünde daraltılmıĢtır.  Bu 

kapsamda; Liderlik (100 puan), ÇalıĢanlar (90 puan), Politika ve Strateji (80 puan), Süreçler, 

Ürünler ve Hizmetler (140 puan) ile ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar (90 puan) baĢlıkları altında 

500 puanlık bölüm tezin doğrudan çalıĢma alanı olarak ve kalan 500 puanlık bölüm ise 

dolaylı çalıĢma alanı olarak ele alınmıĢtır. 
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Saha çalıĢmasında örneklem aĢamasında  incelenecek iĢletme belirlenirken; Kalite 

Yönetim sistemlerini daha önceden bilen ve uygulayan bir iĢletme olması, ayrıca yeni tanınan 

bir TKY modeli olan EFQM Mükemmellik Modeli kriterleri üzerinde çalıĢılacak konulara 

geçiĢ yapılmasının daha kolay olabileceği bir iĢletme olması kıstas olarak aranmıĢtır. Saha 

çalıĢmasına baĢlandığı 2015 yılı itibariyle ―Mobilya Ġmalatı, Montajı ve SatıĢı‖ hakkında ISO 

9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 180001:2007 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi Belgelerine sahip olduğundan bu iĢletme özellikle tercih edilmiĢtir. ĠĢletmenin 

merkezi üst yönetime bağlı iki ayrı yerleĢkede bulunuyor olması ile her iki ayrı yerleĢkenin 

kendi içinde farklı alanlarda üretim yapması nedeniyle; saha çalıĢması uygulaması açısından 

liderlik, yönetim ve kurum içi iletiĢimdeki farklılıkların tespiti ve iyileĢtirilmesi yönüyle de 

ayrı bir önem taĢımaktadır. Tipik durum örneklemesi olarak seçildiği yıl itibarıyla bünyesinde 

126 çalıĢanı ve yurtiçinde 140 aktif bayisi bulunan iĢletme; Balıkesir Organize Sanayi 

Bölgesinde bulunan büyük yerleĢkesinde 20.600 m
2
 alanda kurulu 11.200 m

2
 kapalı alanda 

imalat yapan bir mobilya üreticisidir. ĠĢletme saha çalıĢması baĢladığı dönemde, tek vardiyalı 

sistemde aylık olarak ortalama 580 takım modüler mobilya üretmekteydi. ĠĢletme tez 

çalıĢmasına seçildiği günden bugüne kadar Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Ġngiltere, Suudi 

Arabistan, Yemen ve Yunanistan‘a mobilya ihraç etmeye devam etmektedir. 

Saha çalıĢmasının, seçilen iĢletmenin kendi çalıĢanlarının taĢıdığı özellikleri 

iyileĢtirmeye yönelik sınırlı bir çalıĢma olması, veri toplama ve yorumlama esnasında hedef  

içeriğine sadık kalınması, iĢletmeye yönelik teferruatlı analiz ve sentez gerektirmesi ile 

hedeflenen amaçlardan uzaklaĢılmaması için çok farklı iĢletmeden örneklem alınamamıĢtır. 

AraĢtırma anketinde çalıĢanların, isim yazmamaları istenmesine rağmen, örneklemin 

iĢletmedeki görev dağılımı, eğitim durumu ve hizmet yıllarını tespit etmek için sorulan 

sorularda bazı kritik personelin kimlik bilgileri ve kanaatlerinin ortaya çıkma ihtimali kuvvetli 

olduğundan, bazı sorulara gerçek dıĢı cevap alınması da diğer bir kısıt olarak yorumlanabilir.  

AraĢtırmada EFQM Mükemmellik Modelinin dokuz ana kriterinin baĢlığını dört 

sayfalık bir durum tespit anketi uygulanmıĢtır. Bu formda EFQM MM çerçevesinde 

iĢletmenin tez çalıĢması öncesinde çalıĢanların gözünden durum tespitini yapmak ihtiyaç 

duyulan 89 soru kullanılmıĢtır. Kurumsal iletiĢim çok geniĢ bir çalıĢma alanını kapsadığından 

sınırları belirlemek ve hipotezleri netleĢtirmek için, çalıĢma alanı kurum içi iletiĢim yönünde 

daraltılmıĢtır.  Bu kapsamda; Liderlik (100 puan), ÇalıĢanlar (90 puan), Politika ve Strateji 

(80 puan), Süreçler, Ürünler ve Hizmetler (140 puan) ile ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar (90 puan) 

baĢlıkları altında 500 puanlık bölüm tezin doğrudan çalıĢma alanı olarak, kalan 500 puanlık 

bölüm ise dolaylı çalıĢma alanı olarak ele alınmıĢtır. Doğrudan ve dolaylı iletiĢim yöntemleri 

için iki kalite ofisi kurulmuĢ ve bunların bünyesinde ana kriter baĢlıklarına uygun olarak beĢer 

Kalite Çemberi teĢkil edilmiĢtir. Her kalite çemberi kendi kriterlerinden sorumlu iken, Kalite 

Ofisi Liderleri EFQM MM baĢarı puanının 500 puanlık bölümünden sorumlu olarak görev 

yapmıĢlardır. 

Ġcra edilen her iki anketin sonuçları ile bağlantılı olarak iĢletmede yapılan çalıĢmalar 

örnek olaylarla açıklanarak ve literatürdeki yaklaĢımlarla aydınlatılarak saha çalıĢması 

sonucunda dokuz adet hipotezin varlığı savunulmuĢtur. Bu hipotezlerden kurum kültürü ve 

kurumsal bağlılık ile kurumsal iletiĢim iliĢkisine cevap verebilecek hipotezler aĢağıda 

sunulmuĢtur.  

 1‘nci Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde Ģirketin Liderlik yaklaĢımının 

değiĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi ile kurum kültürünün ve kurumsal iletiĢimin geliĢtirilmesi 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 
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 2‘nci Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde Ģirkette ÇalıĢanların 

yaklaĢımlarının değiĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi ile kurum kültürünün ve kurumsal iletiĢimin 

geliĢtirilmesi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 4‘üncü Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde Ģirketin Süreçler, Ürünler ve 

Hizmetler yaklaĢımlarının değiĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi ile kurum kültürünün ve kurumsal 

iletiĢimin geliĢtirilmesi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 5‘inci Hipotez: EFQM Mükemmellik Modelinde ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlardan 

elde edilen verilere karĢılık Ģirkette yapılan iyileĢtirmeler ile kurum kültürünün ve kurumsal 

iletiĢimin geliĢtirilmesi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

AraĢtırmanın geçerlilik ve güvenilirlik testi soru grupları üzerinden ayrı ayrı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Anket cevaplarının derlenmesinde ise, ölçülen verilerin dağılımını ve 

değiĢkenliğini görüntülemek ve analiz etmek için frekans tabloları kullanılmıĢtır. Önem 

dereceleri ile ilgili soruların değerlendirmeleri; derecelemeli sorular için ―Likert ölçeği‖ 

kullanılarak yapılmıĢtır. Bu çalıĢma alanına giren geçerlilik ve güvenilirlik testi yapılan 

sorular ve önerme grupları ve sonuçları Ģu Ģekildedir: 

 Liderlik Kriteri, her iki ankette 6 önerme ile ölçülmüĢtür. Cronbach's Alfa değeri 

α=0,882 ve α=0,759 olduğundan yüksek derecede güvenilirdir.  

 ÇalıĢanlar Kriteri, her iki ankette 8 önerme ile ölçülmüĢtür. Cronbach's Alfa değeri 

α=0,889 ve α=0,835 olduğundan yüksek derecede güvenilirdir. 

 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler Liderlik Kriteri, her iki ankette 6 önerme ile 

ölçülmüĢtür. Cronbach's Alfa değeri α=0,835 ve α=0,822 olduğundan yüksek derecede 

güvenilirdir.  

 ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar Kriteri, her iki ankette 11 önerme ile ölçülmüĢtür. 

Cronbach's Alfa değeri α=0,939 ve α=0,916 olduğundan yüksek derecede güvenilirdir.  

Örneklem grubundan elde edilen verilerin analizi; SPSS 16.0 pc. paket programı 

(Statistical Programme for Social Sciences / Sosyal Bilimler için Ġstatistik Paket Programı) 

vasıtasıyla yapılmıĢtır. Analizlerde; betimsel istatistiksel teknikler ve güvenilirlik analizi gibi 

analizler kullanılmıĢtır. Ayrıca araĢtırmanın bazı kısımlarında gerçekleĢtirilen hesaplamalarda 

ve grafik tabloların oluĢturulmasında Microsoft Office Excel ve Microsoft Office PowerPoint 

programından yararlanılmıĢtır.  

ĠĢletmeyi temsilen yönetici ve ara yöneticilerin % 75‘i, çalıĢanların % 80‘i ankete 

katılmıĢtır. Ankete katılanların %60‘ı üniversite mezunu, %84‘ü lise mezunu ve % 81‘i 

ilköğretim mezununudur. ĠĢletmeyi temsilen anket formunu yanıtlayan çalıĢanların % 6‘sı 

yönetici, % 9‘u ara yönetici ve % 85‘i çalıĢan statüsünde görev yapmaktadır. Bu personelin % 

9‘u üniversite,  % 27‘si lise ve % 79‘u ilköğretim mezunudur. Ankete katılanların % 60‘ı 1-5 

yıl, % 12‘si 6-10 yıl, % 25‘i 10-15 yıl ve % 3‘ü 16-20 yıl arasında iĢletmede çalıĢmaktadır. 

ĠĢletme çalıĢanlarına tarafımızdan verilen TKY ve EFQM MM tanıtım brifingini 

müteakip EFQM Mükemmellik Modeline ait giriĢ anketi çalıĢanlara iki ayrı yerleĢkede aynı 

gün tatbik edilmiĢtir. Bir ay içinde EFQM Mükemmellik Modeli Anketinin sonuçları 

tarafımızdan değerlendirilmiĢtir. Ölçümlenen değerlere göre giriĢ anketinden elde edilen 

sonuçlar Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. Anket sonuçları hesaplandığında Tablo 1‘de gösterilen 

giriĢ anketi baĢarı durumu ortaya çıkmıĢtır. BaĢlangıç durumunda iĢletme 1000 puan 

üzerinden 684 puan ve 500 kurum içi iletiĢim puanı üzerinden 339 puan almıĢtır. (Bu 
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hesaplama yönteminde çalıĢanların kendi iĢletmelerine verdikleri puanlar esas alındığından 

RADAR mantığı yöntemi veya EFQM MM Ödüllerine verilen puanlama yöntemi 

kullanılmamıĢtır.) 

Anket sonucunda her ana kriterin ve ana kriterlerin altında bulunan 89 alt kriterin iki 

yerleĢke için detaylı değerleri ayrıntılı olarak ele alınmıĢ ve elde edilen sonuçlar tepe 

yönetimle paylaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada iĢletme bir bütün olarak incelenmekle beraber; 

konumlanma ve anketleri cevaplama durumlarına göre problem sahaları ayrı ayrı ele 

alınmıĢtır. Anket sonucunda her ana kriterin ve ana kriterlerin altında bulunan 89 alt kriterin 

elde edilen sonuçları alt kriterler bazında tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre her bir 

anket sorusunun öncelik durumu tespit edilmiĢtir. Bu maksatla, anketteki soruları ―Kesinlikle 

katılıyorum‖ ve ―Katılıyorum‖ olarak iĢaretlemeyen tüm çalıĢanları iĢletmeye kazandırmayı 

hedeflediğimizden, söz konusu bu personelin anket puanları tarafımızdan ―Kayıp puan‖ 

olarak isimlendirilmiĢtir. ÇalıĢmamızda; 51-70 arası kayıp puanlara Birinci ĠĢlem Önceliği, 

31-50 arası kayıp puanlara Ġkinci ĠĢlem Önceliği ve 1-30 arası Kayıp puanlara Üçüncü ĠĢlem 

Önceliği verilmiĢtir. EFQM Mükemmellik Modeli Anketinin sonuçları analiz edilerek, 

iĢletmenin sahibine bulunulan durum ve yer hakkında bilgi verilmiĢtir. Buna ilave olarak, 

iĢletme çalıĢanları ile birlikte, iĢletmenin anket sorularında yer almayan diğer problem 

sahalarına yönelik çözüm önerileri ile iĢlem önceliklerini tespit etmek maksadıyla ―Beyin 

Fırtınası‖ yapılmıĢtır. EFQM Mükemmellik Modeli Anketi ile beyin fırtınası sonuçlarından 

elde edilen verilerde gerekli iyileĢtirmelerin sağlanabilmesi maksadıyla iĢletmenin kendi 

çalıĢanlarından on adet Kalite (ĠyileĢtirme) Çemberi oluĢturulmuĢtur. 

Tespit edile on adet Kalite Çemberinin görev ve fonksiyon alanları belirlenmiĢ, bu 

konulara ait alt görevler ve sorumluları detaylı olarak tespit edilmiĢtir. Ayrıca, Ġki Kalite Ofisi 

kurulmuĢtur. Birinci Kalite Ofisine kurumsal iletiĢimle doğrudan ilgili beĢ ana kriterin Kalite 

Çemberi dâhil edilmiĢtir. Ġkinci Kalite Ofisine ise kurumsal iletiĢim çalıĢmalarına dolaylı 

destek veren dört ana kritere ait Kalite Çemberleri ile bu dokuz ana kriter baĢlığı dıĢında 

kalan tüm konuları bünyesinde barındıran ―Diğer Kurumsal ĠletiĢim Yöntemleri‖ isimli Kalite 

Çemberi beĢinci üye olarak dahil edilmiĢtir. Görev tanımları ve çalıĢma alanlarına yönelik 

detaylar belirdikçe, her kademedeki iĢletme çalıĢanına mesai içinde ve mesai sonrasında 

Toplam Kalite Yönetimi ve Kurum Kültürü oluĢmasına yönelik görevli tüm personele kendi 

ilgi alanları çerçevesinde fırsat eğitimleri verilmiĢtir.  

Beyin Fırtınası çalıĢmasının baĢlangıcında EFQM Mükemmellik Modeline giden 

yoldaki kurumsal iletiĢim engelleri bir Balık Kılçığı ġeması üzerinde gösterilmiĢtir. Beyin 

fırtınasında belirlenen konular konu baĢlıkları altına beyin fırtınasına katılanların fikirlerini 

söyleme sırasına göre yazılmıĢtır. Daha sonra, devamına oy birliği ile karar verilen değiĢim ve 

geliĢim konuları yeni geliĢtirilen anket formunda dört sayfada toplanmıĢtır. Beyin fırtınasında 

değiĢim konularını belirleyen iĢletme personelinden, her konu baĢlığı altında iĢletmelerinin 

problem sahalarına yönelik iĢlem önceliklerini puanlamaları talep edilmiĢtir. Bu Ģekilde, 

birlikte tespit edilen Beyin Fırtınası Konularında çözüme ulaĢmak için de yine iĢletme 

personelinin fikirlerine baĢvurulmuĢtur. ĠĢlem önceliklerinin belirlenmesi esnasında her üye 

kendisi için birinci önceliğe 1, ikinci önceliğe 2 yazarak iĢlem basamağı kadar olan kutulara 

karıĢık olarak iĢlem önceliği derecesi vermiĢtir. Anketler toplandıktan sonra en düĢük toplam 

puan birinci ve en yüksek toplam puan sonuncu olacak Ģekilde öncelik sıralaması değerleri 

atanmıĢtır. 

OluĢturulan iki Kalite Ofisi çalıĢmalarında tepe yönetimin desteğini alabilmeleri ve 

kalite ofislerinde aldıkları kararları tepe yönetimle doğrudan paylaĢabilmeleri maksadıyla 
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Tepe Yönetime bağlanmıĢtır. Bu Ģekilde Tepe Yönetim doğrudan kalite çalıĢmalarına dâhil 

edilmiĢtir. Kalite ofisleri ve kalite çemberlerine; çalıĢma yapılarının ve yöntemlerinin 

öğretilmesini müteakip, hangi konularda neleri hedeflemeleri gerektiği detaylı olarak 

anlatılmıĢtır. Kalite Çemberlerine verilen hedeflere, amaçlarla yönetim ilkeleri gereği nasıl 

çalıĢacakları açıklanmıĢtır. Kurum içi iletiĢim konularında doğrudan çalıĢan Kalite 

Çemberlerinin % 100 hedefe (500 puana) ulaĢmaları durumunda, Kalite Ofislerinin müteakip 

hedefinin 845 baĢarı puanına ulaĢılması olduğu açıklanarak anlatılmıĢtır. Kalite Ofislerinin ve 

Kalite Çemberlerinin TeĢkilat Yapısı Tablo 2.‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. Kalite Ofislerinin ve Kalite Çemberlerinin Teşkilat Yapısı  
 

 

1’inci EFQM Kalite Ofisi  
 

2’nci EFQM Kalite Ofisi 

1 Liderlik Kalite Çemberi  1 
 

İşbirlikleri ve Kaynaklar K.Ç. 

2 ÇalıĢanlar Kalite Çemberi  2 
 

Toplumla İlgili Sonuçlar K.Ç. 

3 Politika ve Strateji Kalite Çemberi  3 
 

Müşterilerle İlgili Sonuçlar K.Ç. 

4 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler K.Ç.  4 
 

İş Sonuçları Kalite Çemberi 

5 ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar K.Ç.   5 
 

Diğer İletişim Yöntemleri K.Ç. 

 

Bu saha çalıĢma sonucunda, Kalite Çemberlerinin elinde çalıĢmaları gereken alanlara 

yönelik 89 anket sorusu ve 47 beyin fırtınası konusu elde edilmiĢtir. Bu sorumlulukları 

özetleyen Ģema Tablo 3‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3. EFQM Mükemmellik Modelinde Yeni Hedefin Belirlenmesi 

 

1’inci EFQM Kalite Ofisi Anket Sorusu Beyin Fırtınası  
Toplam 

Konu 
 

1 Liderlik Kalite Çemberi 6 5 5  

2 ÇalıĢanlar Kalite Çemberi 8 9 9  

3 Politika ve Strateji Kalite Ç.  5 6 6  

4 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler  K.Ç. 6 11 11  

5 ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar K.Ç.  19 6 6  
 

 

2’nci EFQM Kalite Ofisi Anket Sorusu Beyin Fırtınası Toplam Konu  

1 İşbirlikleri ve Kaynaklar K.Ç. 11 - 11  

2 Toplumla İlgili Sonuçlar K.Ç. 7 - 7  

3 Müşterilerle İlgili Sonuçlar K.Ç. 16 - 16  
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4 İş Sonuçları Kalite Çemberi 11 - 11  

5 Diğer İletişim Yöntemleri K.Ç. - 10 10  

Toplam 89 47 136  

 

Kalite Çemberleri; kendi alanlarında belirlenen konular için derhal TKY çerçevesinde 

sürekli geliĢim faaliyeleri baĢlıklarını oluĢturmuĢ ve  bu alt kriterlerin problem sahalarına 

çözüm önerileri getirmeye baĢlamıĢtır. Bu kapsamda tüm baĢlıklarda EFQM Mükemmellik 

Modeli anket soruları ile Beyin Fırtınası konularını iĢlem öncelikleriyle  birlikte değerlendiren 

bir çalıĢma programı hazırlanmıĢtır.  

Kalite Çemberleri alt kriterlere girdikçe bazı konuları tek baĢlarına çözemeyeceklerini 

anlamıĢtır. Bu nedenle Kalite Çemberlerinin liderleri koordinatör olmak üzere, geliĢim ve 

değiĢim gereken konularda iĢin asıl sorumlularının devreye girmesi gerektiğinin farkına 

varılmıĢtır. Bu nedenle aynı Beyin Fırtınası ekibi bu defa da, alt kriterlerin sorumlu olduğu 

birimleri ve koordinatörlerini tespit etmek için toplanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar sonucunda alt 

kriterlerin ilgili bölümlerine sorumluluk verilerek ve diğer ilgili birimlere de koordinede 

bulunma görevi verilerek problem sahaları tabana kadar yayılmıĢ ve iĢletmeye yaygın 

sorumluluk anlayıĢı getirilmiĢtir. ĠĢletme çalıĢanları problemlerin çözümünde kendilerine de 

baĢvurulması nedeniyle mutlu olmuĢ, kendilerini daha değerli hissetmiĢ, motivasyonlarında 

gözlenebilir artıĢlar yaĢanmıĢ ve iĢletmeye bağlılıkları artmıĢtır. ĠĢe geç gelme ve rapor alma 

sayılarında azalma görülmüĢtür. Alt kriterlerde baĢarılı olanlar iĢletme yönetimince 

ödüllendirilmiĢ ve çalıĢanların huzurunda takdir edilmiĢtir. Bu çalıĢmalar esnasında 

sorumluluk verilen bölümler ve sorumlu oldukları alt kriterler tespit edilmiĢ ve çalıĢanlara 

duyurulmuĢtur.  

GiriĢ anketinden ikinci ankete kadar geçen 10 aylık süre içinde, iĢletmede yoğun 

olarak çalıĢan Kalite Çemberleri hem kendi görevlerini yapmıĢlar, hem de tespit ettikleri 

konulara yoğunlaĢarak; kurum içi iletiĢimi etkinleĢtirmiĢ, kurumsal bağlılığı arttırmıĢ, 

sorumlu ve koordinatör çalıĢanları ortak amaçlar doğrultusunda birleĢtirmiĢlerdir. Kurum içi 

iletiĢim çalıĢmaları devam ederken ikinci kalite ofisinde bulunan diğer çalıĢanlar da kalan tüm 

müĢteriler, tedarikçiler, bayiler ve ihracat yapılan ülkelerdeki paydaĢlarıyla kurumsal 

iletiĢimlerine daha fazla önem vermeye baĢlamıĢlardır. ĠĢletmede sözkonusu dönemde yapılan 

önemli kurumsal iletiĢim faaliyetlerinin bazıları aĢağıda sunulmuĢtur.  

 Kurumsal internet, e-posta adresleri, facebook adres grup çalışmaları yoğun olarak 
kullanılmış (Kalite Çemberleri ve Kalite Ofislerinde WhatsApp grupları kurulmuş vb.), 

 Vizyon, Misyon ve Ortak Değerlerin posterleri duvarlara asılmış ve cepte taşınabilecek 
tarzda kartlara basılarak personele dağıtılmış, 

 Çalışanların görev tanımları yazılı hale getirilmiş, Çalışan El Kitapları ile basılı materyaller 
kullanılmış, üç aylık periyotlarda kurum içi bülten basılmış, 

 Yıllık raporlar yayınlanmış ve söz konusu raporlar yılda iki defa çalışanlara konferanslarla 
çalışanlara aktarılmış, 

 Ayın Başarılı Personeli (orta yönetim personeli, ustabaşı ve ustası) seçilmiş, fotoğrafları bir 
ay süresince herkesin görebileceği bir panoda ilan edilmiş, 
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 İşletmenin WEB sayfası daima güncel tutulmuş, işletmenin tanıtım filmi çekilmiş ve 
internet adresinde yayınlanmış, çalışanlara toplu SMS Kutlama Mesajları gönderilmiş, 

 Farklı hedef kitlelere farklı seviyelerde konferanslar verilmiş, kurum personeli tarafından 
ücretsiz kurum içi ve hizmet içi eğitimler verilmiş, kurum tarafından bütçelenen ve dışarıdan ücretli 
alınan Kişisel Gelişim Kurslarına katılım artmış, 

 Özel geceler, yemekler ve iftar yemeği düzenlenmiş; ailelerle birlikte Çanakkale’ye kültür 
gezisi ile kurum içi etkinlikler tertip edilmiş, 

 Personelin kendi imkânları ile aldığı Kişisel Gelişim Kursları işletme tarafından özendirilmiş 
ve desteklenmiş, 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine (İşletme bünyesinde Kızılay’a tüm çalışanlar 
tarafından gönüllük esaslı Kan Bağışı gibi) katkı sağlanmış, 

 Spor Turnuvaları, aileler ile birlikte çalışanların işyeri ziyareti ile geniş katılımlı toplantılar 
planlanmış, 

 Kurum tepe yönetimi çalışan (işçi) yemekhanesinde onlarla birlikte belirli periyotlarda 
yemek yemiş, Personel Duyuru Panoları ile Dilek-Şikâyet Panoları aktif kullanılmış, 

 Farklı Kalite Çemberleri ve İyileştirme Takımları sık sık bir araya gelmiş; farklı alt kriter 
konuları için Gönüllü Çalışma Grupları oluşturulmuş, yüz yüze iletişim arttırılmış, ortak bir kurum dili 
yaratılmaya çalışılmış, çalışanların kararlarından veya proje örneklerinden hayata geçenlere ait 
örnekler diğer personele anlatılmış, çalışanların birbirlerinin yaptıkları işe saygı duyması sağlanmıştır. 

 AR-GE, bilim-eğitim, öğretim, çalışan koşulları, yayın, altyapı, tesis ihtiyaçları ve ergonomi 
üzerinde planlı ve programlı çalışmalara başlanmıştır.  

Bu çalışmaları müteakip on ayın sonucunda aynı hedef kitleye aynı anket soruları tekrar 

sorulmuştur. Firmada uygulanan ikinci anket de detaylı olarak değerlendirilmiştir. İkinci anket 

sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu karşılaştırma sonucuna göre; Tablo 1’de 684 puan olarak tespit 

edilen toplam çalışma alanının notunun 844 puana yükseldiği, kurum kültürü, kurumsal iletişim ve 

kurum içi iletişim konularına ağırlık verilen beş uygulama alanında ise başarı notunun 339 puandan 

417 puana yükseldiği tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4. EFQM MM Çerçevesinde Çıkış Anketi Başarı Puanları 
S. 

No. 
Ana Kriter 

EFQM Mükemmellik 

Modeli Ağırlık Puanı 
Kurumsal ĠletiĢim 

Ağırlık Puanı 

1 Liderlik 100 83 % 83 100 83 % 83 

2 ÇalıĢanlar 90 75 % 83 90 75 % 83 

3 Politika ve Strateji 80 66 % 82 80 66 % 82 

4 ĠĢbirlikleri ve Kaynaklar 90 69 % 77 - - - 

5 Süreçler, Ürünler ve Hizmetler 140 118 % 84 140 118 % 84 

6 ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar 90 75 % 83 90 75 % 83 

7 Toplumla Ġlgili Sonuçlar 60 42 % 71 - - - 

8 MüĢterilerle Ġlgili Sonuçlar 200 164 % 82 - - - 
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9 Anahtar Performans (ĠĢ) Sonuçları 150 123 % 82 - - - 

Toplam 1000 844 % 85 500 417 % 83 

Ġkinci anket sonuçları incelendiğinde; Liderlik kriterinin 51-64 puanları arasında 

değiĢen alt kriter baĢarı durumunun 85-91 puan seviyelerine çıktığı tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢanlar kriterinde ise baĢlangıçta 42-68 aralığında bulunan alt kriter puanlarının 79-87 

seviyelerine yükseldiği görülmüĢtür. Politika ve Strateji kriterinde ise 37-42 puanlar 

seviyesinde olan alt kriter baĢarı puanının, büyük bir yükseliĢ ile 74-88 aralığına çıktığı 

gözlemlenmiĢtir. Süreçler, Ürünler ve Hizmetler kriterinde baĢlangıç değerleri 35-68 

seviyelerinde bulunan alt kriter puan durumu iyileĢme göstererek 78-92 puanlara ulaĢmıĢtır. 

ÇalıĢmanın temelini oluĢturan çalıĢanlarla ilgili sonuçlara baktığımızda ise, giriĢ anketinde 

40-71 aralığında olan alt kriter değerlerinin 77-94 puan seviyelerine çıktığı görülmüĢtür. 

TartıĢma Sonuç ve Öneriler 

Saha çalıĢmasını uyguladığımız iĢletmenin tepe yöneticisi kalite sistemlerine açık ve 

değiĢime hazır olduğundan çalıĢmada liderlik boyutunda fazla zorluk yaĢanmamıĢtır. Çünkü 

Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları tepe yönetimin inanmaması veya destek vermemesi 

durumunda hiçbir zaman baĢarıya ulaĢamaz. Tepe yönetimin desteklemediği her Ģey kalite 

personeline ilave iĢ olarak geri döner. Kalite uygulaması yaygın bir sorumluluktur. Her 

çalıĢanın kalite sisteminde mutlaka rolü vardır. ÇalıĢmamızda liderin, geleceği Ģekillendiren 

ve gerçekleĢtirmeye çalıĢan tutumu, değerler ve etik anlayıĢlar doğrultusunda örnek olması, 

çalıĢanlarına sürekli güven aĢılaması, müteakip baĢarılar için gerekenleri zamanında 

öngörerek gerçekleĢtirmesi Kalite Ofisleri ile Kalite Çemberlerinin moralini yükseltmiĢ ve 

motivasyonunu arttırmıĢtır. ÇalıĢanlarının fikirlerine değer vermesi ve çok güzel değiĢim 

hareketleri getirenleri ödüllendirmesi de saha çalıĢmalarını çok kuvvetli desteklemiĢtir. 

ÇalıĢmanın baĢladığı ilk andan itibaren, dıĢarıdan baĢka birisinin iĢletmeye gelmesi, 

farkındalık eğitimleri vermesi, anketlerle çalıĢanların duygu ve düĢüncelerini sorması, beyin 

fırtınası takımlarına ve Kalite Çemberlerine çalıĢanların aktif olarak katılması, çalıĢanlar 

tarafından makul olarak teklif edilen bazı uygulamaların iĢletmede derhal uygulanmaya 

baĢlanması çalıĢanları son derece memnun etmiĢtir. ĠĢletmeyi kendi evleri gibi benimsemeye 

baĢlayarak, artık boĢ vakitlerinin olduğu her an ―ben bu iĢletme için daha neler yapabilirim?‖ 

diyerek sürekli geliĢim hedeflerini canlı tutmaya baĢlamıĢlardır. Ara yönetim kademeleri 

tarafından Kalite Çemberleri kurulmuĢ ve en uzak köĢede çalıĢanlar bile kendilerine ait bir 

uygulama alanında herhangi bir alt kritere ―sorumlu‖ veya ―koordinatör‖ olarak seçilmiĢ, 

yönetim o çalıĢanları da Kalite Sisteminin en doğal üyeleri olarak tanımaya baĢlamıĢtır.  

Yöneticilerin, çalıĢanları Kalite Sisteminin doğal üyesi yapabilmesi için bazı konulara 

hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Bu bilince sahip olan bir yönetici; çalıĢanlarına değer 

verir, karĢılıklı yarar kültürü oluĢturur, iletiĢimi açık tutar, adalet ve eĢitliği sağlar. Dönem 

içinde verilen eğitimlerle çalıĢanların yetenekleri geliĢtirilmiĢtir. YenileĢim kültürü 

oluĢtuğundan, bireysel ve ekip hedefleri belirlenmiĢ ve uyum sağlanmıĢtır. ĠĢletmenin 

tamamının topluca Kızılay‘a kan bağıĢlaması faaliyetinde olduğu gibi çalıĢanların tamamı,  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri konusunda cesaretlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢanların kuruluĢun tümünde etkili iletiĢim kurması esastır. Ġzin verildiği ölçüde 

çalıĢanlar; iletiĢim gereksinimlerini anlar ve iletiĢim takvimi belirlerler. Vizyon ve stratejiler 

net Ģekilde paylaĢılır. ÇalıĢanların en iyi uygulama örneklerini paylaĢmaları sağlanır. Sağlıklı 

iĢ ve yaĢam dengesi gözetilmelidir. Farklılıklar benimsenmeli, saygı gösterilmeli ve 

farklılıkların yönetilmesi konusunda çok hassas davranılmalıdır. 
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Mükemmel kuruluĢlar, paydaĢlarına değer üretmek üzere süreçler, ürün ve hizmetler 

tasarlar, yönetir ve iyileĢtirir. Süreç, müĢteri için bir değer oluĢturmak üzere, bir grup girdiyi 

kullanarak bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan, birbiriyle iliĢkili eylemler ve iĢlemler 

dizisidir. Süreçler, paydaĢlara optimum değeri yaratmak üzere tasarlanır ve yönetilir. Bu 

nedenle, stratejileri hayata geçirecek kilit süreçler kullanılmalıdır. Süreçler uçtan uca 

yönetilmelidir. Süreç sahipleri görevlerini anlamalıdır. 

Ürün ve hizmetler müĢterilere değer yaratmak üzere geliĢtirilir. Bu kapsamda, 

müĢterilere değer yaratma çabasında olunmalıdır. Bu çaba içinde onların da katılımı 

sağlanmalıdır. Ürün ve hizmet portföyünü geliĢtirmek ve iyileĢtirmek için MüĢteri 

Memnuniyet anketleri vb. geri bildirim araçları kullanılmalıdır.  

Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve yönetilir. Bunun için, etkili ve verimli değer 

zinciri oluĢturularak söz verilen değer önermesi sunulmalıdır. ÇalıĢanların bunu baĢarması 

için gereken donanımda olması sağlanmalıdır. Bunu gerçekleĢtirmek için, müĢteri 

gruplamaları ile beklentileri tahmin edilmeli ve beklentileri değer önermelerine 

dönüĢtürülmelidir. Ürün ve hizmetlerin pazar konumlandırması ve dağıtım kanalları 

tanımlanmalıdır. Pazarlama stratejileri oluĢturulmalıdır. MüĢteri iliĢkileri yönetilir ve 

geliĢtirilir. Bu kapsamda, müĢteri grupları oluĢturulmalıdır. MüĢteri gereksinimleri günlük ve 

uzun vadeli olarak hesaplanmalıdır. 

ĠĢletmede görevli tüm çalıĢanların sürecin içinde ve sürecin farkında olmaları Kalite 

Sisteminin temelini oluĢturur. Sürekli geliĢimi hedefleyen iĢletmeler çalıĢanlarını daima 

eğitmek ve geliĢtirmek durumundadır. ÇalıĢanlardan gelen her türlü geri bildirim iĢlenmeli, 

yorumlanmalı ve iĢletme adına faydaya dönüĢtürülmek üzere gereken tedbirler alınmalıdır. 

Kendisinde değer verilen ve fikri saygı ile karĢılanan çalıĢanların kurumsal bağlılığının arttığı, 

moral ve motivasyonun yükseldiği, yaratıcılık sezgilerini kullanmaya baĢladığı ve iĢyerinde 

daha mutlu olduğu saha çalıĢması sonucunda bir kez daha tespit edilmiĢtir. Yöneticilere düĢen 

en önemli görev ise ―çalıĢanların yetenekleriyle baĢarması‖ konusunda kendilerinin liderlik ve 

yöneticilik yeteneklerini geliĢtirmek olmalıdır. 
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ABSTRACT 

One of the main goals of the macroeconomic policy of each state in modern times is to provide the 

necessary level of employment of able-bodied people. Just the high level of employment in this area affects the 

efficient use of productive forces in the country. In recent years, serious problems have emerged in the world of 

unemployment that have taken place for a variety of political and economic reasons. In this regard, the labor 

force has the potential to affect the regulation process. Unemployment is one of the most acute problems 

observed in many countries. Significant growth trends in Azerbaijan's economy over the past years have been 
striking, and this trend should also be viewed as positive in terms of the current state of the world experience. 

Employment is an economic category, which implies the system of relationships created between them by 

employment and participation in employment. Full employment is the most important goal of every country's 

economic and social policy. The labor force is the main resource of the economy, and the efficient use of 

resources is an important indicator of the state of the economy. On the other hand, employment is the basis of 

life and material wellbeing of the population of the country. Unemployment is one of the most important 

elements of the labor market.  

Key words: labor market, unemployment, employment, economically active population, human capital 

 AZERBAYCAN'DA UYGULAMA YÖNETĠMĠNDE Ġġ PAZARININ 

ROLÜ 
ÖZET 
             Modern devletlerin her birindeki makroekonomik politikanın temel hedeflerinden biri, yeterli sayıda 

insanın gerekli istihdam seviyesini sağlamaktır. Bu alandaki sadece yüksek istihdam seviyesi, ülkedeki üretici 

güçlerin verimli kullanılmasını etkiler. Son yıllarda, iĢsizlik dünyasında, çeĢitli politik ve ekonomik nedenlerle 

gerçekleĢen ciddi sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Bu bakımdan, iĢgücü düzenleme sürecini etkileme potansiyeline 

sahiptir. ĠĢsizlik, birçok ülkede gözlenen en ciddi sorunlardan biridir.Geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan 

ekonomisindeki önemli büyüme eğilimleri dikkat çekicidir ve bu eğilimin dünyadaki mevcut deneyim açısından 

da olumlu olarak görülmesi gerekmektedir. Ġstihdam, kendileri tarafından yaratılan ve istihdama katılımın 

yarattığı iliĢkiler sistemini ima eden ekonomik bir kategoridir. Tam istihdam, her ülkenin ekonomik ve sosyal 
politikasının en önemli hedefidir. ĠĢgücü ekonominin ana kaynağıdır ve kaynakların verimli kullanılması 

ekonominin durumunun önemli bir göstergesidir. Öte yandan, istihdam ülke nüfusunun yaĢam ve maddi 

refahının temelidir. ĠĢsizlik, iĢgücü piyasasının en önemli unsurlarından biridir. 

Anahtar kelimeler: iĢgücü piyasası, iĢsizlik, istihdam, ekonomik açıdan aktif nüfus, beĢeri sermaye 

Introduction  

  Unemployment is one of the major factors contributing to poverty in society. 

Therefore, one of the main tasks facing each state is to ensure the creation of new jobs in the 

economy, ensuring the preservation of existing and efficient jobs by regulating the interaction 

of the labor market and efficient employment. Measures should be taken to ensure 

employment within the targeted programs that directly play an important role in reducing 

unemployment.The International Labor Office (WIS), the highest form of social division of 

labor, affects the permanent, mutually beneficial specialization among different commodity 

and service countries, creates a healthy environment for the exchange and trade efficiency 

improvement. It also promotes the strengthening of production, scientific, technical, and other 
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types of cooperation between commodities, services, international exchanges of knowledge, 

developmental levels and social structure of the countries. Contemporary development shows 

that the necessity of increasing labor productivity, which is the basis of economic and social 

progress, is always a driving force of the WIS.Global development is gradually  improving 

the workforce and division of labor and its organization in line with international standards. 

Such a fluctuating trend is observed by the expansion of innovation in a qualitatively new 

dimension, and this factor is accelerating the issues of economic and economic change in the 

whole world, the spread of innovative innovations and their application in the field of 

production. Existing change is of particular importance for Azerbaijan, and it sets new trends 

for positive change and development in the country. It is precisely because of these factors 

that over the past decade, the modern development factor in the country's program and 

conceptual documents is more clearly evident in terms of new knowledge, labor relations and 

their adaptation to global development requirements. It is expected that new standards in 

international trade, competition, intellectual property and environment will be identified and 

the role of international organizations in this direction will be strengthened. It is expected that 

competitiveness at global and regional levels will be enhanced by countries that favor 

specialization in international markets, promote production technology, innovation potential, 

and thus encourage high value added areas . One of the main challenges facing Azerbaijan is 

to prevent the backdrop of the world's development. Such an approach is that the countries' 

specialization in different areas primarily forms the basis for international trade, which is the 

first form of international economic relations, the deepening of WIS and subsequent forms of 

international economic relations, and creates the primary elements for their development. 

Moreover, the effective and purposeful participation of Azerbaijan in the WIS will allow to 

use the existing material and spiritual potential more optimally, the latest achievements of 

science and technology in the world implementing the restructuring of the economy in a 

timely fashion, and providing people with a higher standard of living.  

 The level of participation of countries in the international division of labor market. 

The modern international division of labor covers almost all countries in the world. 

Different countries are distinguished by their own position and location in the international 

division of labor. Such a situation is closely interrelated with factors such as the technical 

level of national production and its organizations, the level of professionalism of the 

workforce, and the state of scientific researches. These factors, along with the impact on the 

production of national productive forces and commodities and their competitiveness on the 

world market, also determine the country's specialization capabilities and its level of 

participation in the international division of labor. Countries that are part of the International 

Labor division can be distinguished on the basis of their level of participation in the world 

economy and in the economic system: 

 - Export of oil and other energy carriers; 

 - Export of various raw materials; 

 - Export of agricultural products; 

 - According to the export of industrial products; 

 - Production of high technology, machinery and equipment; 

 - Services for export; 

 - According to knowledge and innovative products. 

 The requirements of the last decade indicate that the conditions and the logical 

continuation of the international division of labor are linked to the international cooperation 

of labor and, if necessary, the specialization factor based on the international division of 
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production factors. Despite the fact that most subjects in many countries are involved in the 

international division of labor in the modern world, all the common features of other types of 

division also apply to it. Thus, on the one hand, the vast majority of firms and enterprises in 

the international division of labor are producing more products than in the country, and on the 

other hand, the products produced by the economic entities of each state separately are 

replaced by commodities produced in other states. That is, the division of international labor, 

which is the sole form of division of labor, also acts as a method or system of mutual 

dependent production. A number of general features of the country's domestic and 

international labor division are also remarkable. Initially, both are part of the social division 

of labor. Subsequently, specialization and exchange, characteristic of the domestic division of 

labor, are a feature of the international division of labor. However, the main difference is that 

the functionality of these features occurs not within one country, but between countries. The 

main difference between the international division of labor and the domestic labor divide is 

that it affects the structure of the economic complex of the countries participating in the 

international process. The factor of the harmonization of the national economies of the 

countries involved in the international division of labor into the needs of another country is 

also evolving from this point of view. International division of labor is a prerequisite for the 

establishment of effective and mutually beneficial economic relations among states, and also 

becomes an objective basis of production, scientific and technical, commercial relations 

between different countries(Cooperation Program between the Republic of Azerbaijan and the 

ILO). The main driving force of the existing division of labor and the motivating motive is 

that the economic and financial benefits of any country and any economic entity involved. 

And this factor is economically productive and economically productive upgrade itself. 

Provision of adequate productivity is achieved through the use of the value-based law that 

distinguishes between national and international value. Developments and levels of 

international division of labor are national states   level of labor division, and this is due to a 

number of reasons:  

- The division of labor at the national level has arisen before the division of labor between the 

logical and historical points of view; 

-The features and level of development of the division of the international labor and its 

various forms depend on and dependent upon the relationships within different national 

entities;  

-There is no high probability that the international division of labor will affect the 

international economic and trade processes and the country's development. 

 Modern practice suggests that the development of international division of labor: Proper 

selection of rigorous directions in the economic policies of the countries;  

-Do not build national economies on inefficient and unnecessary segments;  

-Helps to determine the effective development of modern economic and professional 

potential.  

 The international division of labor has characterized countries involvement and has 

characteristic features and is of particular importance for countries to assess their participation 

in the international labor division. The main indicator of the level of participation of the 

country in the international division of labor is export and import quota, and the export quota 

is defined as the ratio of the country's annual export volume to GDP or to the general national 

product. The export of the country's economies differs substantially according to the 

concentration level. Thus, the low concentration level for developed countries is 

characteristic, because they have a diversified structure of the economy and export. The 
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factors characterizing the level of participation of countries in the international division of 

labor can be classified as follows:  

-National factors affecting the international division of labor: 

- Natural geographical differences of countries, natural climatic conditions, natural resources, 

territorial size, population, economic and geographical situation; 

- Socio-economic development of countries: 

- The state of the world economy, historical development characteristics, development of 

production and foreign-economic relations, existing social structures, scientific and technical 

development and the economic situation in which the economy has achieved, legal basis for 

economic forms, foreign economic relations, the trend of the economy, the protection of 

foreign investments and the level of security; 

- The factors contributing to the international division of labor division: the level of 

development of scientific and technical progress at the international level, modern and 

innovative, science-intensive and competitive products, and country's specialization in this 

area, demand for commodities and services in the world market, access to international 

accounts, ecological problems, globalization situation, international cooperation and 

cooperation level, international competitiveness, information and communication 

technologies. 

 There are many factors that characterize the development of the international division of 

labor. Thus, in the initial form, these factors can also be regarded as the causes of the creation 

and development of the international division of labor. Broad spectrum research of existing 

factors is a special requirement. So, their various combinations, which are dominated by 

different periods 

Factors affecting employment in Azerbaijan 

One of the main goals of the macroeconomic policy of each state in the modern world 

is to provide the necessary level of employment of the able-bodied people. Thus, high level of 

employment affects the efficient use of productive forces in the country. In recent years, 

serious problems have emerged in a wider range of countries where unemployment has taken 

place for various political and economic reasons. One of the most acute problems observed in 

most countries is unemployment. There are various conceptual views and theories about the 

causes of this problem: 

- It's overcrowding (maliciousness);  

- Technical progress (technological theory);  

- Capital accumulation process (Marxist school);  

-He did not have enough market demand (Keynes Theory);  

-It is a high level of salary ("free entrepreneurship" school) (6).  

 The main strategic goal of the "Azerbaijan 2020: Outlook for the Future" Development 

Concept, adopted in the country, is to ensure sustainable economic growth and high social 

well-being, effective state governance and rule of law, full human rights and freedoms, and 

civil society to achieve the development stage characterized by active status in the country's 

social life. This view is closely linked to the well-being of people and the elimination of 

employment problems and the application of modern professions in the country. One of the 

crucial importance of the concept is the development of human capital and the establishment 

of an effective social protection system(Azerbaijan 2020: Outlook for the Future" 

Development Concept). The current approach also reflects the key areas in which the state 

prioritizes the relevant areas in the concept: 

-Main duties in the field of population health and health;  

-Formation of modern education system;  
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-Improve the social protection system; 

- Gender equality and family development;  

-Development of youth potential and sports.  

In recent years, the state has been pursuing a successful policy towards increasing 

employment and reducing unemployment. In 2003, the State Program on Poverty Reduction 

and Sustainable Development was adopted. First State Program 2003-2008? the second State 

Program covers 2008-2015. Improving the level of macroeconomic indicators of the country 

is important in terms of reducing unemployment.Successful socio-economic development 

programs in the regions are important in terms of increasing employment. The third State 

Program for Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan for 

2019-2023 also provides new achievements in this area. First of all, the measures aimed at 

creating new and permanent jobs should be implemented.Recent reforms in the Republic of 

Azerbaijan have led to fundamental, qualitative changes in the economy. It also provided 

dynamic economic development. One of the main directions of the socio-economic policy 

implemented in our country is the development of the labor market and the efficient use of 

the labor force.Significant steps have been taken to ensure the economic development of the 

regions, further improvement of the welfare and living standards of the population, the 

development of the country's economy, especially the non-oil sector. New jobs were created, 

new businesses, infrastructure facilities, etc. were created to provide employment for the 

population. was created.The economy of Azerbaijan has been attracting attention with a 

noticeable growth trend over the past decade and this trend should also be regarded as 

positive in terms of the current state of the world experience. During the relevant period, the 

economic policy implemented in the country allowed to substantially increase the volume of 

the economy, to increase the social welfare of the population and to completely modernize the 

socio-economic infrastructure. It should be noted that during this period the real growth in the 

country was 10.6%, the nominal volume of GDP increased 7.6 times. Also, GDP has grown 

by 6.5 times, which has raised Azerbaijan from the 134th place to the 79th place among the 

countries of the world and has affected the improvement of social welfare of the population. 

On the other hand, the poverty rate decreased from 40.2% in 2004 to 4.9% .   Implemented 

economic reforms have also been accompanied by a significant increase in the country's 

global rating. According to the World Bank's "Doing Business" report, Azerbaijan was rated 

the world's "leader reformist state" in 2009. According to the World Economic Forum's 

"Global Competitiveness Report for 2017-2018," Azerbaijan ranks 37th among 138 countries 

by stepping 27th in comparison with 2006. According to this report, Azerbaijan ranked 39th 

in the world for macroeconomic quality indicators, 26th in labor market efficiency, 37th in 

GDP ratio, and 55th in infrastructure quality . Socio-economic reforms carried out in the 

Republic of Azerbaijan over the last ten years and structural changes in the economy are 

important in terms of adapting the population to the requirements of the modern labor market. 

Over the last decade, economic growth has also been accompanied by the rise in social 

welfare of the population. In particular, the per capita national income  increased 8 times to $ 

7600 in 2004 compared to 2004, and Azerbaijan quickly turned into a high-middle-income 

country from a low-income country(Strategic Roadmap for the National Economy 

Perspective of the Republic of Azerbaijan). Also, economic growth has also been driven by 

increased employment, more than 1.3 million new jobs have been created, and 77.1% of these 

jobs have permanent jobs (62.9% in regions). During the corresponding period, the per capita 

income of the population increased by 2.6 times in real terms due to employment growth in 

the country. There are some indicators in the country that change in people's living standards. 

The share of the population living below the poverty level has declined considerably over the 
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past ten years, as a result of increasing the state's social protection and welfare expenditures, 

pensions and allowances for the population have increased 6.7 times, while the other social 

indicator is the minimum wage increased by more than three times and the quality of public 

utility services . However, despite the increase in the quality of utility services, the public 

sector still serves as a key driver for the services. The liberalization of the utility market and 

the involvement of the private sector in the modern period can be beneficial in terms of 

ensuring the quality of these services and the fiscal burden on the public sector. Participation 

in the international division of labor also updates the country's regular labor market research. 

In 2018, the number of economically active population in Azerbaijan increased by 632,600 

and amounted to 5012,700 people, of which 4759,900 were economically engaged and 

252,800 were unemployed is. As a result of recent reforms, significant positive changes have 

been achieved in the labor market. In 2005, the share of public sector employees was 30.3% 

of the total number of employed in the economy, while in 2017 this figure dropped to 24.6%, 

and the number of those working in the non-state sector increased by 1.3 times in this period . 

Also, in 2017, 2411,600 people were employed in manufacturing (agriculture and fishing, 

industry, construction) or 50,7% of the total number employed in the economy, while the 

number of employed in the service sector was 2348,3 min It was 49.3% of the employed 

population. In 2018, 1514,300 (31.8%) of the total number of employed in the economy were 

employed by hired workers; most of the hired people were engaged in labor activity in large 

and medium-sized enterprises. In the last year the average monthly nominal salary of hired 

workers increased 4 times and amounted to 499.8 azn . Occupational health and its 

compliance with modern requirements are considered as one of the key principles defined by 

the International Labor Organization (ILO). Because, in modern times   improvement of 

working conditions and environment is one of the main directions of the implementation of 

the countries in the international division of labor. International Labor Organization research 

shows that every year around 2 million people die from industrial injury and occupational 

disease worldwide. And such accidents cause loss of 4% of the global GDP  by damaging the 

economic development of the countries. At the state level, attention to labor protection and 

creation of healthy and safe working conditions is increasing in Azerbaijan. Based on current 

labor legislation, it is considered one of the employer's main responsibilities to create safe 

working conditions in the workplace, to evaluate occupational risks and to prevent industrial 

accidents. At the same time, improvement of labor conditions and adaptation to modern 

requirements will lead to the conclusion of a labor contract and, in this case, more serious 

approach to labor insurance. It should be noted that only 10 out of 15 persons had been 

employed in Azerbaijan, and an informal labor market prevented the labor rights of citizens. 

On the other hand, people who do not work on legal grounds officially challenge the modern 

professions and specialties, and somehow they have to solve this problem at their own 

expense. Mostly because there is no employment contract, workers will not be able to earn a 

living, nor will they be deprived of privileges related to the insurance benefits. Naturally, 

important factors such as unlawful dismissal, failure to master the modern professional level 

have also been demonstrated. Recent trends in the situation in this area have been observed to 

be positive. The investigation of violations of labor legislation in current conditions indicates 

that 35.8% of them did not conclude labor contracts or their conditions, 6.3% - medical and 

social issues of labor protection, 6.1% , or 4% of non-observance of technical safety rules. 

These violations were mainly related to the wholesale and retail trade, 30.4% of all defects, 

the organization of life and public catering (10%), the processing industry (6.7%), health and 

social services (7, 2%) and construction (15.8%). Also, 91% of the violations of the labor law 

requirements by employers occur in entrepreneurship subjects. And about 81% of delayed 
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social payments fall on business entities (https://www.stat.gov.az). During this period of 

economic and other serious contradictions, around 29,000 unemployed and employed cit izens 

are provided with temporary jobs, 4,117 are temporarily employed, 4147 are involved in 

vocational training, and more than 114,500 young people professional counseling . This 

factor is also important as one of the progressive steps towards integration into the 

international labor division. Despite all these efforts, there are problems with adapting labor 

conditions to modern requirements in the country and applying advanced experience in this 

area. Thus, there are some positive changes in the activities of women in the areas of heavy 

physical labor and complicated working conditions.   Number of women employed by types 

of economic activity (persons)   Information and Communication Construction water supply, 

wastewater treatment and treatment Agriculture, forestry and fishing Source: . 16 Number of 

workers in the field of agriculture increased by 21%, water supply, wastewater recycling and 

processing - by 18%, while the number of workers in construction increased by 10%, while 

the number of workers in the field of information and communication decreased by 5% . That 

is, the decline in the trend of decline in modern specialties can not be regarded as a 

satisfactory condition, even if there is such an increase in areas where no higher education or 

qualifications are required. Engaged in heavy physical labor   Source. The active integration 

and participation of the international division of labor requires the constant improvement of 

the knowledge and professional level of the personnel and specialists operating in the 

country. Necessary legal basis and state programs are being created in this direction. 

However, there is a special need to expand the modern knowledge and professional skills 

requirements in Azerbaijan, and this policy should be addressed both to the public sector and 

to the private sector. It should be noted that in 2017, the number of people in the country 

increased by 2 times compared with 2005, while the number of trained people fell by 8%( 

Ġnformation and reports of the Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan). 

Programs on socio-economic development of the country's regions are also of special 

importance in preventing the non-proportional development of the regions, as well as in 

addressing the effects of internal migration on socio-economic reasons. Thus, the results of 

the current programs show that the level of internal migration in the country, due to the 

balanced development of the regions, the renewal of the infrastructure, the creation of new 

jobs, and the solution of social problems, significantly reduce the level of internal migration 

in the country. However, problems with young people from the point of view of internal and 

external migration still remain, and this factor may rise especially among highly educated and 

intelligent youth. It is also a problem for accurately determining the number of scientific 

cadres and highly qualified specialists leaving this country because of limited targeted 

research, especially for brainstorming(www.mlspp.gov.az). At the same time, the results of a 

number of research findings suggest that the number of qualified specialists and scientific 

cadres who migrate from the country can be approximated from the general point of view, 

while the advantage of young people is evident. 

Result 

 -In the context of modern globalization, the intensification of the international division of 

labor and the process of specialization are accelerating.  

-The specialization of production within the national economy is not merely an inherent 

specialty, but also a combination of separate parts and technological specialization.  

- In each country integrating into the international division of labor, there are areas where they 

can not simply be specialized within the international economic community. 

 These areas include a large number of structural, communication, and transportation facilities 

and a number of businesses serving them. Although the relevant structures and divisions do 
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not participate in the international division of labor, their activities are necessary for the 

normal organization of the work of other fields. The participation of Azerbaijan in the 

international division of labor is an objective necessity, and this process is of particular 

importance in terms of improving the effectiveness of the national economy. At the same 

time, national interests and economic security factors should serve as a prerequisite for 

expanding this direction in Azerbaijan. The unemployment rate in the country is quite high 

and its reduction should be at the center of attention. From this point of view, it is important 

to put forward the following as the main tasks ahead: 

- To fundamentally modernize vocational education infrastructure to ensure that young people 

have comprehensive knowledge and skills; 

  - Increasing the number of young people involved in vocational training; 

- Development of basic education standards and curricula in accordance with society 

requirements; 

- Ensuring the necessary balance between the number of specialists who are trained and 

financed in the educational institutions and the number of jobs and occupations existing in the 

structure of the economy and the different types of economic activities; 

-Creating favorable conditions for effective employment policy; 

-Creating favorable conditions for qualitative improvement of labor resources and 

enhancement of economic activity, adaptation of staff training system, including vocational 

training and additional education network to the needs of dynamically developing labor 

market; 

-Strengthening social protection of employed and unemployed persons; 

-Improving the institutional environment aimed at strengthening the dynamic convergence 

between demand and supply in the labor market; 

-forming a business environment that meets international standards; 

-deepening of structural reforms, increasing investment activity; 

-ensuring high level of human capital.                                                            
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ÖZET 

Azerbaycan Cumhuriyeti pazar ekonomisine geçişin ardından, toplumun artan talebi, mevcut üretim 

potansiyelinin tam ve etkili kullanılmasına, ETT'nin üretimdeki başarısının uygulanmasına ve inovasyon gibi 

yeniliklere bağlıdır. 

Bu açıdan bakıldığında, yatırımın toplum hayatındaki önemi ve rolü artıyor Ülkede makroekonomik 

göstergelerin yükselişi, ulusal ürün yapısında başta stratejik alanlar ve roller olmak üzere, öncü alanların 

önemini arttırmayı gerektiriyor,  dış ekonomik ilişkilerin cumhuriyete yabancı yatırımların çekilmesi esasına 

dayanarak genişletilmesi öngörülmektedir 20 Eylül 1994'te imzalanan "Yüzyıl Sözleşmesinin" sosyo-ekonomik 

öneminin vazgeçilmez olduğu unutulmamalıdır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti‘ndeki büyük yabancı ülkelerin yatırım faaliyetleri, 13 Ocak 1995‘te kabul 

edilen Yatırım Etkinliği Kanunu‘na tabidir. ve mülkiyet biçimlerine bakılmaksızın tüm yatırımcıların haklarının 
eşit şekilde korunmasını sağlamak. 

Böylece yatırımcılar kendi amaçları ve faaliyetlerinde tamamen özgürdür, bu nedenle petrol ve gaz 

endüstrisinde en umut verici sektör olan cumhuriyetin en verimli ve gelecek vaat eden bölgelerine yatırım 

yaparlar. 

Özel mülkiyet geliştirme programlarında araştırmalar geliştirilmiş ve uygulanmıştır ve cumhuriyette 

piyasa ekonomisinde sosyo-ekonomik ilerlemenin sağlanması için öngörülerde bulunur.Bu tür bir programın 

temeli, ekonominin, cumhuriyetin mikro ve makro düzeyde gelişimi ve yönetimidir; yükseltin, ECT'nin 

uygulanmasını hızlandırın, emek verimliliğini artırın, vb. oluşturmaktadır. 

Araşdırılan  tədqiqat işində müasir dövrdə investisiya qoyuluşları-proseslərin Azərbaycan və xarici 

ölkələrin görkəmli iqtisadçı alimlərin tərəfindən geniş tətbiq olunmasına baxmayaraq,bu gündə bu problemə 

dair fikir müxtəlifliyi mövcuddur. 

İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün 
hərəkətlərinin məcmusudur. 

Modern ekonomistlerin Azerbaycan ve dış ülkelerdeki yatırımlarının geniş çapta uygulanmasına 

rağmen, şimdi bu konuda çeşitli görüşler var. 

Yatırım faaliyeti, yatırımcının yatırımı ve uygulanmasıyla ilgili tüm eylemlerin toplamıdır. Modern 

ekonomistlerin Azerbaycan ve dış ülkelerdeki yatırımlarının geniş çapta uygulanmasına rağmen, şimdi bu 

konuda çeşitli görüşler var. 

Yapılan araştırmada, dinamik ve değişen bir ekonomide, nesnelerin rekabet edebilirliğinin ve yatırım 

faaliyetlerinin alt bölümlerinin ve faaliyetlerinin istikrarının arttırılması için araştırma yapılmıştır. 

Yerli ve yabancı yatırımların ülke ekonomisinin gelişiminde hayati bir rol oynadığı belirtilmeli, hem 

ülke ekonomisinin yapısının hem de teknolojik ve yeniden üretilebilir sanayilerin yapısının gelişimi, fon 

alanlarına bağlı olarak belirtilmelidir. 
Yatırım düzenlemesi, ülkedeki tek bir ekonomik, bilimsel-teknik, sosyal politikanın uygulanmasına 

yönelik karmaşık bir önlem sistemidir.Yatırım yatırımları öncelikle ekonominin stratejik sektörlerini geliştirerek, 

ülkenin kamu ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. ulusal ekonominin gerekli oranlarının oluşturulması, 

üretim ve sosyal altyapının oluşumu. 

Anahtar Kelimeler: Yatırım, devlet düzenlemesi, piyasa ekonomisi, milli gelir, yerli ve yabancı yatırım, 

kaynak potansiyeli varlıkları ve nesneleri, yatırım politikası. 

THE MAIN FEATURES OF INVESTMENT POLICY IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC  
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After the transition to the market economy of the Republic of Azerbaijan, the increasing demand of the 
society depends on the full and effective use of the existing production potential, the implementation of ETT's 

success in production and innovations such as innovation. 

From this point of view, the importance and role of investment in public life is increasing The rise of 

macroeconomic indicators in the country requires increasing the importance of leading areas, especially 

strategic areas and roles in the national product structure. It should be remembered that the socio-economic 

importance of the Yüzyıl Century Convention olduğ is indispensable. 

The investment activities of major foreign countries in the Republic of Azerbaijan are subject to the 

Investment Efficiency Law adopted on 13 January 1995. and ensuring the equal protection of the rights of all 

investors, regardless of ownership. 

Thus, investors are completely free in their own purposes and activities, so they invest in the most 

productive and promising areas of the republic, the most promising sector in the oil and gas industry. 
Researches have been developed and implemented in private property development programs and make 

predictions for socio-economic progress in the market economy in the republic. The basis of such a program is 

the development and management of the economy at the micro and macro levels of the republic; accelerate the 

implementation of ECT, increase labor productivity, etc. form. 

Investigated in the business of investor to invest in qasuluşları-processions of Azerbaijan and Xarici 

diekələrin majestic iqtisadçı alimlərin tərəfindən large tətbiq to be baxmayaraq, this is the problem of today's 

problem mxt. 

Investisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və its həyata keçirilməsi ilə əlaqədar with all 

hərəkətlərinin məcmusudinin. 

Despite the widespread implementation of modern economists' investments in Azerbaijan and abroad, 

there is now a variety of views on this issue. 

Investment activity is the sum of all actions related to the investor's investment and implementation. 
Despite the widespread implementation of modern economists' investments in Azerbaijan and abroad, there is 

now a variety of views on this issue. 

In this research, in a dynamic and changing economy, the research was carried out in order to increase 

the competitiveness of the objects and the stability of the subsections and activities of the investment activities. 

It should be stated that domestic and foreign investments play a vital role in the development of the 

country's economy, and the development of both the structure of the country's economy and the structure of the 

technological and reproducible industries should be indicated depending on the fund areas. 

Investment regulation is a complex system of measures for the implementation of a single economic, 

scientific-technical and social policy in the country. Investment investments primarily aim to meet the public 

needs of the country by developing strategic sectors of the economy. creation of the necessary proportions of the 

national economy, production and formation of social infrastructure. 
Keywords: Investment, government regulation, market economy, national income, domestic and foreign 

investments, resource potential assets and facilities, investment policy. 

 

GĠRĠġ 

Yatırım iĢlemi, sermaye piyasasını (sabit varlıkların çoğaltılması için), emlak piyasasını, menkul 

kıymetler piyasasını, fikri mülkiyeti ve hak piyasasını, yatırımı içeren yatırım pazarında gerçekleĢtirilir. 

Proje pazarı da dahil olmak üzere birçok bağımsız bölüme ayrılmıĢtır. Genel yatırım faaliyeti ilkeleri 

uyarınca, bu pazarlar yatırımlar bakımından farklılık gösterir. Bu, analiz formlarının ve yöntemlerinin 

ekonomik etkinliğini, risk derecesini ve yatırımın güvenilirliğini belirler. 

 

Doğru konu seçimi, yatırım faaliyetlerinizin verimliliğini arttırmada çok önemlidir. Bu nedenle, 

Azerbaycan Cumhuriyeti ―Yatırım Etkinliği‖ Kanunu, yabancı vatandaĢların ve tüzel kiĢilerin, vatansız 

kiĢilerin ve devletlerin yatırım faaliyetinin konusu olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir. 

Yatırımcılar, yatırım tesislerinde yer alan finansal, maddi ve entelektüel kaynakların kullanılmasını ve bu 

kararların tam olarak uygulanmasını sağlamak için uygun kararları veren kuruluĢlardır. Yatırımcılar, yatırım 

faaliyeti katılımcılarının yatırım faaliyeti ile bağlantılı olarak yatırıcı, alacaklı ve alıcı olarak iĢlevlerini 

yerine getirirler. 
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Tüm yatırımcılar, mülkiyet ve ekonomik faaliyet türü ne olursa olsun, yatırım faaliyetleri alanında aynı ve 

eĢit haklara sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Yatırım Hukukuna ĠliĢkin Yatırım Sürecindeki Ġlgi 

Alanları düzenlenir. 

Tüm yatırım faaliyetleri, Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin yasal düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından 

düzenlenmektedir. Her yatırımcı bağımsız olarak yatırımlarının amacını, yönünü ve hacmini belirler ve 

uygulanması için öngörülen sözleĢmeler temelinde çalıĢır. Kural olarak, bireyler ve tüzel kiĢiler, ihaleler ve 

açık artırmalar yoluyla yatırım faaliyetlerine katılabilir. 

Her yatırımcının yatırımları ve sonuçlarına katkıda bulunmanın yanı sıra, ülkenin ilgili mevzuatına uygun 

olarak alım satım iĢlemlerini elden çıkarma ve yürütme hakkı vardır. Yatırımcının bu iĢlemi karĢılıklı 

mutabakat esasına göre gerçekleĢtirilir. 

Yatırım aktivitesinde, konular da bir dizi önemli görevlere sahiptir. 

Yatırım faaliyeti konularının aĢağıdaki hallerde ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak 

yapılması zorunludur: 

* Yerel bankalara veya finansal kuruluĢlara, ilgili makamlardan, finansal kaynaklara ve maddi kaynaklara 

dayalı olarak yatırım yaptıkları fonun miktarını ve kaynağını referans alarak sunmak; 

* Ġlgili inĢaat kurumlarından ve önemli inĢaat ve izin gerektiren diğer iĢler için özel hizmetlerden gerekli 

izinleri veya onayları almak; 

 

* teknolojik, hijyen, radyasyon, çevresel ve mimari gerekliliklere uygunluk açısından yatırım projeleri 

hakkında uzman görüĢü almak; 

* Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı ile oluĢturulan norm ve standartlara ve ayrıca uluslararası norm ve 

standartlara uymak; 

* Devlet organlarının ve yetkililerinin yetkilerini Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca, yetkileri 

dahilinde yerine getirmek; 

* Muhasebe ve istatistik raporlarını öngörülen Ģekilde sunmak; 

haksız rekabetten kaçının ve tekel karĢıtı düzenlemelerin gerekliliklerine uyun. 

* Özel onay gerektiren faaliyetleri yürütmek için yatırım faaliyetlerinin lisanslanması gerekir. 

Bu tür davaların yasama kanunlarına tam olarak uyması, Cumhuriyet Milli Meclisleri tarafından belirlenir və 

bakanlar Kurubu onlara lisans verir. Ayrıca, her bir yatırım faaliyeti konusu arasındakı iliĢkilerin düzenlenmesi 

anlaĢmalar temelinde yapılır. 

SözleĢmelerin sonuçlandırılması, özel tarafların seçimi, yükümlülüklerin belirlenmesi vb. 

içerir.Bilindiği gibi, devlet yatırım faaliyetleri açısından konularının haklarının ve meĢru çıkarlarının kefilidir. Her 

iki taraf da yatırım sözleĢmesinin Ģartlarını ve koĢullarını değiĢtirmeyi kabul etmelidir. Devlet organları ve yetkilileri, 

yatırım kuruluĢlarının amaçlanan yetkilerinin ötesindeki faaliyetlerine müdahale edemez. Yatırımcıların yatırım 

yapılan tesislerin seçimindeki hakları kısıtlanmamalıdır (yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe). 

Bu bağlamda, Yatırım Faaliyetlerine ĠliĢkin Kanun, devlet ve diğer kurumlar yatırımcıların ve diğer yatırım 

faaliyetlerinin haklarını ihlal eden davranıĢlarda bulunduklarında, bu kuruluĢların yatırım faaliyetlerine verilen zararı 

tam olarak telafi etmesi gerektiğini belirtir. Aksi takdirde, tazminat için yetkililere baĢvuruda bulunma hakları vardır. 

 Dolayısıyla, yatırım objeleri ve konuları arasında yakın bir iliĢki vardır. Kilit ve belirleyici faktör, yatırımın 

ekonomik verimliliğinin her iki yönü de doğru bir Ģekilde değerlendirerek arttırılmasını sağlamaktır. 

Yatırımcılar; yatırımcılar, müĢteriler, uygulayıcılar, yatırım süreçlerinin faydalanıcılarının yanı sıra tedarikçiler, 

tüzel kiĢiler (bankalar, sigorta Ģirketleri, aracılar, yatırım borsaları) ve yatırım sürecinin diğer katılımcıları olabilir. 

olabilir. Yatırım sürecinin amacı, bireyler ve tüzel kiĢiler (yabancı olanlar dahil), ortak ülkeler ve uluslararası 

kuruluĢlar olabilir. Yatırım sürecinin ana konusu olan yatırımcı, borçlanmıĢ veya çekilen fonlara yatırım Ģeklinde 

yatırım yapar ve kullanım amaçlarını sağlar. 
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 Bir yatırımcı olabilir: 

- eyalet veya belediye mülklerini veya mülk haklarını yönetmeye yetkili makamlar; 

- yerel ve tüzel kiĢiler, iĢ dünyası kuruluĢları ve diğer tüzel kiĢiler; 

- yabancı fiziksel ve tüzel kiĢiler, devlet ve uluslararası kuruluĢlar. 

 Yatırım sürecini kullananlar, yatırımcıların yanı sıra diğer Ģahıslar ve tüzel kiĢiler, eyalet ve belediye 

kuruluĢları, yabancı devletler ve uluslararası kuruluĢlar olabilir. Yatırımcılar yatırım sürecini yürütmek için tüzel 

kiĢilere ve kiĢilere sözleĢme (ihale) esasına göre hareket ederler. Yatırım sürecinin konuları arasındaki üretimi, 

ekonomik ve diğer iliĢkileri düzenleyen ana yasal belge, aralarındaki anlaĢmadır. 

Yatırım sürecinin konusu, sözleĢmelerin sonuçlandırılması, ortakların seçimi ve diğer ayrıntı Ģart ve koĢullarının 

sorumluluğundadır. 

Ġki veya daha fazla katılımcının iĢlevlerini yatırım sürecinde birleĢtirmek yasaldır. Ortak yatırım yapmak için 

yatırımcı fonlarını birleĢtirmek de mümkündür. Yatırımcılar yatırım sürecinde emanetçi, müĢteriler, borç verenler ve 

alıcılar gibi hareket edebilir ve herhangi bir katılımcının iĢlevini yerine getirebilirler. 

Tüm yatırımcıların yatırım sürecini yürütmek için eĢit hakları vardır. Bir yatırım sürecinin konusu olan mülkiyet 

haklarına yapılan yatırımlar yatırımcının dokunulmaz bir hakkıdır ve yasalarca korunmaktadır. Yatırımcı, 

yatırımların hacmini, yönünü ve verimliliğini bağımsız olarak belirler. Yatırımcı, yatırım varlıklarına sahip olma, 

kullanma ve elden çıkarma, ayrıca iĢlem ve yeniden yatırım yapma hakkına sahiptir. 

Devletin, mülkiyetine bakılmaksızın, yabancı yatırımlar da dahil tüm yatırımların korunmasını garanti ettiği 

belirtilmelidir. Aynı zamanda, yatırımcılara (yabancı olanlar dahil), yatırım yönetimine yol açabilecek yasal 

eĢitlik ihlalleri hariç, eĢit yasal koĢullar sağlanmaktadır. 

  

SONUC 

Ekonomik geliĢme düzeyinden bağımsız olarak, ulusal ekonomiye yatırım yapma sorunu en acil sorunlardan 

biridir. Ancak bu gerçekliği bağımsızlığını ve piyasa ekonomisine geçiĢ sürecini kazanmıĢ olan cumhuriyetimiz 

için daha da önemlidir. Bunun nedeni, sürdürülebilir ekonomik büyüme oranlarının sağlanmasının, ulusal 

ekonominin tüm sektörlerinin dengeli bir Ģekilde geliĢmesine, nüfusun çıkarlarına en uygun olan bir piyasa 

ortamının oluĢmasına, yerli ve yabancı doğrudan yatırımların harekete geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Yatırım, ülke ekonomisinin geliĢmesi için önemli bir finansal kaynaktır. Sadece bu kaynak nedeniyle değil, 

üretim de geliĢtiriliyor, aynı zamanda ekonominin yapısında ciddi sosyal değiĢimlere neden oluyor. 

 Yatırım kavramlarının genel olarak hem iç hem de dıĢ kar için kullanılan finansal bir kaynak olduğu göz 

önüne alındığında, ekonominin tüm sektörlerinde uygulama eğilimi vardır. Yatırımın ulusal ekonominin hemen 

hemen tüm sektörlerinde, özellikle çıkarıcı ve iĢleme sektörlerinde olduğu kadar hizmet sektöründe de uzun ve 

kısa vadeli etkileri vardır. Bu bağlamda, menkul kıymetlerin edinimi için kullanılan yatırım kaynakları finansal 

kaynaklar biçimini almaktadır. 

 Eğer sanayi, tarım, inĢaat, eğitim vs. Sektörlerde sermaye yatırımı olarak kullanılırsa, gerçek bir yatırım 

haline gelir. Bu nedenle, ülke ekonomisindeki finansal ve reel yatırımları birbirinden ayırmak gerekir. Finansal 

yatırımlar, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlere yapılan sermaye yatırımlarıdır. Bu Ģartlar altında 

sadece transfer iĢlemleri gerçekleĢir. Gerçek yatırım, herhangi bir ekonomik sektöre veya iĢletmeye yatırım 

yapmaktır; bu, yeni sermayenin yaratılması veya mevcut sermayenin büyümesi ile sonuçlanabilir. Örneğin, 

binalarda, ekipmanlarda, üretim araçlarında ve malzemelerde artıĢ var. 

Yatırım kaynakları, makine ve teçhizat, fabrikalar, depolar, araçlar ve üretim tesislerini son kullanıcılara 

teslim etmek için kullanılan satıĢ ağlarını içerir. Bu, üretim araçlarının üretimine ve montajına yapılan yatırımı 

yansıtmaktadır. Yatırım kaynakları, ilk durumda tüketim mallarına olan talep dolaylı olarak karĢılanırsa, ikinci 

durumda bu süreç doğrudan uygulanırsa, tüketilen kaynaklardan farklıdır. 

 Bu Ģartlar altında hem sermaye hem de servet artar. Yatırım yapılan sermaye kaynakları milli geliri 

arttırırsa, diğer taraftan, kiĢi baĢına düĢen gelirlerin payı, servet Ģeklinde de mevcut olacak olan gelirlerin 
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artmasıyla artacaktır. Esasen, finansal ve gerçek yatırım biçimlerinden bağımsız olarak, ulusal servetin 

büyümesine doğrudan katkıda bulunan sermayeyi temsil ettiklerini belirtmek gerekir. Sermaye kaynaklarının 

hareket halinde olduğu ve makine, teçhizat, diğer üretim araçlarına ve bir bütün olarak üretim ve hizmetlerin 

organizasyonuna düzenli olarak yatırım yapılan nakit kaynaklarını ifade eder. 

Sadece gerçek para ekonomik bir kaynak Ģeklini alabilir ve kendi içinde gelecekte daha fazla tüketilmesine 

olanak sağlayan bir kaynak olarak oluĢturulmuĢtur. Görünen o ki, yatırım, yatırım Ģekline bakılmaksızın, Ģirketin 

gerçek sermayesini artırmasına, yani üretim araçlarını geniĢletmesine ve altyapısını güçlendirmesine olanak 

sağlar. 

Ulusal ekonominin oluĢmasında ve geliĢmesinde, yerli ve yabancı yatırımlar önemli bir yapıya sahiptir. 

Ulusal ekonominin sektörel yapısının yanı sıra ulusal ekonominin teknolojik ve üreme yapısının geliĢimi, 

yatırımlarının uygulanmasına bağlıdır. Bildiğiniz gibi, özel amaçlı yatırımlar temel olarak gelir elde etmeye 

yöneliktir. Bu, ulusal ekonominin herhangi bir sektörünün karlılığının, o sektörün veya birimin yatırım avantajı 

seviyesini belirlediği anlamına gelir. Bu bağlamda, sektörün veya herhangi bir ekonomik birimin karlılığı, 

uygulanacak yatırımların önceliğini belirlemek için önemli bir yapısal kriterdir. 
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SUMMARY 

 

    All elements of the technology for innovative economic and social development management systems are very 

financial and important from the point of view of increasing the efficiency of the use of other material resources, 

including human resources. In the meantime, the formation and mobilization of skills and knowledge, human 
potential in planning and managing development processes is an important factor in achieving high economic 

and social benefits. The civil society, especially the Heydar Aliyev Foundation, has a special role in the success 

of a synergistic approach to managing sustainable and inclusive development processes. 

    Complementary technologies applied in the country contain a variety of approaches. Taking into account the 

interests of all national and international partners involved in the implementation of programs and projects is one 

of the key elements of managing development processes based on complimentary principles. This approach is 

also important from the point of view of shaping the country's foreign policy. 

    Implementation of this policy at the national level has ensured effective development of the non-oil sector and 

agriculture of the country. Food security is ensured throughout the country. The implementation of innovative 

management technologies, including compensation technologies, has allowed the Republic of Azerbaijan to 

become a major food importer and exporter of agricultural and food products in a short period of time. 

Compensation technologies for managing economic and social development envisage appropriate incentives for 
foreign partners involved in the implementation of projects initiated by Azerbaijan. 

    Thus, the information presented in this article reaffirms that the use of innovative state management 

technology development processes is an important factor in the formation of an inclusive society and the 

sustainability of these processes. The success of the Republic of Azerbaijan in this area is a clear proof of that. 

Keywords: sustainable development, social policy, social development, social security, governance 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA DAVAMLI INKIġAF ġƏRAITINDƏ SOSIAL  INKIġAFIN 

IDARƏ OLUNMASI PROBLEMLƏRI 

 

 

XÜLASƏ 

 

Ġqtisadi və sosial inkiĢafın innovativ idarə edilməsi texnologiyaları sisteminin bütün elementləri 

maliyyə və baĢqa maddi resursların, o cümlədən insan resurslarının istifadəsi səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

nöqteyi-nəzərindən olduqca önəmlidir. Bu arada inkiĢaf proseslərinin planlaĢdırılması və idarə olunması 

sahəsində bacarıq və biliklərin, insan potensialının formalaĢdırılması və səfərbər edilməsi iqtisadi və sosial 

baxımdan yüksək nəticələrin qazanılmasında vacib faktor kimi çıxıĢ edir. Davamlı və inklüziv inkiĢaf 

proseslərinin idarə edilməsinə sinergetik yanaĢmanın uğurunda vətəndaĢ cəmiyyəti, özəlliklə Heydər Əliyev 

Fondunun xüsusi rolu var. 

Ölkədə tətbiq edilən komplimentar texnologiyalar müxtəlif yanaĢmaları özündə ehtiva edir. Proqram və 

layihələrin gerçəkləĢdirilməsində iĢtirak edən bütün milli və beynəlxalq tərəfdaĢların maraqlarının nəzərə 

alınması komplimentarlıq prinsipləri əsasında inkiĢaf proseslərinin idarə edilməsinin önəmli elementlərindəndir. 

Bu yanaĢma ölkənin xarici siyasətinin formalaĢdırılması baxımından da vacibdir. 

mailto:ilhame234@rambler.ru
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Milli səviyyədə bu siyasətin reallaĢdırılması ölkənin qeyri-neft sektoru və kənd təsərrüfatının səmərəli 
inkiĢafını təmin edib. Ölkədə bütövlükdə ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunub. Ġnnovativ idarəetmə texnologiyaları 

kompleksi, o cümlədən kompensasion texnologiyaların reallaĢdırılması Azərbaycan Respublikasının qısa zaman 

kəsiyində əsas qida məhsulları idxalçısından öz qida və ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmiĢ kənd təsərrüfatı və 

qida məhsulları ixracatçısına çevrilməsinə imkan yaratmıĢdır. Ġqtisadi və sosial inkiĢaf proseslərinin idarə 

edilməsinin kompensasion texnologiyaları Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə icra edilən layihələrin reallaĢdırılmasında 

iĢtirak edən xarici tərəfdaĢlara müvafiq güzəĢtlərin edilməsini nəzərdə tutur. 

Beləliklə, bu məqalədə təqdim edilən bilgilər dövlətin inkiĢafı proseslərinin innovativ idarə edilməsi 

texnologiyalarının tətbiqinin inklüziv inkiĢaf edən cəmiyyətin formalaĢmasını və bu proseslərin davamlılığını 

təmin edən vacib amil olduğunu bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan Respublikasının bu istiqamətdəki uğurları da 

buna bariz sübutdur. 

Açar sözlər:  davamlı inkiĢaf, sosial siyasət, sosial inkiĢaf, sosial təminat, idarəetmə. 

Introduction  

Good governance is a prerequisite for the successful development of the country and 

its sustainability. In recent years, the Republic of Azerbaijan has made significant progress in 

economic and social development. Successful domestic and foreign policies of the country, 

harmonization of national and global interests, and the use of modern management 

technologies have contributed to the increasing economic and political importance of 

Azerbaijan's international relations. Baku, the capital of the Republic of Azerbaijan, has 

become a center of discussion of global problems of mankind. All regions of the country have 

undergone fundamental changes. The short-term successes of the Republic of Azerbaijan have 

become possible thanks to innovative state-of-the-art technologies developed and effectively 

implemented by President Ilham Aliyev. The First Vice President, President of the Heydar 

Aliyev Foundation Mehriban Aliyeva has exceptional services in the implementation of this 

policy. Proper development strategies and the use of innovative management methods have 

led to significant breakthroughs in the economic and social performance of the Republic of 

Azerbaijan, especially in the last fifteen years. 

It is important to note that all elements of the innovative technology management 

system for economic and social development are very important from the point of view of 

increasing the efficiency of the use of financial and other material resources, including human 

resources. In the meantime, the formation and mobilization of skills and knowledge, human 

potential in planning and managing development processes is an important factor in achieving 

high economic and social benefits. 

The main feature of synergistic technologies implemented in the country is the 

transformation of national development programs into national programs with wide 

participation of civil society and the private sector. Civil society has a special role, especially 

the Heydar Aliyev Foundation, for its synergistic approach to sustainable and inclusive 

development management (10). Complementary technologies applied in the country contain a 

variety of approaches. Taking into account the interests of all national and international 

partners involved in the implementation of programs and projects is one of the key elements 

of managing development processes based on complimentary principles. This approach is 

also important from the point of view of shaping the country's foreign policy. Almost all 

projects implemented in energy, communications, other sectors of the economy at the 

initiative of the President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, have international 

status and are implemented using complementary technologies. They also meet local, 

national, regional and global interests. Compensation technologies are also a modern set of 

measures to manage inclusive and sustainable development processes. One of the elements of 

compensatory technologies is the support of entrepreneurship in the country through the 

creation of free trade zones, industrial and agrarian parks. Another element of compensation 
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technology is tax deductions for small and medium-sized businesses and the creation of 

special funds for concessional lending. At present, industrial parks are formed and operate in 

different regions of the country. Their number and geography are expanding (11). 

Implementation of this policy at the national level has ensured effective development of the 

non-oil sector and agriculture of the country. Food security is ensured throughout the country. 

The implementation of innovative management technologies, as well as the implementation 

of compensatory technologies, allowed the Republic of Azerbaijan to become a major food 

importer and exporter of agricultural and food products, which ensured its food and food 

security within a short period of time (1,2). Compensation technologies for the management 

of economic and social development processes, and the inclusive nature of these processes 

provide for appropriate incentives for foreign partners involved in the implementation of 

projects initiated by Azerbaijan. Regional economic projects of global importance with the 

participation of the Islamic Republic of Georgia and the Islamic Republic of Iran can serve as 

an example of successful implementation of compensation technologies. Sustainable 

development of Azerbaijan and the formation of an inclusive society are possible only if the 

country has an efficient economy. GDP per capita is an indicator of the economic potential of 

the country and a factor influencing the inclusive growth index.  

Socially oriented economic policy in Azerbaijan 

The realities in the modern economy of Azerbaijan show that dividends from 

economic development of the country, successful results of oil strategy and entrepreneurship 

are directly aimed at solving social problems of people and improving the living standards of 

citizens. Increasing the minimum wage, salaries of certain categories of citizens working in 

budget organizations, pensions and benefits, student scholarships, and continual improvement 

of the social protection system are the manifestations of the state's attention and care for its 

citizens. 

Noting the successes of the Azerbaijani economy, ultimately, the strengthening of the 

principles of social justice, President Ilham Aliyev explained the essence of serious social 

programs: I think this is the most important approach for each state. Because everything is 

done for human beings. Its freedom, safety, health, employment and comfortable living are 

the main concern of the state. I think that great steps have been taken in this direction and 

success has been achieved. Azerbaijani citizens live in a free society. They have all the 

freedom and are working to increase the power of their state ‖[1]. 

The essence of socially oriented economic policy implemented under the leadership of 

President Ilham Aliyev is also to ensure the employment of the population, the creation of 

new jobs, the priority of social protection and efficiency, the well-being of the disadvantaged, 

the families. creating conditions. All the opportunities are being used at a high level to further 

improve the welfare of the people. One of the factors to consider in the assessment of the 

socio-economic development of each country is the factor of social welfare. Successful state 

policy is being implemented in all spheres, including social sphere. As a logical consequence 

of this work, the policies and reforms carried out have positive results. As a result of the 

state's social policies, the welfare and welfare of the population have increased significantly 

and the overall poverty level has dropped significantly. Social policy is regulated and 

implemented by the state in accordance with relevant laws and state programs. On the other 

hand, it is also true that Azerbaijani citizens are at the center of social policy implemented in 

the Republic of Azerbaijan. Over the past period, under the leadership of the President of 

Azerbaijan Ilham Aliyev, a policy aimed at improving the welfare of the population and 
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rebuilding its social infrastructure in accordance with the most up-to-date standards has been 

implemented and significant progress has been made. President Ilham Aliyev emphasized in 

one of his speeches: ―All social programs are being implemented. Although our revenues 

have declined, it is natural. However, all social programs are implemented on time and this is 

a sign of our successful policy. At the heart of our policy is the citizen of Azerbaijan, and no 

social program will ever be cut off, but we are thinking about new initiatives. ‖[2] Yes, it is 

precisely the continuation of social policy and the implementation of new projects, which is 

enough to conclude that this policy will continue to be fundamental. 

The purpose of social policy 

Social infrastructure is being created in Azerbaijan in recent years. Schools, hospitals 

are being built, the medical facility is being renovated and under construction. Almost there 

has been a major transformation in this area. The priority of the state policy on the 

implementation of socially oriented measures, their financial security is ensured in the 

country. Funds were allocated from the state budget and the State Oil Fund budget to 

strengthen the social protection of refugees and internally displaced persons and improve their 

living conditions. In the framework of the program of housing and individual housing for 

disabled people and families of martyrs in the protection of the territorial integrity, 

independence and constitutional order of the country, housing was put into operation. 

As a result of modern infrastructure, economy diversification and rapid job creation 

policies, unemployment in Azerbaijan has dropped to the lowest level in the CIS by 5%, but 

this figure is rising in many European countries. 

Increasing attention to the social sphere results in an increase in the welfare of 

citizens. The purpose of the socially oriented policy is not to eliminate social inequality, but 

to balance it, to prevent acute stratification, to enhance the social status of the individual to 

provide all members of society with a decent standard of living. That is why one of the most 

serious social projects implemented in Azerbaijan is the implementation of a special state 

program that provides targeted social assistance to low-income citizens. It should be noted 

that the legislative base has been formed as the first measure for the implementation of the 

targeted social assistance system. The purpose of the state in providing targeted social 

assistance is not to teach people to be compassionate, to protect the state, but rather to provide 

them with a job and to improve their welfare. 

As a result of the implementation of the oil strategy and numerous government 

programs, the living conditions and incomes of the population have significantly increased. 

The Strategic Roadmap for the National Economic Perspectives of the Republic of 

Azerbaijan, approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated 

December 6, 2016: the environment will be improved, infrastructure will be created, 

education and training will be enhanced, training efficiency and coordination between the 

labor market and the business sector will be enhanced, investment attractiveness of innovation 

(science and technology) production (service) sector will be supported, and cluster creation 

initiatives will be supported. key priorities for improving productivity. ‖ 

Improving infrastructure in education and science can impact the efficiency of these 

areas, improve the efficiency of human capital formation and use, and provide innovation-

driven development. Transport, ICT, buildings and structures, equipment and laboratories, 

laboratories, testing centers, foundations, innovation institutions, consulting and engineering 

services, etc. development initiatives will be continuously supported. Improving infrastructure 
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in education and science can impact the efficiency of these areas, improve the efficiency of 

human capital formation and use, and provide innovation-driven development. Transport, 

ICT, buildings and structures, equipment and laboratories, laboratories, testing centers, 

foundations, innovation institutions, consulting and engineering services, etc. development 

initiatives will be continuously supported. 

Support will be provided for the effectiveness of information infrastructure (media, 

specialized exhibitions and conferences, the establishment of global and local market research 

centers, e-libraries, translation centers, consulting services), as well as the activities of other 

education institutions. At the same time, activities will be stimulated to improve the Internet 

access and information provision of schools, scientific organizations, production facilities. 

ICT knowledge gives people the opportunity to create new jobs with the potential to bring 

value to the economy as well as the economy. In addition, digital literacy is a key element for 

the future of Azerbaijan and the development of human capital ‖(3, pp. 83- 84). 

Result 

According to the country's long-term development line, the adoption of the 

―Azerbaijan 2020: Looking into the Future‖ Development Concept encompasses a minimum 

demographic standard of living depending on economic development to ensure decent living 

standards for working citizens by 2025. and taking measures to reach 60% of the average 

monthly salary in Europe and Europe, establishing a national labor and employment 

information system, monitoring and analyzing the situation in the labor market, improving the 

living conditions of IDPs and their densely populated areas. infrastructure improvement, etc. 

(4, pp. 63-64). 

In conclusion, it can be concluded that the most effective way of the problems of each 

country and people is through economic and social progress. Therefore, it is not accidental 

that the economic policy of our republic is socially oriented. While this is an example of high 

sensitivity to the human factor, on the one hand, it is based on the experience of a number of 

advanced world countries through market economies. Mr. Ilham Aliyev always emphasizes 

and maintains this reality. Because improving the social conditions of people has a positive 

impact on the implementation of socio-economic reforms and the participation of every 

citizen in the process of economic development. 
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TEKNOLOJĠNĠN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECĠNDE ETKĠN 

KULLANIMINA YÖNELĠK GÖRÜġLER 

Dr.Öğr.Üyesi Bülent DÖġ Gaziantep Üniversitesi bulentdos@yahoo.com 

 

ÖZET  

Teknoloji günümüzde insan hayatının her an içinde olan yegane olgu olarak karĢımıza 

çıkmıĢtır. Teknoloji dediğimiz anda akla akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve Ġnternet 

gelmektedir. Günümüzde bunlardan birisine dokunmamıĢ insan yok gibidir. Bu nedenle her 

an içimizde, yanımızda olan bu teknolojinin öğrencilerin ve öğretmenlerin biliĢsel, duyuĢsal, 

psikomotor ve profesyonel geliĢimi için nasıl daha etkili kullanılacağının ortaya koyulması 

önemlidir. Daha etkili kullanım için ya geçmiĢteki iyi uygulamaların ortaya çıkarılması ya da 

kullanan kiĢilerin görüĢleri ortaya konulmalıdır. Bu çalıĢmada teknolojiyi kullanan 

öğrencilere, bu teknolojinin nasıl daha etkili kullanılacağı yönünde bazı sorular sorulmuĢtur. 

Örneğin; öğrenme amaçlı olarak kullandığınız Youtube hakkındaki görüĢleriniz ve nasıl daha 

etkili kullanılabileceği konusundaki görüĢünüz nedir? ġeklinde sorular sorulmuĢtur. Veriler 

içerik analizi yöntemiyle analiz edilecektir. Elde edilen bulgular ıĢığında teknolojinin öğreitm 

sürecinde nasıl daha etkili kullanılacağına ıĢık tutması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: 

Teknoloji kullanımı, öğretim süreci, üniversite öğrencisi 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji entegrasyonu, öğretim teknolojisi dersi, materyal, sosyal 

medya 

 

GĠRĠġ 

Öğretim teknolojisi dersi ilk kez 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim fakültelerinde ders 

olarak okutulmaya baĢlanmıĢtır. Ġki kredilik bir ders olan Öğretim teknolojilerinde, öğreitm 

teknolojilerinin tarihsel geliĢimi, sınıflandırılması, eğitime teknoloji entegrasyonu, uygulama 

örnekleri, yeni eğilimler gibi konular ele alınmaktadır. Öğretim teknolojileri artık tüm 

öğretmen ve öğrenciler için kaçınılmaz bir Ģekilde öğrenilmesi gereken bir konudur. Çünkü 

bu teknolojiler içerisinde günlük yaĢamda öğrencilerin kullandığı birçok uygulama ve araç da 

vardır. Örneğin öğretim teknolojisi dendiği anda sınıf içinde ve sınıf dıĢında kullanılan 

teknolojik aletler, makinalar, programlar ve uygulamalar vardır. Günümüzde cep telefonları 

birer bilgisayar görevi görmektedir, öğretim teknolojisinde de genellikle bilgisayar ve 

bilgisayar benzeri cep telefonu ve tabletler kullanılmaktadır. Öğrencilerin çoğu cep telefonu 

kullanmayı küçük yaĢlardan itibaren öğrenmeye baĢlamakta, okula gelmeden teknolojik 

içerikler hazırlamaya baĢlamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin çok iyi teknoloji kullanıp, 

öğretmenlerin kullanamadığı bir durum söz konusu olduğunda öğretmenliğin ―Öğretmen 

öğrettiği konuda öğrenciden daha fazla bilgi sahibi olandır‖ temel prensibine aykırı bir durum 

gerçekleĢmiĢ olur. Bu nedenle de öğretmenlerin, ya da öğretmen adaylarının eğitimlerinde 

teknolojiyi entegre etmeleri gereklilik halini almıĢtır (Zhao vd., 2000; Vrasidas ve Glass, 

2005). Teknoloji entegrasyonu dendiği anda ilk akla gelen Ģey, eğitimde teknolojinin, 

uygulamaların, programların dersi daha kalıcı, daha kolay ve daha hızlı anlatmak için aktif 

olarak kullanılmasıdır. Sadece teorik anlamda bazı teknolojilerin sunum Ģeklinde ya da kitap 

Ģeklinde öğrencilere aktarılması teknoloji entegrasyonu değildir. Entegrasyon dendiği anda 

hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital yetkinliklerinin geliĢtirilmesi ve içerik 

oluĢturmalarıdır. Ġçerik oluĢturulmayan bir eğitim sadece bir yerde olan bilginin bilgi 

seviyesinde öğrencilere aktarılmasıdır. Bilgi seviyesindeki bilgiler ise unutulmaya 
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mahkumdur. Zaten bilgi seviyesinde elde edilen bilgilerin de tamamen anlaĢılması garanti 

değildir. Bu anlamda öğretim teknolojileri dersi aslında bir tarafı uygulamaya yönelik bir 

derstir. Bu derste öğretmen adaylarına öğreitm teknolojisinin tarihi geliĢimi, teknoloji 

entegrasyonu, teknoloji kullanım teorik arka planı, kullanılabilir uygulamalar öğretilmektedir. 

Örneğin bu araĢtırmaya konu olan derste araĢtırmacı öğrencilere SAMR modeli, Blog, Wiki, 

Plus Google, sunum programları, animasyonlu içerik hazırlama uygulamaları, ekran video 

kaydfetme programları, Google uygulamaları (Google docs, e-tablo, forms vb.), dijital öykü 

hazırlama programları, kavram ve zihin haritası yapa programları, simülasyon programları, 

online ölçme-değerlendirme programları, nesne ambarları, dijital akademik dizin kullanma 

programları gibi değiĢik, öğretim amaçlı kullanılabilecek uygulamaları öğretmiĢ ve aynı 

zamanda tüm bu programların öğrenciler tarafından yapılmasını istemiĢ, ve yapılan bütün 

uygulamalar öğrencilerin her biri tarafından oluĢturulan bloglarında yayınlanmıĢtır. 

AraĢtırmacıya göre bu tür teknolojik uygulamaların öğrenilmesi için kesinlikle gerçek 

yaĢamda pratik edilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmanın amacı da böylece öğrenilen 

uygulamaların öğrenciler tarafından ne kadar  memnuniyetle karĢılandığı, hangi tür 

programları kullanmakta zorluk çektiklerinin araĢtırılmasıdır. 

YÖNTEM 

Bu çalıĢma bir durum çalıĢmasıdır. Çünkü bu çalıĢma Gaziantep Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesinde birinci yıllarını okuyan bir grup öğrenciyle yapılmıĢtır. Bu öğrenciler bir dönem 

boyunca Öğretim Teknolojisi dersi almıĢlardır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar 

döneminde iki kredilik bir ders olarak verilmiĢtir. Dönem baĢında öğrencilere kendi adlarına 

bir blog açma, ekran videosu alma ve Youtube hesabına yükleme öğreitlmiĢtir. Daha sonra ise 

öğrencilerden her hafta öğrenilen konuları bilgisayarda yapmaları ve ekran videosuna alıp 

anlatarak Youtube kanallarına yüklemeleri istenmiĢtir. Bloglarında bir portfolyo oluĢturan 

öğrencilerin döenm sonu puanları bu portfolyoya bakılarak ve dönem sonunda teorik bir test 

yapılarak hesaplanmıĢtır. Dönem sonunda öğrencilerin notları ilan edilmeden öğrencilere bu 

araĢtırma için dört adet açık uçlu soru sorulmuĢtur. Bunlar : 1. Öğretim teknolojisi 

dersinde öğrendiğiniz uygulamalar içinde en çok beğendiğiniz 3 uygulamayı gerekçesiyle 

yazınız. 2. Öğretim teknolojisi dersinde öğrendiğiniz uygulamalar içinde beğenmediğiniz 

3 uygulamayı gerekçesiyle birlikte yazınız. 3. Öğretim teknolojilerinin derste kullanımı 

sizce öğretimi, daha etkili hale getirir mi? 4. Bu dersin sonunda eğitim teknolojilerine yönelik 

tutumlarınızda bir değiĢiklik oldu mu? Olduysa nasıl değiĢiklikler oldu, açıklayınız. Sorular 

Google formlar üzerinden sorulmuĢ ve aynı platformdan yanıtlar toplanmıĢtır. Excel 

formatında alınan çıktı üzerinden analizler yapılmıĢtır. AraĢtırmaya gönüllü olarak 16 sı 

kadın, 33 ü erkek toplam 49 öğrenci katılmıĢtır.  

 

BULGULAR ve TARTIġMA  

Öğrencilere en beğendikleri 3 uygulamayı gerekçeleriyle birlikte yazmaları istenmiĢtir. 

Bulgular aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 1. En beğenilen uygulamalar 

Uygulama Adı Frekans Gerekçe  

Prezi-Sunum Programı 25  Bu uygulama sayesinde sunumları daha 

ilgi çekici hale getirebiliyorum. 

 Prezi alıĢılmıĢ olan programların aksine 

farklı bir program da  sunum 

yapabileceğimi öğrendim 

 Prezi: Slaytlar arası geçiĢler ve görüntüsü 

çok güzel 
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Quizizz-Ölçme-

Değerlendirme Programı 

20  Derste öğrencilerin ne denli konuyu 

anladıklarını ölçmek için güzel bir 

uygulama olan Quizizz 

Powtoon-Animasyonlu içerik 

hazırlama programı  

16  Powtoon. Çünkü video içeriklerini 

animasyonlarla zenginleĢtirmeyi 

öğrendim. 

 Güzel içerikler üretip animasyon halinde 

hoĢ videolar yapabiliriz 

CmapTools-Kavram Haritası 

Programı 

15  Anlatılan konunun daha kolay anlaĢılıp 

karmaĢıklığını gidererek akılda kalmasını 

daha kolaylaĢtıran Cmap Tools 

 Kavram haritası oluĢturmak kolay 

 Cmaptools çünkü az kelime ile çok Ģey 

anlatabilirsin. 

Bandicam-Ekran videosu 

programı 

7  Bandicam; çok beğendim çünkü 

bilgisayar üzerinden ekran video kaydı 

alarak yaptığım çalıĢmaları sosyal 

medyada yayınlayabiliyorum. 

 Bandicam:ekran videosu kaydetme 

özelliği çok kullanıĢlı bi uygulama 

Tabloda görüldüğü gibi en çok beğenilen uygulamalar Prezi sunum programı, Quizizz online 

ölçme-değerlendirme programı, Powtoon animasyonlu içerik hazırlama programı, Cmaptools 

kavram haritası oluĢturma programı ve Bandicam adlı ekran videosu alma programlarıdır. 

Öğrencilerin bu programları sevmelerinin en büyük nedeni gerekçelerde de belirtildiği gibi bir 

ürün ortaya koyup onu hemen görebilmeleridir. Ayrıca bu programlar ücretsiz ve kolay 

öğrenilebildiklerinden öğrenciler tarafından hemen beğenilmiĢtir. Öğrencilere ayrıca en 

beğenmedikleri ya da zorlandıkları programlar da sorulmuĢtur. Sonuçlar aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir. 

Tablo 2. Beğenilmeyen uygulamalar 

Uygulama Adı Frekans Gerekçe  

Hepsini beğendim 16 Hepsi yararlı ve eğlenceliydi 

IsEasy-Bulut temelli içerik 

hazırlama platformu 

12  Kullanımı zor 

 Tam olarak anlamadım 

 Çok fonksiyonu yok pek beğenmedim 

Animoto-Animasyonlu içerik 

oluĢturma programı 

7  Animoto.Çünkü bu programla yapılan 

Ģeyleri daha basit Ģekilde yapabilen 

programlar var. 

 Animoto, yaparken zorlandığım kısımlar 

oldu 

Beğenilmeyen uygulamalara bakıldığında IsEasy ve Animoto görünmektedir. Öğrenciler bu 

programları zor olduğu için beğenmediklerini ifade etmiĢlerdir. Görüldüğü gibi öğrenciler 

anlaĢılması, öğrenilmesi zor olan programları beğenmemektedir. Ayrıca bir çok programın 

alternatifi olduğundan her zaman daha basit olan programlar öğrenciler tarafından 

sevilmektedir. 

Bu çalıĢmada öğrencilere bu tür programların öğreitmi daha etkili hale getirip getirmeyeceği 

sorulmuĢ, katılımcıların tamamı kesinlikle daha etkili hale getireceğini belirtmiĢlerdir. 

Örneğin bir öğrenci ―Evet. İnternetin çok aktif bir şekilde kullanıldığı bir çağdayız bunun için 
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öğretim teknolojilerini derste kullanmak hem faydalı hem kolay.‖, diğer öğrenci ise ―Etkili 

hala getirir.Çünkü çağdaş eğitim sisteminin temelinde teknolojinin iyi kullanımı da yer 

almaktadır.Çünkü öğrencilere anlatacağımız  konuları teknoloji yardımı ile anlatmak 

anlatımı daha etkili hale getirir ve öğrencinin zihninde daha kalıcı olur.‖ Ģeklinde görüĢlerini 

ifade etmiĢlerdir. 

Son olarak öğrencilere bu derse yönelik tutumlarında herhangi bir değiĢiklik olup olmadığı 

sorulmuĢ ve aĢağıdaki cevaplar alınmıĢtır.  

 Olumlu oldu ,daha boş bir ders sanmıştım çok faydalı bildiler öğrendim hayatta da 

kullanabileceğim sadece ders amaçlı olmayan uygulamalardı 

 Sunum yaparken daha etkili ve daha çekici oluyor. Bir şeyi şemalarken eskisi kadar 

zorlanmıyorum ve olayları basit yolla etkili yapabiliyorum 

 Öncesinde böyle yaralı uygulamalar olduğunu bilmiyordum ama bu dersle tanışınca 

çok güzel ve eğlenceli uygulamalar olduğunu fark ettim 

 İleride öğrencilerimle daha dikkat çekici öğeler,dosyalar hazırlamak gibi değişiklikler 

oldu tabi ki.Derse renk katabiliriz artık. 

 Oldu. İnternet ortamının yararlı olan bir yüzünün olduğunu ve bunu bu zamana kadar 

görmediğimin farkına vardım. 

 Evet oldu. Öğretim teknolojilerinin okullarda daha yaygın olarak kullanılması 

gerektiğine kanaat getirdim. 

 Teknolojide geride kaldığımı fark ettim ve kendimi daha da geliştirebileceğim hem 

derste gördüğümüz programlar hem de daha fazla program araştırıp bulmayı 

öğrendim. 

 Egitim konusunda teknolojinin bu kadar işe yarayacağını düşünmüyordum. Bu 

önyargılarını yıktım. 

 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak bakıldığında aslında teknolojinin hem kötü hem de iyi yanlarının olduğu, bazı 

öğrencilerin teknolojiye karĢı olumsuz tutumları oldukları, ancak daha sonra eğitici ve 

eğlenceli programlarla bu tutumlarının değiĢtiği, sadece eğitim maksatlı değil, günlük 

yaĢamda da kullanılabilir programların daha etkili olduğu, teknoloji entegrasyonunun, içerik 

üretmenin daha erken yaĢlarda okullarda verilmesi gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca 

kullanılan bütün programların Ġngilizce olması öğrencileri bir nebze zorlamıĢtır, bu nedenle 

Türkçe içerik oluĢturma programlarının yazılımcılar tarafından oluĢturulması Türkçe 

içeriklerin daha da zenginleĢmesine neden olacağı görülmüĢtür. 
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BT437 

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BAĞLANMA STĠLLERĠ ĠLE 

PROFESYONELYARDIM ARAMA TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

Mehmet Zeki ĠLGAR
1 
ve Semra COġGUN ĠLGAR

2 

Öz 

Bu araĢtırmada, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile profesyonel yardım 

arama tutumları arasındakiiliĢkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nicel araĢtırma 

desenlerinden çalıĢmaya uygun olması sebebiyle karĢılaĢtırmalı iliĢkisel tarama modeli 

seçilmiĢ olan araĢtırma betimsel bir çalıĢmadır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Biruni 

Üniversitesi Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde okuyan 231 üniversite öğrencisi 

oluĢturmaktadır.  

ÇalıĢmaya katılan öğrencilere ĠliĢki Ölçekleri Anketi, Yardım Arama Tutum Ölçeği 

ve KiĢisel Bilgi Formu; uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri 

için Shapiro-Wilk normalite testi, regresyon analizi, ikili karĢılaĢtırmalarda t testi, üç veya 

daha fazla kategorili değiĢkenler arasındaki farklılıkları bulabilmek amacıyla Varyans Analizi 

(F testi), pearson momentler çarpımı kolerasyon testi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın tamamında 

anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 değeri kabul edilmiĢtir. 

Yapılan analizler sonucunda bağlanma stili ile yardım arama arasında düĢük düzeyde 

negatif yönlü bir iliĢki bulunduğu bağlanma stili kaygılı, korkulu, güvenli ve saplantılı 

bağlanmaya doğru değiĢtiğinde yardım aramanın azaldığını; cinsiyet faktörünün bağlanma 

stilinde etkisiz ama yardım arama tutumunda etkili olduğu, kadınların yardım arama 

tutumlarının erkeklere göre daha olumlu olduğu tesbit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonuçları dikkate alındığında, bağlanma stili kaygılı, korkulu, güvenli ve 

saplantılı bağlanmaya doğru değiĢtiğinde yardım aramanın azaldığını üniversite öğrencilerinin 

yardım aramalarında kadınların erkeklere göre daha az zorlandıkları tesbit edilmiĢtir. Bu 

nedenle yardım arama konusunda erkek öğrencileri cesaretlendirecek önlemlerin alınmasının 

etkili olabileceği düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma stili, profesyonel yardım arama,  
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Investigation Of The Relationship Between University Students Attachment Style And 

Professional Help Search Attitudes 

Abstract 

In this study, it is aimed to investigate the relationship between university students‘ 

attachment styles and their attitudes toward professional help seeking. It is a descriptive study 

in which the comparative correlational model of quantitative research design is chosen. The 

participants of the present study are 230 university students enrolled at the Faculty of 

Education and Health Sciences at Biruni University. 

Relationship scales questionnaire, attitudes toward seeking professional help scale and 

personal information form are administered to the students who participated in the study. 

Shapiro-Wilk normality test, regression analysis, t-test, analysis of variance (F test), The 

Pearson product-moment correlation test are used for statistical analysis of the data obtained 

in the study. 0.05 was accepted as the level of significance in the study. 

As a result of the analysis, it is found that there is a weak and negative relationship between 

attachment styles and attitudes toward professional help seeking. It has been revealed that 

when the attachment style changes from anxious to fearful, to secure, and then to obsessive 

attachment, help seeking decreases. The gender is found to be non-significant variable in 

attachment style but significant variable in help seeking: Women's attitudes towards help 

seeking is found to be more positive than men. 

According to findings, it is found that when the attachment style changed from anxious to 

fearful, to secure, and then to obsessive attachment, help seeking decreases and women have 

less difficulty in help seeking than the men. Therefore, it is thought that taking steps to 

encourage male students to seek professional help may be effective. 

Keywords: Attachment styles, professional help seeking 

 

 

GiriĢ 

Son yıllarda ülkemizde de etkisini giderek artıran modernleĢme sürecive küreselleĢme 

ideolojisinin etkisiyle birlikte, teknolojinin kullanımı yaygınlaĢmıĢ, bireyselleĢme hızlanmıĢ, 

ihtiyaçlar çeĢitlilik kazanmıĢ, toplumsal cinsiyet tartıĢmalarıyla aile kurumu yıpranmıĢ ve 

insanlar psikolojik desteğe muhtaç hale gelmiĢtir. Bütün bunlara karĢın psikolojik destek 
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arama konusundaki tutumda bir değiĢiklik olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmamıĢtır. 

Yakın zamanlara kadar ülkemizde ihtiyacı olanlara psikolojik yardım sunabilecek uzman 

sayısı oldukça sınırlıydı.  

Bugün artık ülkemizde psikolojik danıĢma/psikoterapi eğitimi almıĢ, alanda donanımlı ve 

yardım sunmaya istekli psikolojik danıĢmanların, aile danıĢmanlarının ve klinik psikologların 

kendilerine gelebilecek yardım talebini karĢılayabilecek nitelikte ve nicelikte olduğu 

değerlendirilmektedir.Ancak ülkemizde yardım alması gerekenlerin bu değiĢimin farkında 

olup olmadıkları yeterince netlik kazanmamıĢtır. Psikolojik yardım arama konusunun bazı 

boyutları irdelenmiĢ olsa da daha farklı boyutlarıyla araĢtırılması gereğine inanıldığından 

üniversite öğrencilerinin profesyonel psikolojik yardım almaya iliĢkin tutumları ile bağlanma 

stilleri konusunda çalıĢma yapmak anlamlı görülmüĢtür. ÇalıĢma bu boyutuyla özgündür. 

Bağlanma 

Bağlanma kavramı, insanların kendileri için önemli gördükleri kiĢilere karĢı geliĢtirdikleri 

güçlü duygusal bağlar olarak tanımlanmaktadır (Bowlby, 1969). Ġnsan yaĢamında önemli bir 

yer tutan bağlanma kavramı, bireyin kendisi için önemli olan insanlara karĢı hissettiği, bu 

kiĢilerle birlikteyken keyif aldığı, sıkıntılı durumlarda ise onlarla rahatlamasını sağlayan 

güçlü bir duygusal sistem olarak belirtilmektedir (Ainsworth, 1991). Bağlanma; çevresel ve 

içsel değiĢimleri ve geliĢmeleri de içeren çok boyutlu bir durum olarak değerlendirilebilir. 

YaĢamın ilk aylarında Ģekillenmeye baĢlayan ve bireylerde güvenlik hissinin temelini 

oluĢturan bağlanma örüntülerinin bireyin yaĢamında birçok iliĢkiyi etkileyeceği söylenebilir. 

Birçok araĢtırmacı, erken dönem bağlanma stilleri ile sonraki yakın iliĢkiler arasındaki bu 

bağı araĢtırmıĢ (Brennan ve Shaver, 1995; Collins ve Read, 1990; Feeney ve Noller, 1990, 

Hazan ve Shaver, 1987; Kirkpatrick ve Davis, 1994; Simpson, 1990) ve çocukluk yaĢantıları 

ile içsel çalıĢan modellerin, yetiĢkin yaĢamında kurulan iliĢkiler üzerinde etkili olduğuna 

vurgu yapmıĢlardır (Bozkurt, 2006; Fraley ve Shaver, 2000; Waters ve Cummings, 2000; 

Waters ve diğ., 2002). 

Bartholomew ve Horowitz (1991) güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı bağlanma stili 

olmak üzere bir model öne sürmüĢtür. Güvenli bağlanan bireyler hem kendilerine hem de 

baĢkalarına karĢı olumlu biliĢsel Ģemalara sahipken korkulu bağlanan bireyler ise hem 

kendileri hem de baĢkalarına karĢı olumsuz biliĢsel Ģemalara sahiptir. Saplantılı bağlanan 

bireyler kendilerine karĢı olumsuz, baĢkalarına karĢı olumlu biliĢsel Ģemalara sahipken 
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kayıtsız bağlanan bireyler ise kendilerine karĢı olumlu, baĢkalarına karĢı olumsuz biliĢsel 

Ģemalara sahiptir (Bartholomew & Horowitz 1991). 

Profesyonel Yardım Arama 

Psikolojik yardım arama süreci; yaĢanan sıkıntının sağlık problemi olduğunun fark 

edilmesinden profesyonel yardım almaya karar vermeyi kapsar(Rogler ve Cortes, 1993). 

Birey çözemediği sorunları sözkonusu olduğunda veya uyum sorunları yaĢadığında içinde 

bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmak için arayıĢ içerisine girdiğinde yardım arama 

davranıĢı ortaya çıkar. Profesyonel psikolojik yardım aramaya yönelme ise baĢka 

dinamiklerin etkisi altında gerçekleĢmektedir. 

Fischer ve Turner (1970)‘a göre yardım arama davranıĢı; normal yaĢam fonksiyonlarına karĢı 

tehdit oluĢturan herhangi bir durum veya problemle karĢılaĢan bireyin, yeniden denge 

durumuna dönmek için iç kaynaklarının yetersiz olduğunu düĢünerek, dıĢ kaynaklara yönelik 

eğilim içerisinde bulunmasıdır(akt.Özbay ve ark, 2011).  

Yardım arama davranıĢı; kiĢiyi, problemi ve yardım alınacak kaynağı kapsayan çok boyutlu 

bir davranıĢ örüntüsüdür. Yardım arama dört adımlı bir modelle incelenmektedir. Birinci 

adım, danıĢanların probleminin farkında olmasıdır. Daha sonra sırasıyla danıĢma yardımı 

almaya karar vermesi, danıĢma yardımı aramaya karar vermesi ve yardım için danıĢma 

servisiyle veya danıĢmanla iletiĢime geçmesi gelmektedir (Saunders, 1993).  

Diğer bir ifadeyle bireylerin yardım arama davranıĢlarını etkileyen pek çok faktörden birisi ve 

belki de en öncelikli olanı yardım arama tutumlarıdır. Yardım arama tutumları, bireylerin bir 

profesyonelden yardım almaya yönelik duygusal, biliĢsel ve davranıĢsal eğilimlerinden 

oluĢur. Yardım arama tutumu olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılabilir(Özbay ve ark, 

2011, 60). 

Birey, iç ve dıĢ çevresiyle olan karĢılıklı etkileĢim oluĢumunda bazen uygun seçmeyi yapmak, 

etkin kararı vermek ve uygun davranımı yapmakta güçlüğe uğrayabilir. Bu güçlüklerden bir 

kısmını kendi yetenek, bilgi ve yaĢantı birikimleri ıĢığı altında çözüme götürebilir. Bazılarının 

çözümünde ise bir baĢkasının Ģu ya da bu Ģekilde yardımına ihtiyaç duyabilir(Tan, 1992, 2). 

Psikolojik danıĢma ve psikoterapi zor, utandırıcı ve riskli bir giriĢim olduğundan birçok birey 

de korkuya ve kaygıya neden olmaktadır (Kushner ve Sher, 1989). Bununla birlikte birçok 

kiĢi tarafından psikolojik danıĢman ve ruh sağlığı uzmanlarından yardım almak bireyin 

yaĢadığı sorun karĢısında baĢarısızlığı kabul etmesi olarak algılanır (Carnevale, 2001). Bu 

meslekleri icra edenlerin karĢısına çıkan en önemli problemlerin baĢında bireylerin bu meslek 
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çalıĢanlarına karĢı ön yargı ve olumsuz düĢüncelerdir. Bu bakıĢ açısının; bireyin yardım 

arama konusundaki düĢüncelerini olumsuz etkilediği gibi uzman birinden yardım alma 

konusunda da tereddüt yaĢamasına sebebiyet vermektedir (Kırımlı, 2007) 

Bireylerin ihtiyaç duyduğu halde psikolojik yardım almaktan çekinmeleri ve kaygılanmaları, 

bu yardıma iliĢkin olumsuz tutum göstermelerine neden olmaktadır. Utanma, ayıplanma, 

geçmiĢ yaĢantıların yeniden gündeme gelmesi, değiĢiklik ve tedaviden duyulan kaygı bunlar 

arasında gösterilebilir (Komiya, Good ve Sherrod, 2000; Kushner ve Sher,1991). 

Ġnsanların psikolojik yardım almak istememesinin sebeplerinden biri zihinsel bozuklukla 

iliĢkilendirilen sosyal etikettir. Bu etki profesyonel yardıma ihtiyacın farkına vardıkça 

azalmaktadır. Bir baĢka sebep te yardıma ihtiyacı olduğunun farkında olmamalarıdır (Plotnik, 

2009, 558). 

Birçok insan için, bir danıĢmana ya da herhangi bir ruh sağlığı profesyoneline görünmek ― 

deli doktoruna‖ görünmektir ve bu da danıĢanın ―deli‖ ya da kendi yaĢamını yürütemeyecek 

kadar aptal olduğu anlamına gelir. Ġnsanların çoğu danıĢmanlığın büyük ölçüde bilinçdıĢı 

malzemeyi bilince getirme ve böylece danıĢana yeni, önemli verileri göz önüne alarak kendi 

sorunlarını çözmek için yeni bir fırsat vermekle uğraĢtığını gerçekten anlamazlar(Carnevale, 

2001, 67) 

DanıĢanlar, çeĢitli sorunlar en üst noktaya gelinceye kadar profesyonel yardım aramazlar. 

Sorunlar akut safhada olunca da tedavisi hem kolay hem de zordur. Kolaydır, çünkü 

iyileĢmek için iĢbirliğine girmeye hazırdır. Zordur, çünkü bozulmuĢ uyum sağlama çabaları 

iyice ağırlaĢmıĢtır(Gençdoğan, 2005, 8) 

Bireylerin hızla değiĢen ve geliĢen dünyada fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit 

edilmesi karĢısında, değiĢik tepkiler ile bu değiĢime uyum sağlama çabalarına girmesi 

kaçınılmaz görülmektedir (Yazıcıoğlu, 2011). Alan yazındaki çalıĢmalar (Durak-Batıgün ve 

Atay-KayıĢ, 2014; Erkan, Özbay, Cihangir-Çankaya ve Terzi, 2012) üniversite öğrencilerinin 

içinde bulundukları geliĢimsel döneme iliĢkin konular ve akademik baĢarı, üniversiteye uyum, 

ebeveynlerle ve akranlarla iliĢkiler ve romantik iliĢkilere yönelik konular gibi pek çok 

çevresel stres kaynaklarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu stres kaynaklarının yanı 

sıra, toplum tarafından damgalanma deneyimleri yaĢayan ya da yaĢayacağına yönelik 

kaygıları olan bireyler de damgalanmanın neden olduğu birçok stres verici durumla 

karĢılaĢmaktadırlar. Psikolojik yardım ihtiyacındaki bireylerin karĢılaĢtıkları ya da 
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karĢılaĢabilecekleri bu olumsuz tutum ve durumlarla baĢ etme becerilerine sahip olmaları 

gerektiği düĢünülmektedir(Güç,2015, 17). 

Üniversite yılları, Öğrencilerinin büyük çoğunluğunun ergenliğin etkisinden tam kurtulmadığı 

için psikolojik yardıma ihtiyaç duyulan bir dönem özelliği taĢımaktadır. Bu dönemin ortaya 

çıkan sorunlar ve yaĢanan karmaĢasıyla incelemesi büyük önem taĢımaktadır. Bu dönemde 

öğrencilerin üstlenmeleri gereken sorumluluklar ve yerine getirmeleri gereken roller 

bakımından da karmaĢık bir dönemdir. Üniversiteye baĢlayan gençlerden bir yandan yetiĢkin 

gibi davranmaları, karĢılaĢtıkları problemleri etkili bir Ģekilde çözebilmeleri, kendi kararlarını 

verebilmeleri beklenmekte; öte yandan onlardan akademik olarak da baĢarılı olmaları 

istenmektedir. Bütün bu sorumluluklara yeni bir ortama uyum sağlamak durumunda olmaları 

da eklenince, üniversite öğrencileri pek çok sorunla, bir anda karĢı karĢıya kalmaktadırlar.  

Üniversite yılları gençlerin eriĢkinliğe geçiĢ yılları olup bu dönem (18–21 yaĢ) son gençlik 

(geç adölesan) dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem bireyin toplumsal yerini, 

mesleksel konumunu, cinsel kimliğini yerine oturtmaya çalıĢtığı bir dönemdir. Bu dönemde 

genç, psikolojik anlamda bağımsızlığını kazanabilme, cinsel çatıĢmaları çözebilme, duygusal 

olgunluk kazanabilme, çevre ile dengeli iliĢkiler içine girebilme gibi çeĢitli sorunlarla 

karĢılaĢır. Genç için kendine yön verecek yeni değerler bulmak ve benimsemek sorunu önem 

kazanır. Bu dönemde: 

•Aileden kopma ve bağımsızlaĢma gerçekleĢir. 

•Kendi kararını verme seçimini yapma konusunda çeliĢkiler azalır. 

•Kendi ilgi ve yetenekleri daha gerçekçi tanınır. 

•Kendi yolu daha gerçekçi biçimde saptanır. 

•Hayat boyu sürecek olan meslek, iĢ ve eĢ seçiminde daha gerçekçi kararlar verilir.  

•YaĢam ve değer yargılarıyla ilgili sorunlarına yanıtlar aramada daha gerçekçi olunur. 

•Cinsel çatıĢmalar azalır. 

•Genç bu dönemde kimlik duygusunu geliĢtirme, kimliğini benimseme ve kimliğinin 

sentezine ulaĢma çabaları sonucunda kendi kimliğini gerçekçi biçimde bulmuĢ olmalıdır 

(Doğan, 1998; EkĢi, 1999). 

Gencin kimlik arayıĢı içinde olduğu, kendisine ―ben neyim‖ , ―ben kimim‖ sorularına yanıt 

aradığı bu dönemde yükseköğrenim Ģansı elde eden genç bunun yarattığı sevincin yanı sıra; 

aileden ayrılma, yeni çevre ve arkadaĢ edinme, yalnız kalma korkusu, ekonomik güçlükler, 

yurt yaĢamına alıĢma, gelecekteki mesleği ve çalıĢma yaĢamı ile ilgili kaygı gibi birçok 
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sorunla da karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Bu sosyal, kültürel ve ekonomik değiĢiklikler gençleri 

ruhsal açıdan olumsuz etkileyebilir (Bostancı, Özdel, Oğuzhanoğlu, Özden ve ark. , 2005; 

Ġnanç, SavaĢ, Tutkun, Herken ve ark. , 2004). Bu dönemde ortaya çıkan ruhsal sorunlar, 

eriĢkinlik döneminde ciddi ruhsal bozukluklar Ģeklinde kendini gösterebilir. Bu nedenle 

üniversite döneminde gençlerin ruhsal bozukluklar açısından gözlemlenmesi ve erken 

dönemde yardıma yönlendirilmesi önemlidir (Çankaya, 2008). 

Özgüven (2000)‘e göre; öğrencilerin yaĢadıkları problemlere yönelik yardımların 

sunulmasında öğrencilerin sergiledikleri yardım arama davranıĢlarının nasıl olduğunun 

belirlenmesi önemlidir. Üniversite öğrencileri yaĢadıkları sorunları çözmekte bazen kendi 

kendilerine yeterli olabilirlerken, bazen de ebeveyn, arkadaĢ, öğretmen ya da uzman 

yardımına ihtiyaç duyabilmektedirler. Öğrencilerin etkili bir sosyal destek ağına sahip 

olmaları ve/veya uzmanlardan yardım almaları yaĢadıkları problemlerle baĢ etmelerinde 

önemli gözükmektedir. 

Üniversite denildiğinde akla, birbirinden farklı öğrenciler, özgür ve çok yönlü bir 

yaşantı, dikkat çekici profesörler, spor ve sanat faaliyetleri gelmektedir. Ancak 

dikkatle bakıldığında üniversite yaşantısının;a)Özgürlük ve sorumluluk dengesi 

gerektirdiği,b)Dersler-sanat ve spor faaliyetleri-gezme dengesi ve buna bağlı olarak 

zaman yönetimini, verimli çalışmayı, ilgi ve yeteneklerin belirlenmesini 

gerektirdiğini,c)Akademik ve kariyer planlama ile karar verme ve problem çözme 

gelişimini gerektirdiğini,d)Arkadaşlık ilişkileri ve yakın ilişkiler kurma ve sürdürme 

becerileri gerektirdiği görülür.Bu açıdan bakıldığında, üniversite öğrencilerine 

yönelik kapsamlıdanışmanlık hizmeti verilmesi gerektiği görülür(Akboy ve İkadın, 

2007,188-189) 

Tüm bu bilgiler üniversite yıllarının ergenliğin sorunlarını da barındırdığından gencin 

hayatında en çok zorlandığı dönem olduğunu göstermektedir. Genellikle aileden uzakta 

yaĢanan bu dönemde, profesyonel yardım aramanın dinamiklerinin araĢtırılması önemli 

görünmektedir.  

 

Bağlanma ve Yardım Arama 

Bağlanma iliĢkilerinin zayıf olması insanların problemle karĢılaĢtıklarında bile yardım 

istememelerine, yakın iliĢkilerde problem yaratmaya ve yalnızlığa neden olmaktadır 

(Rubenstein ve Shaver, 1982; Marshall, 1993; Bumby ve. Hansen,1997: 317). Antonovsky 
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(1987), güçlü bağlanma iliĢkileri olan insanların problem çözmede baĢkalarından yardım 

isteyebildiklerini, zayıf bağlanma iliĢkileri olan insanların ise, problemler karĢısında yardım 

istemediklerini ve yalnızlık duygusu yaĢadıklarını söylemiĢtir (Akt. Erözkan, 2004: 158). 

Hayata baĢlarken bir baĢkasının bakımına muhtaç bir varlık olarak doğan insan yavrusunun 

tüm ihtiyaçları bir yetiĢkin tarafından karĢılanmak durumunda olması bağlanmayı zorunlu 

kılmaktadır. DoğuĢtan gelen bu yapı bebeğin ihtiyaçlarını karĢılatmak üzere ağlayarak bakım 

vereni kendine çekme eğilimini oluĢturmaktadır. Bebeğe bakım veren anne olabileceği gibi,  

sütanne, baba, bakıcı veya büyükanne de olabilir. Bakım verenin bebeğin ihtiyaçlarını doğru 

yorumlayıp hızlıca karĢılık vermesi güvenli bağlanmayı beslemektedir.  Bu sağlıklı iliĢki, 

istikrarlı biçimde devam ederse yaklaĢık 18. ay civarında güvenli bağlanma oluĢmaktadır. 

Bebek annesi ile iliĢkisini 'güvenli bağlanma' üzerine inĢa ettiğinde sonraki yaĢamındaki 

iliĢkilere de bu bağlam üzerine yaklaĢır. Bu bağlanma Ģekline sahip bireyler 'olumlu benlik - 

olumlu öteki ' algısına sahiptir. Güvenli bağlanan bireyler içten ve samimi iliĢkiler kurabilir, 

yaĢamındaki olumsuzluklarla baĢa çıkabilir, empatik ve sağduyulu hareket edebilir 

gerektiğinde de hem baĢkalarına yardım edip baĢkalarından da yardım alabilir 

(www.milliyet.com.tr) 

Yardım sunma ve yardım arama konusundaki bu doğallık güvenli bağlanan bireylerde 

gözlenen özelliklerdir. Bu özelliklerin temelinde bağlanma stilinin bir yansıması olaniçsel 

çalıĢan modellerin bulunduğu söylenebilir. Buna göre güvenli bağlananlar hem kendileri hem 

de ötekiler konusunda olumlu bir yargı sahibidirler.  Bowlby (1973)‘ye göre güvenli 

bağlanma bebeğin kendine, diğer insanlara ve diğer iliĢkilere yönelik beklentilerini, algılarını 

ve davranıĢlarını etkilemektedir. Kısaca ihtiyacı olduğu zamanlarda annesi tarafından 

ihtiyaçları uygun ve tutarlı bir Ģekilde karĢılanan bebek ‗ulaĢılabilir ve duyarlı anne‘ temsilini 

oluĢturabilmektedir. Anne ile güvenli bağ kuran bebeklerin kendilerini ve dünyayı daha 

özgürce keĢfedebildikleri ve daha olumlu değerlendirmeler yapabildikleri bilinmektedir. Anne 

ve bebek arasında kurulan bu bağın kalitesi, bağlanmanın güvenli olmasını ve bebeğin sonraki 

yaĢamını duygu, düĢünce ve davranıĢ açısından etkilediği bilindiği için bu dönem kritik bir 

öneme sahiptir (Aydın, 2010). 

Alanyazında bağlanma stilleri ile yardım arama tutumu iliĢkisine dair bir çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Bu nedenle Türkiye‘de üniversite çağındaki bireylerin yardım arama 

tutumlarını açıklayan değiĢkenlerin belirlenmesinin önemli olduğu düĢünülmektedir. Bu 

amaçla, çalıĢmada bireylerin yaĢamlarının erken dönemlerinden getirmiĢ oldukları bağlanma 
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stillerinin, yardım arama tutumlarıyla iliĢkisi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma bu yönüyle 

özgün bir çalıĢma özelliği taĢımaktadır. 

Bu araĢtırmada üniversite öğrencilerinin profesyonel yardım arama davranıĢlarının, cinsiyet, 

yaĢ, sınıf düzeyi ve bağlanma stilleri ile iliĢkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır. 

a.Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile profesyonel yardım arama tutumları arasında 

iliĢki var mıdır? 

b.Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri veprofesyonel yardım arama tutumlarını cinsiyet 

faktörü etkilemekte midir? 

Yöntem  

Nicel araĢtırma yaklaĢımına dayalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada değiĢkenler arası 

bağıntıyı inceleyen iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. Korelasyonel araĢtırmalar, iki veya 

daha fazla değiĢken arasında iliĢkilerin incelendiği çalıĢmalardır. DeğiĢkenler arasındaki 

iliĢkilerin incelendiği bu tür araĢtırmalar betimsel araĢtırmaların bir türü olarak 

değerlendirilmektedir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012).  

ÇalıĢma Grubu  

AraĢtırmanın çalıĢma grubu 2018-2019 öğretim yılında Biruni Üniversitesi Eğitim ve Sağlık 

Bilimleri fakültelerinde okuyan 54 ü erkek 177 si kadın toplam 231 öğrenciden oluĢmuĢtur. 

Veri Toplama Araçları 

KiĢisel Bilgi Formu 

AraĢtırma ile ilgili değiĢkenler hakkında bilgi almak amacıyla araĢtırmacılar tarafından 

hazırlanan kiĢisel bilgi formu kullanılmıĢtır. KiĢisel bilgi formunda değiĢken olarak cinsiyet, 

yaĢ, fakülte, bölüm, sınıf düzeyi, kardeĢ sayısıbelirlenmiĢtir. 

ĠliĢki Ölçekleri Anketi 

Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçe‘ ye uyarlaması 

Sümerve Güngör (1999b) tarafından yapılmıĢtır. ĠliĢki Ölçekleri Anketi 17 maddeden 

oluĢmaktadır ve dört bağlanma stilini (güvenli, kayıtsız, korkulu, saplantılı) ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Katılımcılardan ilk olarak 7 aralıklı ölçekler üzerinde kendilerini ne derece 

tanımladığını belirtmeleri istenmiĢtir (1=beni hiç tanımlamıyor, 7=tamamen beni tanımlıyor). 

Güvenli ve kayıtsız bağlanma stilleri beĢer madde ile ölçülürken, saplantılı ve korkulu 

bağlanma stilleri dörder madde ile ölçülmüĢtür. Alt ölçeklerden alınan puana göre katılımcılar 

bağlanma stilleri içerisinde hangi grupta en yüksek puan aldıysa o grupta 
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değerlendirilmektedir. Ölçeğin yurtdıĢında yapılan çalıĢmalarda ĠliĢki Ölçekleri Anketi alt 

ölçeklerinin görece düĢük düzeyde iç tutarlılık katsayılarına sahip olduğu ancak kabul 

edilebilir düzeyde test tekrar test güvenirliğine sahip olduğu bulunmuĢtur. Ölçeğin Türk 

örneklemi üzerinde Sümer ve Güngör (1999) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmalarında ĠliĢki Ölçekleri anketinin güvenli, kayıtsız, korkulu ve saplantılı olmak üzere 

dört faktör yapısından oluĢtuğu ayrıca ölçeğin test tekrar test yöntemi ile tüm boyutlarda 

güvenirlik katsayılarını .54 ile .61 arasında değiĢen değerlerde hesaplanmıĢtır (Sümer ve 

Güngör, 1999). 

Yardım Arama Tutum Ölçeği (YATÖ) 

Profesyonel anlamda yardım arama ile psikolojik yardım arama tutumlarını ölçmeye yönelik 

olarak Özbay, Yazıcı, Palancı ve Koç (1999) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 32 madde ve 

6'lı Likert tipinde hazırlanmıĢ olup, 5 alt ölçekten oluĢmaktadır. AraĢtırmanın temel konusu 

üniversite öğrencilerinin genel yardım arama tutumlarını tespit etmek olduğundan, veriler 

ölçeğin toplam puanına göre hesaplanmıĢtır. Ölçekten alınan yüksek puan bireyin psikolojik 

yardım aramaya yönelik olumlu tutumunu göstermektedir (Annaberdiyev, 2006). Ölçeğin 

geçerliğine iliĢkin bulgularda örneklem uygunluğu ve Sphericity testleri kullanılmıĢ ve KMO 

Örneklem Uygunluk katsayısı .79 olarak bulunmuĢtur. Kriter geçerliği için Minnesota Çok 

Yönlü KiĢilik Envanteri (MMPI) testinin K alt testi, Yapı geçerliği için yapılan faktör analizi 

sonucunda 46 maddelik orijinal envanterinin 32 madde ile beĢ faktör altında toplandığı 

belirlenmiĢtir (Özbay ve diğ., 1999). Ölçeğin güvenirliğine iliĢkin bulgularda sırasıyla 

Cronbach Alpha iç tutarlılıkkatsayısı .77, ve testi yarılama yönteminden elde edilen 

güvenirlik katsayısı da .74 olarak bulunmuĢtur (Özbay ve ark., 1999). 

Veri Toplama Süreci 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçlarının öğrencilere ders saatlerinde uygulanabilmesi 

için üniversite rektörlüğünden ve dersinde uygulama yapılacak olan öğretim elemanlarından 

izin alınmıĢtır. Uygulama yapılan bütün sınıflarda öğrencilere ilk önce araĢtırma ile ilgili 

açıklama yapılmıĢ ve araĢtırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerebilgilendirilmiĢ onam 

formu imzalatılmıĢtır. Ardından araĢtırmada kullanılan ölçekler uygulanmıĢtır. Uygulama 

süresi yaklaĢık 15-20 dakika arasında sürmüĢtür. 

Verilerin Analizi 

Ġstatistiksel analizler için SPSS For Windows 22.0 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢma verileri 

analizler sonucunda tanımlayıcı istatistikler olan ortalama, standart sapma, medyan, frekans, 
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oranlar tablolarda ve metin içlerinde gösterilmiĢtir. Verilerin normal dağılıma uygunluklarının 

değerlendirmelerinde Kolmogrov Smirnov testinden, normal dağılıma uygun olan 

değiĢkenlerin iki grup karĢılaĢtırmalarında Student t Testi‘nden, yararlanılmıĢtır. Normal 

dağılıma uygunluk gösteren üç grup ve üzerinde sınıflaması bulunan değiĢkenlerin 

değerlendirmelerinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve farklılığa neden olan grubun 

tespitinde ise Post Hoc Tukey HSD Testi kullanılmıĢtır. Ölçek puanları arasındaki iliĢkilerin 

değerlendirilmesinde ise, normal dağılım gösteren değiĢkenlerde Pearson korelasyon analizi 

yapılmıĢtır.  

Bulgular ve Yorum 

a. Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Yardım Arama Tutumları Ġle Bağlanma 

Stilleri Arasındaki ĠliĢkiye ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

Tablo-1: Bağlanma stilleri ile yardım arama tutumları ortalama ve standart sapma değer 

tablosu 

 

DeğiĢkenler  Cinsiyet N  x   Ss. 

Bağlanmastili  Kadın  177  2,26  ,97 

    Erkek  54  2,25  ,93 

Yardım arama  Kadın  177  114,31  14,86 

    Erkek 5 4  109,16  16,41 

 

 

Tablo-2: Bağlanma stilleri ile yardım arama tutumları Korelasyon tablosu 

 

 

 Bağlanma Yardım arama 

Bağlanma Pearson Correlation (r) 1 -,128 

Sig. (2-tailed)  (p ) 
 

,052 

N 231 231 

 

 

Tablo-2‘ye göre bağlanma stili ile yardım arama arasında düĢük düzeyde negatif yönlü bir 

iliĢki bulunmaktadır. Bu sonuç bağlanma stilikaygılı, korkulu, güvenli ve saplantılı 

bağlanmaya doğru yardım aramanın azaldığını göstermektedir. Bu da beklenen bir durumdur. 

Kaygılı ve korkulu bağlanma stiline sahip denekler yardım aramada daha olumlu tutum 

sergilemektedirler. 
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b. Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stili ile Profesyonel Yardım Arama DavranıĢları 

Üzerinde Cinsiyetin Etkilerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

Tablo-3.Öğrencilerinin Bağlanma Stili ile Profesyonel Yardım Arama DavranıĢları Üzerinde 

Cinsiyetin Etkilerine ĠliĢkin Tablo 

 

 

 

x  F Sig. t df p 

Ortalama 

Farkları 

Cinsiyet 

Kadın Erkek 

      

Bağlanma 2,26 2,2593 ,460 ,498 ,042 229 ,967 ,00628 

Yardım arama 114,31 109,16 ,035 ,851 2,174 229 ,031 5,14972 

 

Tablo-3 incelendiğinde; cinsiyet faktörünün bağlanma stilinde etkisiz ama yardım arama 

tutumunda etkili olduğu,kadınların yardım arama tutumlarının erkeklere göre daha olumlu 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu beklentilerimizi doğrulamaktadır. Cinsiyetler arasında 

davranıĢ ve özellik farklılıkları konusunda insanların kalıplaĢmıĢ algılayıĢ biçimlerinin var 

olduğu (Cüceloğlu, 2010) bilgisinden hareketle profesyonel yardım arama konusunda da 

cinsiyete bağlı farklılıkların olduğunu belirtmek mümkündür. Psikolojik yardıma baĢvurmak 

özellikle erkekler tarafından ―erkeklik‖ ve ―güçlülük‖ kavramlarına yakıĢtırılamamakta, 

zayıflık, çaresizlik göstergesi olarak algılanabilmektedir (Navaro, 2002). Bu anlamda 

kadınların yardım aramaya yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları söylenebilir. Kadınlar 

duyguları anlamaya ve baĢkalarının duygularına duyarlı olmaya daha fazla önem verme, 

sorunlarını yakınlarındaki kiĢilere açmaya toplumsal olarak daha yatkın olma, ataerkil 

düzeyde karĢılayamadıkları anlaĢılma ve dinlenilme isteğini karĢılamayı sağlama ve evlilik ve 

çift sorunlarını çözmesi gereken kiĢi olarak algılanma gibi toplumsal ve kültürel nedenlerle 

yardım arama davranıĢına daha kolay yönelebilmektedirler (Navaro, 2002; akt., Çolak, 2018). 

Sonuç ve Öneriler 

Üniversite yılları gençlerin çalkantılı ve sorunlu bir dönem olmasına rağmen insan hayatının 

en verimli yıllarıdır. Psikolojik yardıma ihtiyaç duyulduğunda erteleme yoluna gidilmesinin 

sorunun çözümünü zora soktuğu ve akademik alanda baĢarısızlığa yol açtığına iliĢkin bulgular 

(Gençdoğan, 2005) üniversitelerimizdeki kalite açısından önemli görünmektedir. Gençlerin 
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zorlandıklarında psikolojik yardım aramalarını dinamiklerinin irdelenmesi, üniversite 

öğrencilerinin psikolojik yardım arama konusundaki isteksizliklerinin sebeplerinin 

anlaĢılması önem kazanmıĢtır. Bu çalıĢmada temelde üniversite öğrencilerinin psikolojik 

yardım arama tutumlarında bağlanma stillerinin etkisi araĢtırılmıĢtır. Alanyazın taramasında 

konunun bu boyutunun araĢtırılmadığı görüldüğünden bu araĢtırma ön çalıĢma niteliğinde 

özgün bir çalıĢma olarak görünmektedir. Ayrıca psikolojik yardım arama tutumlarındave 

bağlanma stillerindecinsiyetin etkileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Sonuç olarak bağlanma stili kaygılı, korkulu, güvenli ve saplantılı bağlanmaya doğru 

değiĢtiğinde yardım aramanın azaldığını üniversite öğrencilerinin yardım aramalarında 

kadınların erkeklere göre daha az zorlandıkları tesbit edilmiĢtir.  

Bu konuda yeterli araĢtırma yapılmadığı tesbitinden hareketle yapılacak olan araĢtırmaların 

desteklenmesinin ve bulguların uygulamacılarla paylaĢılmasının akademik alanda etkili 

olacağı düĢünülmektedir. Üniversitelerdeki Psikolojik danıĢma ve araĢtırma merkezlerinde 

çalıĢanların öğrencilerin yardım arama konusundaki isteksizliklerini azaltmaya yönelik 

çalıĢmalar yapmalarını öneriyoruz. Yardım arama ve bağlanma stilleri arasındaki iliĢkinin 

devlet ve vakıf üniversitelerini kapsayacak Ģekilde daha geniĢ bir çalıĢma grubu ve daha çok 

faktörlü olarak araĢtırılmasını öneriyoruz. Üniversite yıllarının psikolojik sorunları artırıcı 

etkisini dikkate alarak üniversite yöneticilerinin öğrencilere psikolojik danıĢma hizmetlerinin 

sunulması konusunda daha duyarlı davranmalarını öneriyoruz. 
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LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN HAZIRLADIKLARI DĠJĠTAL ÖYKÜLERĠ 

DEĞERLENDĠRMESĠ 

 

Zeynep TATLI, Derya ALTINIġIK, Göksel ÇELENK 

 
ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin hazırladıkları dijital öyküleri sınıf ortamında değerlendirmelerini 

sağlamaktır. Durum çalışması modelinde desenlenen çalışmanın örneklemi; 11 (2 kız, 9 erkek) lise 

öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma altı günde tamamlanmıştır. Çalışma öncesinde, öğrencilere dijital öykü ve 

dijital öykü hazırlarken kullanabilecekleri web 2.0 araçları (Storyboard, Pixton, Pixlr) hakkında bilgi 

verilmiştir. Öğrenciler 2-3 kişilik gruplara ayrılmıştır. Her gruptan Trabzon ilinde bulunan dijital öykülerinin 

konusunu oluşturacak tarihi mekanlardan birini seçmeleri istenmiştir. Öğrencilerin seçtiği mekanlara geziler 

düzenlenmiştir. Gezi sürecinde öğrencilerin, tarihi mekanların fotoğraflarını çekebilmeleri ve görevlilerden bilgi 
alabilmeleri için gerekli süre verilmiştir. Gezi sırasında bilgi ve fotoğraflara ulaşan öğrenciler bilgisayar 

laboratuvarında öykülerini hazırlamışlardır. Öğrencilerin süreçte mentörlerinden yardım almalarına ve 

internetten araştırma yapmalarına izin verilmiştir. Öğrencilerin ses kayıtlarını ve görsellerini birleştirebilmeleri 

için son olarak Movie Maker programı tanıtılmıştır. Çalışmada öğrenciler; Ayasofya Cami, Tarihi Orta 

Mahalle, Atatürk Köşkü ve Memiş Ağa Konağı ile ilgili dijital öyküler hazırlamışlardır. Hazırlanan dijital 

öykülerin değerlendirilmesi için kullanılan ölçek sınıf ortamında tanıtılmıştır. Daha sonra sınıf ortamında 

izlenen dijital öyküler, bireysel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, Özcan, Kukul ve Karataş 

(2016) tarafından geliştirilen dereceli değerlendirme ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilerden dijital öyküleri 

puanlarken, verdikleri puanların nedenini de belirtmeleri istenmiştir. Bu bölümden elde edilen nitel veriler 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Dijital öykülere verilen ortalama puanlar incelendiğinde; Atatürk Köşkü ile 

ilgili dijital öykünün 30,  Memiş Ağa Konağı ile ilgili dijital öykünün 32,7, Ayasofya Cami ile ilgili dijital 

öykünün 33,3 ve Orta Mahalle ile ilgili dijital öykünün 33,6 puan aldığı belirlenmiştir. Hazırlanan dijital 
öykülerin ortalamanın üzerinde puanlar aldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin dijital öykülere verdikleri puanları 

nedenleri incelendiğinde; Atatürk Köşkü ile ilgili olan dijital öykünün, gereksiz detaylar içerdiğini, fon 

müziğinin sesi kapattığını, müzik ile öykünün uyumsuz olduğunu ifade etmişlerdir. Memiş Ağa Konağı ile ilgili 

dijital öykünün, gereğinden fazla uzun olduğunu ve gereksiz detaylar içerdiğini belirtmişlerdir. Ayasofya Cami 

ile ilgili dijital öyküde kullanılan müziğin çok duygusal olduğunu, kısmen senkronizasyonda sorunlar 

yaşandığını, müzikte telif hakkının olduğunu ifade etmişlerdir. Orta Mahalle ile ilgili olan dijital öykünün; 

görsellerinin bulanık olduğunu ve kullanılan müzikte telif hakkının olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada, lise 

öğrencilerinin ortalamanın üzerinde bir düzeyde dijital öyküler hazırlayabildikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Öykü, Gezi-Gözlem Tekniği, Trabzon Tarihi, Web 2.0 Araçları 

 

THE EVALUATION OF DIGITAL STORIES PREPARED BY HIGH SCHOOL 

STUDENTS 
ABSTRACT 

The aim of this study is to enable high school students to evaluate the digital stories, that they prepared, in 

the classroom environment. The sample of the study, which was designed in the case study model, consists of 11 

(2 girls, 9 boys) high school students. The study was completed in six days. Prior to the study, the students were 

informed of the digital story and the web 2.0 tools (Storyboard, Pixton, Pixlr) that they can use while preparing 

a digital story. The students were divided into groups of 2-3 people. Each group was asked to select one of the 

historical places in the city of Trabzon that would be the subject of their digital stories. 

 Excursions to the places selected by students were organized. In the course of excursion, the students were 

given the required time to take photographs of the historical places and to get information from the officials. The 

students who accessed the information and photographs during the excursion prepared their stories in the 

computer lab. The students were allowed to get help from their mentors and to conduct research on the internet 
within this process. Finally, Movie Maker program was introduced to enable students to combine their audio 

recordings and visuals. In this study, the students prepared digital stories about the Hagia Sophia Mosque, 

Historical Middle District, Atatürk Pavilion and Memiş Ağa Mansion. The scale used for the evaluation of 

prepared digital stories was introduced in the classroom environment. Then, the digital stories watched in the 
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classroom environment were evaluated individually. The data of the study were collected by the graded 
evaluation scale developed by Özcan, Kukul and Karataş (2016). The students were asked to state the reasons 

for their scores while they give points to digital stories. The qualitative data obtained from this section were 

subjected to content analysis. When the average scores given to the digital stories were examined, it was found 

that the digital story about Atatürk Pavilion scored 30 points, the digital story about Memiş Ağa Mansion scored 

32.7 points, the digital story about Ayasofya Mosque scored 33.3 points, and the digital story about Middle 

District scored 33.6 points. It was detected that the prepared digital stories got scores above the average. When 

the reasons of the scores given by the students to the digital stories were examined, they stated that the digital 

story about Atatürk Pavilion contained unnecessary details, the background music muted the sound, and the 

music and the story were incompatible. They indicated that the digital story about Memiş Ağa Mansion was too 

long and contained redundant details. They expressed that the music used in the digital story about the Hagia 

Sophia Mosque was very emotional, that problems were experienced in synchronization partially and that there 
was copyright in the music. They pointed out that the visuals of the digital story about Middle District were 

blurred and that the music used is copyrighted. In this study, it was concluded that high school students can 

prepare digital stories at a level above average.  

 

Key Words: Digital Story, Travel-Observation Technique, History of Trabzon, Web 2.0 Tools 

 

GĠRĠġ  

Dijital öykü; geleneksel öykülerin, ses, görsel, video, animasyon gibi çoklu ortam öğeleri 

ile zenginleĢtirilmesi ile ortaya çıkan anlatım biçimi olarak tanımlanmaktadır (Robin, 2006). 

Eğitimde ise dijital öykü; ―etkileşimli dijital bir ortamda, kullanıcıya bu ortamın kontrolünü 

vererek onu etkin kılan, bir hikâye akışı içerisinde yol alırken kullanıcının zihninde bilgiyi 

kendince anlamlı bir biçimde oluşturmasına olanak veren, kendi bilgisini keşfetmesine, 

alıştırma ve uygulamalar ile bu bilgiyi pekiştirmesine olanak tanıyan, edindiği bilgiyi gerçek 

yaşam durumlarına uygulamasını sağlayan bir yaklaşım‖ (Tunç ve Karadağ, 2013) olarak 

tanımlanmıĢtır.  

Ġlgili literatür incelendiğinde pek çok dijital öykü ile karĢılaĢılmaktadır. Hartley ve 

McWilliam (2009) dijital öykülerin; 250-300 kelimelik senaryo ve ortama 15 görselden 

oluĢmasını uygun olacağını belirtmiĢlerdir. Lambert (2013) ise, dijital öykülerin beĢ 

dakikadan kısa olması gerekliğini tavsiye etmektedir.  

Bir öykünün, dijital öykü olabilmesi için bazı özellikleri bünyesinde barındırması 

gerekmektedir. Robin (2008) bu özellikleri yedi baĢlık altında sınıflandırmıĢtır. Bunlar: 

1. BakıĢ açısı: Her dijital öykünün bir ana fikri olmalıdır.  

2. Çarpıcı soru: Dijital öykü, izleyicinin ilgisini çeken bir soruya cevap vermelidir.  

3. Duygusal içerik: Öykü ile izleyici arasında duygusal bir bağ oluĢturulmalıdır.  

4. Ses: Öykünün kiĢiselleĢtirilmesine yardımcı olmak için ses eklenmelidir. Ses eklenirken; 

kullanılan dilin dil bilgisi kurallarına ve sesin tonuna dikkat edilmelidir.  

5. Müzik: Öyküde iĢlenen konunun etkisini artırmak, öyküyü ilgi çekici hale getirmek gibi 

unsurlar doğrultusunda hazırlanan dijital öykülere müzik eklenmelidir.  

6. Ekonomi: Dijital öykülerin beĢ dakikadan kısa olması önerilmektedir (Lambert, 2013). 

Bu nedenle hem zaman hem de öyküde kullanılan unsurlar dengeli bir Ģekilde kullanılmalıdır. 

Dijital öyküler ayrıntılardan uzak, amaca hizmet edebilecek Ģekilde hazırlanmalıdır.  

7. Hız: Öykünün ritmini simgeler. Süreç ne hızlı ne de çok yavaĢ iĢlenmelidir.  

Dijital öyküler eğitimde; öğrenciyi aktif hale getirmede (Hur ve Suh, 2012), öğrenmeyi 

oyunlaĢtırmada (Turgut ve KıĢla, 2015), konulara yönelik akademik baĢarı ve motivasyonu 

artırmada (Demirer, 2013) yardımcı olmaktadır.  

Yapılan bu çalıĢma ile, Trabzon‘ un tarihi mekanlarına yapılacak olan gezi süreci dijital 

öykü ile desteklenmiĢtir. Bu sayede öğrencilerin hem gezi sürecine aktif olarak katılması hem 

de 21. yüzyıl becerilerini destekleyen dijital öykü hazırlayabilme beceri düzeylerinin 

belirlenmesi hedeflenmiĢtir.  
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YÖNTEM 

Bu bölümde, araĢtırmanın amacı, yöntemi, veri toplama aracı ve veri analizine yönelik 

bilgiler yer almaktadır.  

 

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, lise öğrencilerinin hazırladıkları dijital öyküleri sınıf ortamında 

değerlendirmelerini sağlamaktır. 

 

AraĢtırmanın Yöntemi  

AraĢtırmada, nitel araĢtırma yöntemlerinden durum çalıĢması kullanılmıĢtır. Durum 

çalıĢmasında, günlük yaĢamdaki bir olgu belirli sınırlar çerçevesinde bir olay ya da mekan 

örüntüsü içerisinde incelenmektedir (Merriam, 2002). Ele alınan duruma iliĢkin etmenler 

(olay, süreç, birey vb.) derinlemesine araĢtırılır ve bu etmenlerin ilgili durumu nasıl 

etkilediğinin üzerinde durulur (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). 

AraĢtırma süreci altı günde tamamlanmıĢtır. Ġlk olarak öğrencilere dijital öykünün ne 

olduğu ve nasıl hazırlanması gerektiği açıklanmıĢtır. Dijital öykülerin hazırlanmasında 

kullanılacak uygulamalar (Storyboard, Pixton, Pixlr) öğrencilere tanıtılmıĢtır. Öğrencilerden 

Trabzon‘da bulunan tarihi mekanlardan birini seçmeleri ve seçtikleri mekanın dijital 

öyküsünü hazırlamaları istenmiĢtir. Öğrencilerin seçtiği mekanlara geziler düzenlenmiĢtir. 

Gezi sürecinde öğrencilerin, tarihi mekanların fotoğraflarını çekebilmeleri ve görevlilerden 

bilgi alabilmeleri için gerekli süre verilmiĢtir. Gezi sırasında bilgi ve fotoğraflara ulaĢan 

öğrenciler bilgisayar laboratuvarında dijital öykülerini hazırlamıĢlardır. Öğrencilerin süreçte 

mentörlerinden yardım almalarına ve internetten araĢtırma yapmalarına izin verilmiĢtir. 

Öğrencilerin ses kayıtlarını ve görsellerini birleĢtirebilmeleri için son olarak Movie Maker 

programı tanıtılmıĢtır. Tüm sürecin sonunda öğrenciler; Ayasofya Cami, Tarihi Orta Mahalle, 

Atatürk KöĢkü ve MemiĢ Ağa Konağı hakkında dijital öykü hazırlamıĢlardır. AraĢtırmanın 

son günü sınıf ortamında dijital öyküler izlenerek, öğrenciler tarafından değerlendirilmiĢtir.  

 

ÇalıĢma Grubu  

AraĢtırmanın çalıĢma grubu, araĢtırmaya gönüllü olarak katılan 11 (9 erkek, 2 kız) lise 

öğrencisinden oluĢmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı  

AraĢtırmanın verileri; Özcan, Kukul ve KarataĢ (2016) tarafından geliĢtirilen dereceli 

değerlendirme ölçeği ile toplanmıĢtır. Ölçek, 3 bölüm ve 14 maddeden oluĢmaktadır. Her bir 

madde; kötü (0), zayıf (1), iyi (2) ve mükemmel (3) Ģeklinde değerlendirilmektedir. Ölçekten 

elde edilecek en düĢük puan 0, en yüksek puan ise 42‘ dir.  

Öğrencilerin dijital hikâyelere verdikleri puanların nedenlerini daha iyi anlayabilmek için, 

öğrencilerden verdikleri puanların nedenlerini belirtmeleri istenmiĢtir.  

 

Veri Analizi  

Öğrencilerin, dijital öykülere verdiklerin puanların ortalaması alınarak her bir öykünün 

ortalama puanı oluĢturulmuĢtur. Ölçekten elde edilen nitel veriler ise içerik analizine tabi 

tutulmuĢtur.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde araĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçekten elde edilen nitel ve 

nicel verilere iliĢkin bulgular yer almaktadır.  
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Öğrencilerin, Özcan, Kukul ve KarataĢ (2016) tarafından geliĢtirilen ölçeği kullanarak 

değerlendirdikleri dijital öykülerin ortalama puanları Tablo 1‘de yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Dijital öykülere verilen değerlendirme puanlarının ortalamaları 

Ölçeğin Maddeleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

 ̅  ̅  ̅  ̅ 

Dramatik Soru 1,72 2,09 2,09 2 

Hikâyenin Amacı 2,81 2,64 2,64 2,7 

Hikâye Tahtası OluĢturma 2,45 2,36 2,55 2,5 

Özgünlük/Çekicilik 2,09 2,36 2,27 2,6 

Hikâyenin Uzunluğu 2,09 2 2,45 2,4 

Ekonomiklik 2,45 2,36 2,36 2,5 

Dil ve Dil Bilgisi Kullanımı 2,18 2,64 2,45 2 

Telif Hakkı ve Etik 2,36 1,82 1,45 2,2 

Ses 2 2,46 2,64 2,5 

Müzik 0,90 2,64 2,82 1,8 

Çoklu Ortam Kalitesi 2,36 2,27 2,36 2,5 

Çoklu Ortam Senkronizasyonu 2 2,36 2,27 2,4 

Düzenleme 2,09 2,27 2,45 2,5 

Geri Bildirim Ġçin PaylaĢma  2,45 2,45 2,82 2,7 

Toplam Puan  29,95 32,72 33,62 33,3 

GeliĢtirilen dijital öykülerden; Akçaabat Orta Mahalle ile ilgili olanı en yüksek, Atatürk 

KöĢkü ile ilgili olanı ise en düĢük puanı almıĢtır.  

Öğrencilerden, ölçeğin her bir maddesine verdikleri puanların nedenlerini belirtmeleri 

istenmiĢtir. Tablo 2‘de öğrencilerin ―Dramatik soru‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

yer almaktadır.  

Tablo 2. Öğrencilerin ―Dramatik soru‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Dramatik soru maddesine verilen 

puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Uygun bir dramatik soru var 2 4 2 3 

Açıklayıcı soru ve cevap var - 1 - - 

Soru dikkat çekici 1 1 2 1 

Soruya cevap verilmiĢ 2 1 4 3 

Soru kısmen uygun - - 2 - 

Soru net açıklanmamıĢ - 1 - - 

Soru etkileyici değil 2 - - 1 

Sorunun cevabı yetersiz  2 - 1 - 

Soru net değil  2 3 - 3 

Toplam  11 11 11 11 

MemiĢ Ağa Konağı ve Orta Mahalleyi konu alan dijital hikayelerin diğerlerine göre 

dramatik soruyu daha iyi iĢlediği belirlenmiĢtir.  
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Tablo 3‘te öğrencilerin ―Hikayenin amacı‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri yer 

almaktadır. 

Tablo 3. Öğrencilerin ―Hikayenin amacı‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Hikâyenin amacı maddesine 

verilen puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Amaca uygun  7 6 6 5 

Tarihi mekanı iyi tanıtmıĢ - 2 4 3 

Amaca odaklanılmıĢ 2 1 - 3 

Yeterince bilgi vermiĢ  1 - 1 - 

Amaç kısmen uygun 1 2 - - 

Toplam  11 11 11 11 

Dijital öykülerin temel amacı, ele alınan tarihi mekânı izleyicilere tanıtmaktır. Bu 

doğrultuda, amaca en uygun Ģekilde hazırlanan dijital öykü Atatürk KöĢkü ile ilgili olandır.  

Tablo 4‘te öğrencilerin ―Hikâye Tahtası OluĢturma‖ maddesine verdikleri puanların 

nedenleri yer almaktadır. 

Tablo 4. Öğrencilerin ―Hikâye Tahtası OluĢturma‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Hikâye Tahtası OluĢturma 

maddesine verilen puanların 

nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Hikaye taslağı hazırlanmıĢ 3 1 - 3 

Kurgu güzel  4 1 3 5 

Sahne sıralaması uygun  2 7 5 1 

Sahne sıralaması kısmen uygun 2 1 - - 

Hikaye gereksiz uzun  - 1 - - 

Yeterli ayrıntılar mevcut  - - 3 2 

Toplam  11 11 11 11 

Yeterli ayrıntıların mevcut olduğu, en iyi hikaye tahtası Akçaabat Orta Mahalle dijital 

öyküsüne ait olandır.  

Tablo 5‘te öğrencilerin ―Özgünlük/Çekicilik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri yer 

almaktadır. 

Tablo 5. Öğrencilerin ―Özgünlük/Çekicilik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Özgünlük/Çekicilik maddesine 

verilen puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Hikaye özgün  3 7 4 4 

Hikaye özgün ve ilgi çekici 2 1 1 3 

Hikaye özgün değil ama ilgi çekici 1  1 1 

Hikaye özgün ama ilgi çekici değil  3  1  

Hikaye ilgi çekici  1 1 1 

Hikaye güzel    2 2 

Klasik gezi programı gibi    1  

Youtube videosu gibi  1    

Hikaye kısmen özgün  1 1   
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Hikaye kısmen ilgi çekici  1   

Toplam  11 11 11 11 

Atatürk köĢkü dijital öyküsü Youtube videosu, Akçaabat Orta Mahalle dijital öyküsü gezi 

programına benzetildiği için daha az özgün ve ilgi çekici bulunmuĢtur.  

Tablo 6‘da öğrencilerin ―Hikâyenin Uzunluğu‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

yer almaktadır. 

Tablo 6. Öğrencilerin ―Hikâyenin Uzunluğu‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Hikâyenin Uzunluğu maddesine 

verilen puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Hikâyenin uzunluğu yeterli  8 4 7 8 

Hikâye daha uzun olmalıydı - - 1 - 

Ġçerik süreye uygun - - 2 - 

Kısa ve öz  - - 1 1 

Hikâye çok kısa 1 - - 2 

Hikaye biraz uzun  2 - - - 

Hikaye çok uzun  - 6 - - 

Hikaye uzun ve sıkıcı - 1 - - 

Toplam  11 11 11 11 

MemiĢ Ağa Konağı ile ilgili hazırlanan öykü, gereğinden fazla uzun olduğu için bu 

maddeden en düĢük puanı almıĢtır.  

Tablo 7‘de öğrencilerin ―Dil ve Dil Bilgisi Kullanımı‖ maddesine verdikleri puanların 

nedenleri yer almaktadır. 

Tablo 7. Öğrencilerin ―Dil ve Dil Bilgisi Kullanımı‖ maddesine verdikleri puanların 

nedenleri 

 

Dil ve dil bilgisi kullanımı 

maddesine verilen puanların 

nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Dil bilgisi kurallarına uygun  4 2 4 4 

Kullanılan dil doğru ve anlaĢılır  5 3  

Cümleler anlamlı ve anlaĢılır 1 2   

Anlatım ifadeleri güzel 1 1   

HoĢ ve sade bir dil kullanımı 1    

AnlaĢılır bir dil kullanılmıĢ   2 1 

Dil ve anlatımda eksiklikler var  1  3 

Argo kullanımı var 1    

Anlatım bozukluğu var  2  1 2 

Hızlı konuĢmalar mevcut 1    

Dil anlaĢılır ama tonlama kötü   1  

Diyaloglar az    1 

Toplam  11 11 11 11 
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Dil ve dil bilgisi kullanımı açısından en az hata bulunan dijital öykü MemiĢ Ağa Konağı ile 

ilgili olandır. Bundan dolayı, bu maddede en yüksek puanı MemiĢ Ağa Konağı ile ilgili dijital 

öykü almıĢtır.  

Tablo 8‘de öğrencilerin ―Ekonomiklik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri yer 

almaktadır. 

Tablo 8. Öğrencilerin ―Ekonomiklik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Ekonomiklik maddesine verilen 

puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Hikaye ekonomik açıdan uygun  2 3 1 3 

Hikaye ekonomik açıdan kısmen 

uygun 
1 - 1 2 

Hikayede genel bilgiler verilmiĢ  - - 1 - 

Hikayede gerekli detaylar mevcut 4 2 2 1 

Hikayede gereksiz ayrıntı 

bulunmamakta 
- 1 5 5 

Hikayede detaylı anlatım 

bulunmamakta 
- - 1 - 

Hikayede gereksiz detaylar 

bulunmakta 
4 5 - - 

Toplam  11 11 11 11 

Ekonomik açıdan en uygun dijital öykü Ayasofya Cami ile ilgili olanıdır.  

Tablo 9‘da öğrencilerin ―Telif Hakkı ve Etik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri yer 

almaktadır. 

Tablo 9. Öğrencilerin ―Telif Hakkı ve Etik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

 

Telif hakkı ve etik maddesine 

verilen puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Hikaye telif hakkına uygun  3 2 - 4 

Hikaye özgün  4 - 4 2 

Hikayede orijinal unsurlar mevcut  - 3 - - 

Müzik ve resimlerde telif hakkı var - 1 - - 

Fotoğraflar telif hakkına sahip 1 3 - - 

Hikaye telif hakkına kısmen uygun 2 2 4 4 

Müzik telif hakkına sahip  1 - 3 1 

Toplam  11 11 11 11 

Telif hakkına en çok dikkat edilen öykü Atatürk KöĢkü ile ilgili olandır. Diğer öykülerde 

daha fazla telif hakkına sahip müzik ve resimler kullanılmıĢtır.  

Tablo 10‘da öğrencilerin ―Ses‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri yer almaktadır. 

Tablo 10. Öğrencilerin ―Ses‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Ses maddesine verilen puanların Atatürk MemiĢ Ağa Akçaabat Ayasofya 
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nedenleri Kökü Konağı Orta Mahalle Cami 

Ses seviyesi uygun  1 1 1 1 

Ses kalitesi iyi    2 3 

Sesler güzel  1 3 2 3 

Sesler net 1 2 2 3 

Sesler net ve anlaĢılır 2 3 4 1 

Seslendirmeler zayıf  2 1   

Seslendirmede yer yer duraklama 

var 
 

1   

Müzik sesi yer yer kapatmıĢ  1    

Yer yer ses net değil  3    

     

Toplam  11 11 11 11 

Ses kalitesi açısından en yetersiz öykü Atatürk KöĢkü ile ilgili olandır. Yer yer sesin 

kalitesinde düĢme ve müziğin sesi kapattığı durumlarla karĢılaĢılmaktadır.  

Tablo 11‘de öğrencilerin ―Müzik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri yer 

almaktadır. 

Tablo 11. Öğrencilerin ―Müzik‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Müzik maddesine verilen 

puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Müzik içeriğe uygun  2 7 7 4 

Müzik çok güzel  - 3 2 - 

Müziği beğendim  - - 1 - 

Müzik çok hareketli  - - 1 - 

Müzik çok duygusal  - - - 5 

Müziği beğenmedim  - - - 1 

Müzik sesi yer yer kapatmıĢ - - - 1 

Müzik hikayenin duygusuna uygun 

değil  
5 

1 - - 

Müziğin sesi çok yüksek  4 - - - 

Toplam  11 11 11 11 

Atatürk KöĢkü ile ilgili dijital öykü, bu maddede ve ölçeğin genelinde en düĢük puanı 

almıĢtır. Bu hikâyede öğrenciler, hikâyenin duygusuna bir uygun müzik (f=5) 

seçememiĢlerdir. Ayrıca seçilen müziğin sesi çok yüksek (f=4) olarak dijital öyküye 

yerleĢtirilmiĢtir.  

Tablo 12‘de öğrencilerin ―Çoklu Ortam Kalitesi‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

yer almaktadır. 

Tablo 12. Öğrencilerin ―Çoklu Ortam Kalitesi‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Çoklu ortam kalitesi maddesine 

verilen puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Çoklu ortam kalitesi iyi  4 2 4 1 

Çoklu ortam kalitesi güzel 1 3 2 5 
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Çoklu ortam kalitesi uygun  3 2 2 4 

Çoklu ortam kalitesi yeterli düzeyde  2   

Animasyon yoğun kullanılmıĢ  2   

Görüntü kalitesi düĢük  

(Hava Ģartları yüzünden)  
2 

   

Görüntü kalitesi düĢük    3  

Kullanılan çoklu ortam sınırlı    1 

Toplam  11 11 11 11 

Ayasofya Cami ile ilgili dijital öykü bu maddede en yüksek puana sahiptir. Atatürk KöĢkü 

dijital öyküsünde kullanılan görseller hava Ģartlarından (f=2) etkilenmiĢtir.  

Tablo 13‘te öğrencilerin ―Çoklu Ortam Senkronizasyonu‖ maddesine verdikleri puanların 

nedenleri yer almaktadır. 

Tablo 13. Öğrencilerin ―Çoklu Ortam Senkronizasyonu‖ maddesine verdikleri puanların 

nedenleri 

Çoklu ortam senkronizasyonu 

maddesine verilen puanların 

nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Öykünün sekranizasyonu uygun  4 4 - 3 

Müzik ile anlatım uyumlu  - - 8 - 

GeçiĢler uyumlu ve güzel  2 - - 2 

Öyküde kısmen sekranizasyon var 3 2 3 4 

Ses ve görseller senkronize  - 4 - 2 

Görüntüler arasında sessizlikler var  - 1 - - 

GeçiĢlerde hatalar var  1 - - - 

Görsel güzel ancak ses kötü 1 - - - 

Toplam  11 11 11 11 

Çoklu ortam sekronizasyonunda, en yüksek puanı Ayasofya Cami ile ilgili dijital öykü 

almıĢtır.  

Tablo 14‘te öğrencilerin ―Düzenleme‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri yer 

almaktadır. 

Tablo 14. Öğrencilerin ―Düzenleme‖ maddesine verdikleri puanların nedenleri 

Düzenleme maddesine verilen 

puanların nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Gereksiz geçiĢ ve efekt yok   2 2 2 

Düzenleme uygun  2 2  5 

Efektler güzel  2 1 5 2 

Gereksiz bir Ģey yok  3  1  

Gereksiz ayrıntılar var  2 2   

Yer yer gereksiz geçiĢ ve efekt var 1 1 1  

Görseller arasındaki geçiĢlerde 

sessizlik var  
 

1   

Düzenleme kısmen iyiydi 1 1 2 2 
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Yeterli efekt yok   1   

Toplam  11 11 11 11 

Düzenlemede en yüksek puanı Ayasofya Cami ile ilgili dijital öykü almıĢtır. Bu dijital 

öykünün düzenlenmesinde gereksiz ayrıntıya yer verilmemiĢtir.  

Tablo 15‘te öğrencilerin ―Geri Bildirim Ġçin PaylaĢma‖ maddesine verdikleri puanların 

nedenleri yer almaktadır. 

Tablo 15. Öğrencilerin ―Geri Bildirim Ġçin PaylaĢma‖ maddesine verdikleri puanların 

nedenleri 

Geri bildirim için paylaĢma 

maddesine verilen puanların 

nedenleri 

Atatürk 

Kökü 

MemiĢ Ağa 

Konağı 

Akçaabat 

Orta Mahalle 

Ayasofya 

Cami 

Öykü sınıfta paylaĢıldı  7 6 8 8 

Geri bildirim var  1 3 2 1 

EleĢtiriye açık  - - 1 - 

Mentörlerle paylaĢıldı  2 1 - 1 

Çevre ile paylaĢıldı  - - - 1 

Online paylaĢılmadı  1 1 - - 

Toplam  11 11 11 11 

Hazırlanan dijital öyküler farklı platformlarda paylaĢılmıĢtır. PaylaĢma ve geri bildirim 

alma konusunda en iyi puanı Akçaabat Orta Mahalle dijital öyküsü almıĢtır.  

SONUÇ ve TARTIġMA 

Yapılan çalıĢmada altı günlük bir program dâhilinde, lise öğrencilerine; dijital öykünün ne 

olduğu, nasıl hazırlanması gerektiği, dijital öykünün hazırlanmasında kullanılan uygulamalar 

tanıtılarak, dijital öyküler hazırlamaları sağlanmıĢtır. Bu süreç içerisinde birincil kaynaktan 

bilgi alabilmeleri için öğrenciler, dijital öykülere konu olan Trabzon‘daki tarihi mekânlara 

götürülmüĢtür. Dijital öykü hazırlama süreci tamamlandıktan sonra, dijital öyküler sınıf 

ortamında öğrenciler tarafından değerlendirilmiĢlerdir.  

Hazırlanan dijital öykülerin değerlendirme puanları incelendiğinde,  tüm öykülerin iyi 

derece olduğu belirlemiĢtir. Bu durum, lise öğrencilerine verilen kısa süreli bir eğitimin 

sonucunda; onların iyi derecede dijital öyküler hazırlayabileceğini göstermektedir.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠ, ÖĞRETĠM YÖNTEMĠ VE ÖĞRETĠM 

MATERYALĠNE YÖNELĠK METAFORĠK ALGILARI 

Zeynep TATLI, Hava ĠPEK AKBULUT, Derya ALTINIġIK 

 
ÖZET 

Araştırmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının ―teknoloji‖, ―öğretim yöntemi‖ ve ―öğretim 

materyali‖ kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2018-
2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Trabzon Üniversitesi‘ nde öğrenim görmekte olan 65 (61 kadın, 4 

erkek) fen bilgisi öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının algılarını belirleyebilmek için 

kullanılan formda; ―Teknoloji … gibidir/ benzer; çünkü… ‘‘, ‗‗Öğretim yöntemi… gibidir/ benzer; çünkü… ‘‘ ve 

‗‗Öğretim materyali… gibidir/ benzer; çünkü… ‘‘ cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğretim yöntemi kavramına yönelik, 46 farklı metafor elde edilmiştir. Elde 

edilen metaforlar; yol gösteren, öğrenmeye yardımcı olan, yeni ürünlerin oluşmasını sağlayan, anlatımı 

çeşitlendiren, gelişime açık olan, ihtiyaç olan, bireysel farklılıklara uyan olmak üzere yedi kategori altında 

toplanmıştır. Pusula (8), öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramını açıklamak için en çok kullandıkları 

metafordur. Öğretim materyali kavramına yönelik ise öğretmen adaylarının 51 farklı metafor geliştirdikleri 

görülmüştür. Geliştirilen metaforlar; ihtiyaca göre uygun yer ve zamanda kullanılan, yol gösteren, öğretme ve 

öğrenme sürecini kolaylaştıran olmak üzere dört kategori altında toplanmıştır. Yap-boz (4), öğretmen 
adaylarının öğretim materyalini açıklamak için en fazla kullandıkları metafordur. Öğretmen adaylarının 

öğretim yöntemi ve öğretim materyali kavramlarına yönelik geliştirdikleri metaforların tümü olumlu özelliklere 

sahiptir. Öğretmen adayları; öğretim yöntemi ve öğretim materyallerinin öğrenme sürecinde yol gösterici 

nitelikte olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik sekiz kategori (gelişime 

açık olan, hayatı kolaylaştıran, ihtiyaca cevap veren, yeni ürünlerin oluşmasını sağlayan, dozunda kullanılması 

gereken, geniş etkileri olan, hem yararı hem zararı olan, yok eden) altında toplanan 55 farklı metafor 

geliştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik en fazla kullandıkları metaforun 

insan (3) olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, teknoloji kavramına yönelik; yok eden, dozunda kullanılması 

gereken ve hem yararı hem zararı olan kategorileri altında yer alan metaforlar oluşturdukları da görülmektedir. 

Bu durum, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik olumsuz bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. 

Yapılan çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının teknolojiyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlayacak 
eğitimler verilerek var olan olumsuz tutumun olumlu hale getirilmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Teknoloji, Öğretim Yöntemi, Öğretim Materyali 

THE METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES 

REGARDING TECHNOLOGY, TEACHING METHOD AND TEACHING 

MATERIAL 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to reveal the perceptions of science teacher candidates about the concepts of 
"technology," "teaching method," and "teaching material" through the means of metaphors. In the study, 

phenomenology, as being one of the qualitative research methods, was used. The sample of the study is made up 

of 65 (61 women, 4 men) science teacher candidates studying currently at Trabzon University in the fall 

semester of 2018-2019 academic year. In the form used to determine the perceptions of teacher candidates, they 

were asked to complete the sentences such as ―Technology… is like / similar to; because… '', '' Teaching 

method… is like/ similar to; because…"  and "Teaching material... is like/ similar to; because...". The data 

obtained were subjected to content analysis. 46 different metaphors for the concept of teaching method were 

obtained. The metaphors obtained were grouped under seven categories: being guide, being helper for learning, 

being ensurer of the formation of new products, being diversifying the narration, being open to improvement, 

being needed, and being complier of individual differences. Pusula (8) is the mostly used metaphor by teacher 

candidates to explain the concept of teaching method. On the other hand, it was seen that teacher candidates 
developed 51 different metaphors regarding the concept of teaching material. The metaphors developed were 

grouped under four categories such as those used at the appropriate place and time depending on the need, 

those that are guiding and those that facilitate the teaching and learning process. Jigsaw puzzle (4) is the mostly 
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used metaphor by teacher candidates to explain teaching material. All of the metaphors developed by teacher 
candidates directed at the concepts of teaching method and teaching material have positive characteristics. 

Teacher candidates stated that teaching method and teaching materials were guiding in the process of learning. 

It was found that teacher candidates developed 55 different metaphors regarding the concept of technology, 

which were grouped under eight categories (being open for improvement, being facilitator for life, satisfying the 

needs, ensurer for the formation of new products, which should be used continently, having extensive effects, 

being both beneficial and harmful, being eradicator. It was detected that the most used metaphor for the concept 

of technology by teacher candidates is human (3). In addition, it is seen that they form metaphors regarding the 

concept of technology that fall under the categories of destructor, that should be used continently, and that are 

both beneficial and harmful. This situation shows that teacher candidates have a negative perception about 

technology. As a result of the study, it is suggested that the existing negative attitude should be turned into 

positive by providing trainings that will enable teacher candidates to use technology correctly and effectively.  

Key Words: Metaphor, Science Teacher Candidate, Technology, Teaching Method, Teaching Material 

 

GĠRĠġ  

Metafor kavramı, Grekçe ―Metaherein‖ kelimesinden türetilmiĢtir. Transfer etme, aktarma 

gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Türkçe‘de ise; ―bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin 

dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma‖ (TDK, 2019) anlamına gelmektedir. 

Sosyal bir gerçeği ifade etmek için kullanılan metaforlar (Töremen ve DöĢ, 2009), pek çok 

alanda kullanılmaktadır (ġeyihoğlu ve Gençer, 2011).  

Metafor kavramının pek çok tanımı bulunmaktadır. ÇalıĢkan (2009) metaforu, bilgiyi 

kavramada alternatif bir yol ve bilgiyi üretmeyi sağlayan mekanizma olarak tanımlamıĢtır. 

Aydın ve Pehlivan (2010) ise, bir kavram ya da durumun yerine, baĢka bir kavram ya da 

durumun kullanılarak açıklanması olarak ifade etmiĢtir. Metafor; bir kavramı, baĢka bir 

kavramın özelliğini kullanarak açıklamak (Kılcan, 2017) Ģeklinde de tanımlanabilir. 

Bir kavramı, baĢka bir kavramın özelliğini kullanarak açıklamak, metafor oluĢturmak için 

yeterli değildir. OluĢturulan bir kavramın, metafor olabilmesi için üç temel özelliğe sahip 

olması gerekmektedir. Bunlar; metaforun konusu, kaynağı ve metaforun kaynağından 

konusuna atfedilen özelliktir (Forceville, 2002). Örnek olarak bu çalıĢma kapsamında 

öğretmen adaylarından birinin teknoloji konusunda oluĢturduğu ―Teknoloji insana benzer; 

çünkü insan gibi zamanla büyür ve geliĢir (Ö20)‖ metaforunu ele alalım. Bu metaforun 

konusu teknolojidir. Metaforun kaynağı, insan; metaforun kaynağından konusuna atfedilen 

özellik ise, zamanla büyür ve geliĢirdir. Bu üç temel özellik bir araya geldiğinde metafor 

oluĢur.  

Metaforlar; yeni bilgilerin kolay öğrenilmesine (Morgan, 1998), soyut kavramların 

somutlaĢtırılmasına (Arslan ve Bayrakçı, 2006), konuların kolay anlaĢılmasına (Semerci, 

2007), yaratıcılığın geliĢtirilmesine  (Aydoğdu, 2008), ifade yeteneğinin güçlenesine 

(TepebaĢlı, 2013), bir durum/kavrama yönelik algının belirlenmesine (AltıntaĢ, Baykan, 

Kahraman ve AltıntaĢ, 2015) yardımcı olmaktadır.  

Eğitimde; öğretmen (Türker ve Tok, 2019), öğrenci (Ġnel, Urhan ve Ünal, 2018) ve 

öğretmen adaylarının (Anılan, 2017) bir durum ya da kavrama yönelik görüĢlerinin 

belirlenmesinde metaforlar kullanılmaktadır. Yapılan araĢtırmada; öğretmen adaylarının 

görüĢleri metaforlar aracılığıyla belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

 

 

YÖNTEM  

AraĢtırmanın Amacı 
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AraĢtırmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının ―teknoloji‖, ―öğretim yöntemi‖ ve 

―öğretim materyali‖ kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile 

ortaya çıkarmaktır. 

 

AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırmada, nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim kullanılmıĢtır. Bu yöntem; 

olay, olgu, durum, deneyim ve kavramları inceleyerek açıklamak için kullanılır (Sönmez ve 

Alacapınar, 2016). Olgu bilim çalıĢmaları bir betimlemeden ziyade, araĢtırmacının elde ettiği 

verileri yorumladığı bir süreçtir (Van Manen, 1990).  

 

ÇalıĢma Grubu  

AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde Trabzon 

Üniversitesi‘ nde öğrenim görmekte olan 65 (61 kadın, 4 erkek) fen bilgisi öğretmen 

adayından oluĢmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmanın verileri ―Metafor Aracılığıyla Veri Toplama Formu‖ ile toplanmıĢtır. Bu 

form ile öğretmen adaylarından; ―Teknoloji … gibidir/ benzer; çünkü… ‘‘, ‗‗Öğretim 

yöntemi… gibidir/ benzer; çünkü… ‘‘ ve ‗‗Öğretim materyali… gibidir/ benzer; çünkü… ‘‘ 

cümlelerini tamamlamaları istenmiĢtir. 

 

Veri Analizi 

Öğretmen adaylarından elde edilen metaforlar, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Ġçerik analizi, nitel verilerin belirli kurallar çerçevesinde nicelleĢtirilmesi sürecidir  

(Patton, 2014). Her bir metaforun benzetme yönü baz alınarak, metaforlar kodlanmıĢtır. Elde 

edilen kodlardan yola çıkarak anlamlı kategoriler oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda elde 

edilen veriler bulgular bölümünde tablolar halinde sunulmuĢtur. 

 

BULGULAR 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, öğretmen adaylarının teknoloji, öğretim yöntemi ve öğretim 

materyali kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların analiz sonuçları yer almaktadır.  

 

Öğretmen Adaylarının, Teknoloji Kavramına ĠliĢkin OluĢturdukları Metaforlara 

Yönelik Bulgular 

Yapılan çalıĢmada, öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin 55 farklı metafor 

oluĢturduğu belirlenmiĢtir. Belirlenen metaforların anlamsal içerikleri ele alınarak yapılan 

analiz sonucunda 8 kavramsal kategori (geliĢime açık olan, hayatı kolaylaĢtıran, ihtiyaçlara 

cevap veren, yeni ürünlerin oluĢmasını sağlayan, dozunda kullanılması/tüketilmesi gereken, 

geniĢ etkileri olan, hem yararı hem zararı olan, yok eden) ortaya çıkmıĢtır. Metaforların, 

kategorilere göre dağılımları Tablo 1‘ de yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforlar ve 

kategorileri  

 
Kategoriler Metaforlar f 

GeliĢime açık olan 

Ġnsan (3), moda (2), virüs (2), freni olmayan araba, bilgi, 

lunapark oyuncağı, uzay boĢluğu, seri kitaplar, çığ, hücre, 

ağaç, mevsim, zaman, uzay, hızlı tren 

19 

Hayatı kolaylaĢtıran Süper kahraman (2), uçak (2), insan eli, kardeĢ, abajur, 18 
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asistan, rondo, ıĢık, ebeveyn, arkadaĢ, düdüklü tencere, 

araba, tıp, çanta, aĢk, problemin çözümü 

Ġhtiyaçlara cevap veren 
GüneĢ (2), günlük elbise, ilaç, kütüphane, yemek, moda 
tasarımcısı, su, sözlük, ansiklopedi, farklı tür kitap 

11 

Yeni ürünlerin oluĢmasını sağlayan BuluĢ, domino taĢı, Apple markası, Audi 4 

Dozunda kullanılması/tüketilmesi gereken Antibiyotik, Tatlı, Para, Baharat 4 

GeniĢ etkileri olan Evren (2), Ahtapot (2) 4 

Hem yararı hem zararı olan Bakteriler (2), Mikroorganizmalar 3 

Yok eden Hastalık, Karadelik 2 

Toplam  65 

 

Öğretmen adaylarının oluĢturdukları metaforlar, en fazla; geliĢime açık olan (f=19), hayatı 

kolaylaĢtıran (f=18) ve ihtiyaçlara cevap veren (f=11) kategorileri altında toplanmıĢtır. 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların ―geliĢime 

açık olan‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 2‘ de yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Teknoloji kavramına iliĢkin, geliĢime açık olan kategorisinde yer alan metaforlar ve 

benzetme yönleri  

 
Kategori  Metafor  Benzetme Yönü  f 

GeliĢime açık 

olan 

Ġnsan  Zamanla geliĢme ve büyüme (Ö20) 3 

Moda  Sürekli değiĢim ve geliĢim gösterme (Ö9) 2 

Virüs Hızla geliĢme (Ö33) 2 

Freni olmayan araba Sürekli ilerleme (Ö58) 1 

Bilgi Sürekli geliĢme (Ö49) 1 

Lunapark oyuncağı GeliĢim gösterme (Ö7) 1 

Uzay BoĢluğu Sonsuza kadar geliĢme (Ö11) 1 

Seri kitaplar Yenilenme ve meraklandırma (Ö8) 1 

Çığ GeliĢme (Ö44) 1 

Hücre  Sürekli Kendini yenileme (Ö24) 1 

Ağaç  GeliĢme (Ö27) 1 

Mevsim DeğiĢme (Ö28) 1 

Zaman  Durmaksızın geliĢme (Ö32) 1 

Uzay Sonu olmama (Ö36) 1 

Hızlı tren  Hızla ilerleme (Ö17) 1 

Toplam   19 

 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 29, 2‘ si 

―geliĢime açık olan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori altında 15 farklı metafor 

bulunmaktadır. ―Ġnsan‖ metaforu, bu kategori altında en sık rastlanan metafordur.  

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik oluĢturdukları metaforların ―hayatı 

kolaylaĢtıran‖ kategorisi altında yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 3‘ te yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Teknoloji kavramına iliĢkin, hayatı kolaylaĢtıran kategorisinde yer alan metaforlar 

ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Hayatı kolaylaĢtıran 

Süper kahraman Kolaylık sağlama (Ö38) 2 

Uçak  Hızlı ulaĢım sağlama (Ö10) 2 

Ġnsan eli  Kolaylık sağlama (Ö29) 1 

KardeĢ Yardımcı olma (Ö60) 1 

Abajur ĠĢleri kolaylaĢtırma (Ö48) 1 

Asistan  YaĢamı kolaylaĢtırma (Ö47) 1 
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Rondo YaĢamı kolaylaĢtırma (Ö1) 1 

IĢık  ĠĢleri kolaylaĢtırma (Ö62) 1 

Ebeveyn YaĢamı kolaylaĢtırma (Ö63) 1 

ArkadaĢ Yardımcı olma (Ö43) 1 

Düdüklü tencere  Kolaylık sağlama (Ö16) 1 

Araba UlaĢımı kolaylaĢtırma (Ö5) 1 

Tıp  Kolaylık sağlama (Ö15) 1 

Çanta  Yardımcı olma (Ö14) 1 

AĢk Yardımcı olma (Ö2) 1 

Problemin çözümü  Yardımcı olma (Ö40) 1 

Toplam    18 

 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 27,7‘ si 

―hayatı kolaylaĢtıra‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori altında 16 farklı 

metafor bulunmaktadır.  

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik oluĢturdukları metaforların ―ihtiyaçlara 

cevap veren‖ kategorisi altında yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 4‘ te yer almaktadır.  

 

Tablo 4. Teknoloji kavramına iliĢkin, ihtiyaçlara cevap veren kategorisinde yer alan 

metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Ġhtiyaçlara 

cevap veren 

GüneĢ  Ġhtiyaca göre aydınlatan (Ö6) 2 

Günlük elbise  Her zaman kullanma (Ö19) 1 

Ġlaç Ġhtiyacı giderme (Ö12) 1 

Kütüphane  Ġhtiyaç duyulan bilgiye ulaĢmayı sağlama (Ö4) 1 

Yemek  Ġsteğe uygun hale gelme (Ö25) 1 

Moda tasarımcısı Ġhtiyaca göre ürün oluĢturma (Ö34) 1 

Su Vazgeçilmez bir ihtiyaç olma (Ö64) 1 

Sözlük  Ġstenilen konunun öğrenilmesini sağlama  (Ö55) 1 

Ansiklopedi  Bilgi seviyesini arttırma (Ö53) 1 

Farklı tür kitap  Ġhtiyaca göre çeĢitlenme (Ö22) 1 

Toplam    11 

 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 16,9‘ u 

―ihtiyaçlara cevap veren‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori altında 10 farklı 

metafor bulunmaktadır.  

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik oluĢturdukları metaforların ―yeni 

ürünlerin oluĢmasını sağlayan‖ kategorisi altında yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 5‘ te 

yer almaktadır.  

 

Tablo 5. Teknoloji kavramına iliĢkin, yeni ürünlerin oluĢmasını sağlayan kategorisinde yer 

alan metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Yeni ürünlerin 

oluĢmasını sağlama 

BuluĢ Yeni ürünlerin geliĢmesini sağlama (Ö45) 1 

Domino taĢı  Ġcatların geliĢmesini sağlama (Ö54) 1 

Apple markası  Sürekli yeni ürünler ortaya çıkarma (Ö56) 1 

Audi Sürekli yeni ürünler geliĢtirme (Ö13) 1 

Toplam    4 
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Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 6,2‘ si 

―yeni ürünlerin oluĢmasını sağlama‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori altında 

4 farklı metafor bulunmaktadır.  

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik oluĢturdukları metaforların ―dozunda 

kullanılması/tüketilmesi gereken‖ kategorisi altında yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 6‘ 

da yer almaktadır.  

 

Tablo 6. Teknoloji kavramına iliĢkin, dozunda kullanılması/tüketilmesi gereken kategorisinde 

yer alan metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Dozunda kullanılması/tüketilmesi 

gereken 

Antibiyotik  Dozuna uygun kullanılmalı (Ö39) 1 

Tatlı Dozunda yenmeli (Ö31) 1 

Para Uygun yerde kullanılmalı (Ö21) 1 

Baharat Dozunda kullanmalı (Ö30) 1 

Toplam    4 

 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 6,2‘ si 

―dozunda kullanılması/tüketilmesi gereken‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori 

altında 4 farklı metafor bulunmaktadır.  

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik oluĢturdukları metaforların ―geniĢ 

etkileri olan‖ kategorisi altında yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 7‘ de yer almaktadır.  

 

Tablo 7. Teknoloji kavramına iliĢkin, geniĢ etkileri olan kategorisinde yer alan metaforlar ve 

benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

GeniĢ etkileri olan 
Evren  Ġçerisinde her Ģeyi barındırma (Ö3) 2 

Ahtapot Her alana ulaĢma (Ö42) 2 

Toplam    4 

 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 6,2‘ si 

―geniĢ etkileri olan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori altında 2 farklı metafor 

bulunmaktadır.  

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik oluĢturdukları metaforların ―hem yararı 

hem zararı olan‖ kategorisi altında yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 8‘ de yer 

almaktadır.  

 

Tablo 8. Teknoloji kavramına iliĢkin, hem yararı hem zararı olan kategorisinde yer alan 

metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Hem yararı hem zararı 

olan 

Bakteriler  Hem yararlı hem de zararlı olma (Ö46) 2 

Mikroorganizmalar Hem yararlı hem de zararlı olma (Ö59) 1 

Toplam    3 

 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 4,6‘ sı 

―hem yararı hem zararı olan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori altında 2 farklı 

metafor bulunmaktadır. 
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Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına yönelik oluĢturdukları metaforların ―yok eden‖ 

kategorisi altında yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 9‘ da yer almaktadır.  

 

Tablo 9. Teknoloji kavramına iliĢkin, yok eden kategorisinde yer alan metaforlar ve benzetme 

yönleri 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Yok eden  Hastalık  Ġnsanları tüketme (Ö37) 1 

Karadelik  Ġnsanları bilinmezliğe sürükleme (Ö65) 1 

Toplam    2 

 

Öğretmen adaylarının teknoloji kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 3,1‘ i  

―yok eden‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori altında 2 farklı metafor 

bulunmaktadır. 

 

Öğretmen Adaylarının, Öğretim Yöntemi Kavramına ĠliĢkin OluĢturdukları 

Metaforlara Yönelik Bulgular 

 

Yapılan çalıĢmada, öğretmen adaylarından öğretim yöntemi kavramına iliĢkin 46 farklı 

metafor elde edilmiĢtir. Elde edilen metaforlar; yol gösteren, öğrenmeye yardımcı olan, yeni 

ürünlerin oluĢmasını sağlayan, anlatımı çeĢitlendiren, geliĢime açık olan, ihtiyaç, bireysel 

farklılıklara uyan olmak üzere yedi kategori altında toplanmıĢtır. Öğretmen adaylarının 

öğretim yöntemi kavramına iliĢkin geliĢtirdikleri metaforlar ve kategorileri Tablo 10‘ da yer 

almaktadır.  

 

Tablo 10. Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin geliĢtirdikleri metaforlar 

ve kategorileri  
Kategoriler Metaforlar f 

Yol gösteren  

Pusula (8), kitap (2), rehber (2), harita (2), el feneri (2), yemek tarifi (2), 

kullanım kılavuzu (2), arabanın dikiz aynası, yıldız, ebeveyn, yönler, 

navigasyon, doktor, mum, güneĢ, trafik polisi, sihirli değnek, geminin 

rotası 

31 

Öğrenmeye yardımcı olan 
Yol (3), çikolata (2), beyin, kalem, ampul, bisiklet, bilgisayar, evin 

direği, sebze-meyve pazarı 
12 

Ürün oluĢmasını sağlayan 
Fabrika, hamur, kilden yapılan heykel, toprak, mimar 

mimarlık eğitimi 
6 

Anlatımı çeĢitlendiren Sanatçının yorumu, hikâye, renkli kalem, mevsimle, sergi 5 

GeliĢime açık olan Sonu olmayan yol (2), vücuttaki kan, tekerlek 4 

Ġhtiyaç  Anahtar (3), insan 4 

Bireysel farkındalıklara uyan Parmak izi, televizyon, tablo 3 

Toplam  65 

 

Öğretmen adaylarının oluĢturdukları metaforlar, en fazla; yol gösteren (f=31), öğrenmeye 

yardımcı olan (f=12), ürün oluĢmasını sağlayan (f=6) kategorileri altında toplanmıĢtır. 

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların ―yol 

gösteren‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 11‘ de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 11. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―yol gösteren‖ kategorisinde yer alan 

metaforlar ve benzetme yönleri  
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Yol gösteren Pusula  Yol gösterme (Ö2) 8 
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Kitap  Yol gösterme (Ö57) 2 

Rehber  Yol gösterme (Ö9) 2 

Harita  Yol gösterme (Ö22) 2 

El feneri Yolları aydınlatma (Ö50) 2 

Yemek tarifi Neyi nasıl kullanılacağını belirtme (Ö13) 2 

Kullanım kılavuzu Neyi nasıl kullanılacağını belirtme (Ö8) 2 

Arabanın dikiz aynası  Yol gösterme (Ö47) 1 

Yıldız Yol gösterme (Ö59) 1 

Ebeveyn Yönlendirme (Ö4) 1 

Yönler  Yol gösterme (Ö6) 1 

Navigasyon Dersin gidiĢatını belirleme (Ö42) 1 

Doktor Yönlendirme (Ö10) 1 

Mum Yolları aydınlatma (Ö27) 1 

GüneĢ  Bilgisiz olunan noktaları gösterme (Ö24) 1 

Trafik polisi Yol gösterme (Ö17) 1 

Sihirli değnek Yol gösterme (Ö45) 1 

Geminin rotası Yol gösterme (Ö1) 1 

Toplam    31 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

47,8‘ i ―yol gösteren‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 18 farklı metafor 

bulunmaktadır. ―Pusula‖ bu kategori içerisinde en sık rastlanan metafordur.  

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―öğrenmeye yardımcı olan‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 12‘ de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 12. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―öğrenmeye yardımcı olan‖ kategorisinde yer 

alan metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Öğrenmeye 

yardımcı olan 

Yol  Öğrenmeyi kolaylaĢtırma (Ö25) 3 

Çikolata  Zihni açma/anlamayı sağlama (Ö32) 2 

Beyin  Öğrenmeyi anlamlandırma (Ö33) 1 

Kalem  Öğrenmeye yardımcı olma (Ö64) 1 

Ampul Öğrenmeyi kolaylaĢtırma (Ö55) 1 

Bisiklet  UlaĢıma yardımcı olma (Ö12) 1 

Bilgisayar ĠĢleri kolaylaĢtırma (Ö48) 1 

Evin direği Etkili öğrenmeyi sağlama (Ö44) 1 

Sebze-meyve pazarı Fayda sağlama (Ö20) 1 

Toplam    12 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

18,5‘ i ―öğrenmeye yardımcı olan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 9 farklı 

metafor bulunmaktadır. ―Yol‖ bu kategori içerisinde en sık rastlanan metafordur. 

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların ―ürün 

oluĢmasını sağlayan‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 13‘ te yer 

almaktadır. 

 

Tablo 13. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―ürün oluĢmasını sağlayan‖ kategorisinde yer 

alan metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 
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Ürün 

oluĢmasını 

sağlayan 

Fabrika Bilgiyi ürüne dönüĢtürme (Ö11) 1 

Hamur Ġstenilen Ģekli verme (Ö26) 1 

Kilden yapılan heykel Farklı Ģekillerde ürün oluĢturma (Ö21) 1 

Toprak Verimli ürünler oluĢturma (Ö43) 1 

Mimar MuhteĢem eserler sunma (Ö15) 1 

Mimarlık eğitimi Farklı yapılar oluĢturma (Ö31) 1 

Toplam    6 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

9,2‘ si ―ürün oluĢmasını sağlayan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 6 farklı 

metafor bulunmaktadır.   

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―anlatımı çeĢitlendiren‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 14‘ te yer 

almaktadır. 

 

Tablo 14. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―anlatımı çeĢitlendiren‖ kategorisinde yer alan 

metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Anlatımı 

çeĢitlendiren 

Sanatçının yorumu Bilgiyi çeĢitli Ģekilde aktarma (Ö34) 1 

Hikâye Anlatımı renklendirme (Ö37) 1 

Renkli kalem Farklı yöntemler kullanma (Ö38) 1 

Mevsimler  Gerekli yerde gerekli anlatımı kullanma (Ö49) 1 

Sergi Bilgiyi çeĢitli Ģekilde aktarma (Ö28) 1 

Toplam    5 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

7,7‘ si ―anlatımı çeĢitlendiren‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 5 farklı 

metafor bulunmaktadır.   

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―geliĢime açık olan‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 15‘ te yer 

almaktadır. 

 

Tablo 15. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―geliĢime açık olan‖ kategorisinde yer alan 

metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

GeliĢime açık 

olan 

Sonu olmayan yol Bir süreç içerisinde olma (Ö60) 2 

Vücuttaki kan  Sürekli yenilenme (Ö29) 1 

Tekerlek Ġlerlemeyi sağlama (Ö53) 1 

Toplam    4 

  

Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

6,2‘ si ―geliĢime açık olan‖ kategorisi içerinde yer almaktadır. Bu kategoride 3 farklı metafor 

bulunmaktadır.   

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―ihtiyaç‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 16‘ da yer almaktadır.  

 

Tablo 16. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―ihtiyaç‖ kategorisinde yer alan metaforlar ve 

benzetme yönleri 
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Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Ġhtiyaç  
Anahtar  Ġhtiyaç olma (Ö18) 3 

Ġnsan  Ġhtiyaç olma (Ö5) 1 

Toplam    4 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

6,2‘ si ―ihtiyaç‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 2 farklı metafor 

bulunmaktadır.   

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―bireysel farklılıklara uyan‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 17‘ de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 17. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―bireysel farklılıklara uyan‖ kategorisinde yer 

alan metaforlar ve benzetme yönleri 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü  f 

Bireysel 

farkındalıklara uyan 

Parmak izi  Öğrenciye özel olma (Ö54) 1 

Televizyon  Farklı duyu organlarına hitap etme (Ö46) 1 

Tablo  Bireysel farklılık gösterme (Ö62) 1 

Toplam    3 

  

Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

4,6‘ sı ―bireysel farklılıklara uyan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 3 farklı 

metafor bulunmaktadır.   

 

Öğretmen Adaylarının, Öğretim Materyali Kavramına ĠliĢkin OluĢturdukları 

Metaforlara Yönelik Bulgular 
Öğretim materyali kavramına yönelik, öğretmen adayları 51 farklı metafor 

geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirilen metaforlar; ihtiyaca göre uygun yer ve zamanda kullanılan, yol 

gösteren, öğretme ve öğrenme sürecini kolaylaĢtıran olmak üzere dört kategori altında 

toplanmıĢtır. Öğretmen adaylarının öğretim materyali kavramına yönelik geliĢtirdikleri 

metaforlar ve kategorileri Tablo 18‘ de yer almaktadır.  

 

 

Tablo 18. Öğretmen adaylarının, öğretim materyali kavramına yönelik geliĢtirdikleri 

metaforlar ve kategorileri 

 
Kategoriler Metaforlar f 

Öğrenme sürecini 

kolaylaĢtıran 

Resim (3), yemeğin tuzu/tuz (2), unutulmayan anılar/hatıralar (2), bir 

fotoğrafın içerdiği manzara, model, gözlük, çanta, heykel, bilginin kalıcı 

hali, kitap, anahtar, küp, oyuncak,  ıĢık,  deneyim, bilginin taĢınabilir 

hali, yemeğin üzerine yenen tatlı, sanatçının sazı, film fragmanı, moda, 

hafıza, fosforlu renkler, iĢ makinesi,  makyaj sabitleme spreyi, 

28 

Öğretme sürecini 

kolaylaĢtıran 

Yap-boz (4), ArkadaĢ/dost (3), Küçük ev aletleri, Mutfak aletleri, Pasta 

süsü,  Evin odaları, Denklem, Bulmaca, Dünyayı avuç içine alma,  Araç-

gereç, Kelem ucu, Harita 

17 

Ġhtiyaca göre uygun zaman 
ve yerde kullanılan 

Yemek malzemesi (2), ressamın fırçası (2), iğne, fırın, bir çiftçinin 
kazması, harita mühendisinin imzası, çay Ģekeri, yemek kaĢığı, kıyafet,  

anne sütüne devam eden bir bebeğe verilen ek gıda 

12 

Yol gösteren, hedefe 

ulaĢtıran 

Trafik levhaları/ levha (2), araba (2), kullanma kılavuzu/kılavuz (2), 

Navigasyon, yelken 
8 

Toplam  65 
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Öğretmen adaylarının oluĢturdukları metaforlar, en fazla; öğrenme sürecini kolaylaĢtıran 

(f=28), öğretme sürecini kolaylaĢtıran (f=17), ihtiyaca göre uygun zaman ve yerde kullanılan 

(f=12) kategorileri altında toplanmıĢtır.  

Öğretmen adaylarının öğretim materyali kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―öğrenme sürecini kolaylaĢtıran‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 19‘ da 

yer almaktadır. 

Tablo 19. Öğretim materyali kavramına iliĢkin ―öğrenme sürecini kolaylaĢtıran‖ 

kategorisinde yer alan metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme yönü  f 

Öğrenme 

sürecini 

kolaylaĢtıran 

Resim  Dikkat çekici olma (Ö3) 3 

Yemeğin tuzu/tuz Öğrenmeyi pekiĢtirme (Ö1) 2 

Unutulmayan anılar/hatıralar  Kalıcı öğrenmeyi sağlama (Ö24) 2 

Bir fotoğrafın içerdiği manzara Bilgileri somutlaĢtırma (Ö38) 1 

Model  Öğrenmeyi kolaylaĢtırma (Ö11) 1 

Gözlük  Konuyu daha iyi anlamayı sağlama (Ö14) 1 

Çanta  Öğrenmeyi kolaylaĢtırma (Ö32) 1 

Heykel  Öğrenmeyi kolaylaĢtırma (Ö62) 1 

Bilginin kalıcı hali Öğrenmeyi kolaylaĢtırma (Ö60) 1 

Kitap  Bilgileri somutlaĢtırma (Ö55) 1 

Anahtar Öğrenmeyi kolaylaĢtırma (Ö50) 1 

Küp  Bilgileri somutlaĢtırma (Ö48) 1 

Oyuncak  Yaparak yaĢayarak öğrenmeyi sağlama (Ö42) 1 

IĢık  Bilgileri sadeleĢtirme (Ö29) 1 

Deneyim  Öğrenmeyi pekiĢtirme (Ö63) 1 

Bilginin taĢınabilir hali Öğrenmeyi pekiĢtirme (Ö61) 1 

Yemeğin üzerine yenen tatlı Öğrenmeyi pekiĢtirme (Ö44) 1 

Sanatçının sazı  Öğrenmeyi tamamlama (Ö17) 1 

Film fragmanı  Dikkat çekici olma (Ö21) 1 

Moda  Dikkat çekici olma (Ö45) 1 

Hafıza  Kalıcı öğrenmeyi sağlama (Ö6) 1 

Fosforlu renkler  Bilgilerin kalıcılığını artırma (Ö20) 1 

ĠĢ makinesi  Konuyu hızlı öğrenmeyi sağlama (Ö5) 1 

Makyaj sabitleme spreyi Bilgilerin kalıcılığını artırma (Ö54) 1 

Toplam    28 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim materyali kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

43,1‘ i ―öğrenme sürecini kolaylaĢtıran‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 

24 farklı metafor bulunmaktadır. ―Resim‖ bu kategori içerisinde en sık rastlanan metafordur. 

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―öğrenme sürecini kolaylaĢtıran‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 20‘ de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 20. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―öğretme sürecini kolaylaĢtıran‖ kategorisinde 

yer alan metaforlar ve benzetme yönleri 

 
Kategori  Metafor Benzetme Yönü f 

Öğretme sürecini 
kolaylaĢtıran 

Yap-boz  Konuları toparlamaya yardımcı olma (Ö4) 4 

ArkadaĢ/dost  Konuyu anlatmada yardımcı olma (Ö58) 3 

Küçük ev aletleri  Ders anlatımını kolaylaĢtırma (Ö53) 1 

Mutfak aletleri  Ders anlatımını kolaylaĢtırma (Ö12) 1 

Pasta süsü  Ders anlatımını kolaylaĢtırma (Ö57) 1 
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Evin odaları  Ders anlatımını kolaylaĢtırma (Ö19) 1 

Denklem  Ders anlatımını kolaylaĢtırma (Ö39) 1 

Bulmaca  Yeni bilgiler sunma (Ö47) 1 

Dünyayı avuç içine alma  Ders anlatımını kolaylaĢtırma (Ö21) 1 

Araç-gereç  Ders sürecinde yardımcı olma (Ö59) 1 

Kelem ucu  Tamamlayıcı olma (Ö2) 1 

Harita  KarmaĢık bilgileri sadeleĢtirme (Ö27) 1 

Toplam    17 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim materyali kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

26,1‘ i ―öğretme sürecini kolaylaĢtıran‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategoride 12 

farklı metafor bulunmaktadır. ―Yap-boz‖ bu kategori içerisinde en sık rastlanan metafordur. 

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların 

―ihtiyaca göre uygun zaman ve yerde kullanılan‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme 

yönleri Tablo 21‘ de yer almaktadır. 

 

Tablo 21. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―ihtiyaca göre uygun zaman ve yerde 

kullanılan‖ kategorisinde yer alan metaforlar ve benzetme yönleri 

 

Öğretmen adaylarının, öğretim materyali kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

18,5‘ i ―ihtiyaca göre uygun zaman ve yerde kullanılan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. 

Bu kategoride 10 farklı metafor bulunmaktadır.  

Öğretmen adaylarının öğretim yöntemi kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların ―yol 

gösteren, hedefe ulaĢtıran‖ kategorisinde yer alanları ve benzetme yönleri Tablo 22‘ de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 22. Öğretim yöntemi kavramına iliĢkin ―yol gösteren, hedefe ulaĢtıran‖ kategorisinde 

yer alan metaforlar ve benzetme yönleri 
Kategori  Metafor Benzetme yönü  f 

Yol gösteren, 

hedefe ulaĢtıran 

Trafik levhaları/ levha Yol gösterme (Ö33) 2 

Araba  Hedefe kolay ulaĢmayı sağlama (Ö9) 2 

Kullanma kılavuzu/kılavuz Yol gösterme (Ö56) 2 

Navigasyon  Yol gösterme (Ö57) 1 

Yelken  Hedefe kolay ulaĢmayı sağlama (Ö43) 1 

Toplam    8 

 

Kategori  Metafor Benzetme yönü  f 

Ġhtiyaca göre 

uygun zaman ve 

yerde kullanılan 

Yemek malzemesi  Dersin ihtiyacı olma (Ö16) 2 

Ressamın fırçası  Dersin ihtiyacı olma (Ö18) 2 

Ġğne  Gerekli yerde kullanma (Ö15) 1 

Fırın  Gerekli yerde kullanma (Ö30) 1 

Bir çiftçinin kazması Dersin ihtiyacı olma (Ö7) 1 

Harita mühendisinin imzası Dersin ihtiyacı olma (Ö13) 1 

Çay Ģekeri  Dersin ihtiyacı olma (Ö51) 1 

Yemek kaĢığı  Dersin ihtiyacı olma (Ö36) 1 

Kıyafet  Ġhtiyaca göre değiĢebilme (Ö25) 1 

Anne sütüne devam eden bir bebeğe 

verilen ek gıda 

Ġhtiyaca göre değiĢebilme (Ö34) 1 

Toplam  12 
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Öğretmen adaylarının, öğretim materyali kavramına iliĢkin oluĢturdukları metaforların % 

12,3‘ ü ―ihtiyaca göre uygun zaman ve yerde kullanılan‖ kategorisi içerisinde yer almaktadır. 

Bu kategoride 5 farklı metafor bulunmaktadır.  

 

SONUÇ ve TARTIġMA  

Öğretmen adaylarının, teknolojiye yönelik geliĢtirdiği metaforlar incelendiğinde; geliĢime 

açık olan, hayatı kolaylaĢtıran, ihtiyaçlara cevap veren, yeni ürünlerin oluĢmasını sağlayan, 

geniĢ etkileri olan gibi olumlu görüĢlerin yanı sıra; hem yararı hem zararı olan, yok eden, 

dozunda kullanılması/tüketilmesi gereken gibi olumsuz görüĢlerde belirlenmiĢtir. Bu 

durum, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik hem olumlu hem de olumsuz bir algıya 

sahip olduklarını göstermektedir. Benzer durum Korkmaz ve Ünsal (2016)‘ ın 

öğretmenlerle yaptıkları çalıĢmada da görülmektedir. Öğretmenler de; teknolojiye yönelik 

olumlu bir görüĢe sahip olmalarının yanı sıra, olumsuz görüĢlere de sahiptir.  

ÇalıĢmada, öğretmen adayları teknolojinin geliĢime açık olduğunu ve bireylerin teknolojiye 

ihtiyaç duyduğunu belirtmiĢlerdir. Benzer Ģekilde, öğretmenlerde teknolojinin bir ihtiyaç 

olduğunu ve sınırsız bir yapıya sahip olduğunu ifade etmiĢlerdir (Korkmaz ve Ünsal, 

2016). 

Öğretim yöntemi; dersin hedeflerine ulaĢması için izlenilen yol olarak tanımlanmaktadır 

(Demirel ve Altun, 2012). Öğretmen adaylarının, öğretim yöntemi kavramına yönelik 

belirlenen algıları da bu tanımla paralellik göstermektedir. Öğretmen adaylarının büyük bir 

kısmı öğretim yönteminin yol gösteren bir yapıya sahip olduğu belirtmiĢtir.  

Öğretmen adaylarının, öğretim materyallerine yönelik algıları; ihtiyaca göre uygun yer ve 

zamanda kullanılan, yol gösteren, öğretme ve öğrenme sürecini kolaylaĢtıran görüĢleri ile 

sınırlıdır. Materyal kavramına yönelik öğretmen adaylarının algıları genel olarak öğrenme 

ve öğretme sürecini kolaylaĢtırmaya yöneliktir.  
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ÖZET 

 
Türkiye‘de Cumhuriyet rejiminin değerlerini ve kazanımlarını, özellikle nüfusun yoğun olduğu kırsalda 

halka yayma amacıyla kurulan halkevleri, dönemin kültür kurumları arasında önemli bir yere sahip olmuĢtur. 

Cumhuriyet tarihimizin ilk dönemlerinde Halkevleri, Atatürk ilke ve inkılâplarını geniĢ halk kitlelerine anlatmak 

ve benimsetmek; halkı her açıdan aydınlatmak ve halkın modernleĢme sürecine uyum sağlamasını 

kolaylaĢtırmak gayesiyle hareket etmiĢtir. Ġlk olarak 19 ġubat 1932‘de 14 il merkezinde açılan Halkevleri, kısa 

sürede bütün bir ülke geneline yayılmıĢ, kapatıldıkları 1951 yılında sayıları 478‘e ulaĢtırılmıĢtır. 

Dokuz çalıĢma Ģubesiyle sosyal ve kültürel hayata iliĢkin birçok alanda faaliyetler yürütmüĢ olan 

halkevleri, özellikle spor alanında baĢarılı çalıĢmalara da katkılar sağlamıĢtır. Spor Ģûbeleri, toplumsal yaĢamı 

daha sağlıklı kılmak ve milli bilince hâiz nesilleri yetiĢtirmek gayesiyle hareket etmiĢtir. Bu Ģûbelerin 

faaliyetlerinde, baĢta ata sporları olmak üzere, batılı tarzda modern olarak tabir edilen sporların da temelleri 
atılmıĢtır. ġûbelerin temel hassasiyetleri, sporun profesyonel olarak yapılan bireysel bir olgudan öte, birlik Ģuuru 

oluĢturmak için yapılan kolektif bir eylem olduğu yönündedir. 

ÇalıĢmanın hazırlanması sırasında, CumhurbaĢkanlığı Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı kataloglarında yer alan 

belgelerden istifade edilmiĢtir. Ayrıca TBMM kayıtlarından, dönemin süreli yayınlarından, telif ve tetkik 

eserlerden de yararlanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Halkevleri, milli kimlik, spor şubesi. 

ABSTRACT 

People‘s Houses played a pioneering role, among other cultural institutions, in the aim of spreading the 
values and achievements of Republican regime to the masses, in formative years of Turkish Republic. The main 

purposes of People‘s Houses, one of the most important institutions of cultural and public education, were to 

explain Atatürk‘s principles and reforms to the masses and to make them adopt, to illuminate peoplein every 

aspect and to facilitate the adaptation of modernization process to people. First opened on February 19th, 1932in 

14 provinces, community centers spread through the whole country for a short time and the number of 

community centers has reached to 478 in 1951 during which they have been closed down. 

People‘s Houses with nine branches in all areas related to social and cultural life, Community Centers has 

particularly carried out successful work in the field of sports. The idea that sport has a vital role in raising better 

generations, making the communal living healthier and in instilment of national consciousness was dominant 

during single-party regime. Considering the conditions of the period, it is observed that the sports which we call 

ancestor sport had long lost its significance and foundations were laid for tendency towards the sports described 

as Western-style and modern. Consequently, we see that beyond modern sport is an individual phenomenon that 
is done professionally, it is a collective action performed in order to create a unity consciousness. 

During the preparation of the study, the Presidency of State Archives of Proceedings of the documents 

has been used in the catalog. The Parliament also records of the period of the term of publication has benefited 

from the copyright and laboratory work. 

Key words: People‘s Houses, National identity, sports branch.  
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GĠRĠġ 

Cumhuriyet tarihimizin ilk yıllarında bir kültür kurumu olan Halkevleri, sosyal ve 

kültürel değiĢim sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Halkevleri, ilk kuruldukları 19 

ġubat 1932 tarihinden 1951 yılına kadar toplumsal kalkınmanın önemli bir dönüm noktasını 

teĢkil etmiĢtir. Bu doğrultuda, 1932 yılında faaliyete baĢlayan öncelikle 14 Halkevi kültürel, 

sosyal ve ekonomik bakımlardan az zamanda yaptıkları Türk modernleĢme sürecine olan 

katkılarıyla, vatandaĢların medeni, irfan ve zevk ihtiyaçlarını tatmin edecek bir müessesedir.
1
 

Halkevlerinin kuruluĢunda dönemin siyasî, ekonomik ve sosyo-kültürel geliĢmelerinin büyük 

etkisi olmuĢ, söz konusu etkiler aynı zamanda bu kuruluĢların felsefesini ve amaçlarını da 

büyük ölçüde ĢekillendirmiĢtir.
2
  

Halkevlerinin Türkiye‘nin sosyo-kültürel yaĢamına dâhil olduğu dönemin hemen 

öncesinde Mustafa Kemal Atatürk‘ün inkılâpçı eyleminin kurumsallaĢma dönemi önemli 

ölçüde tamamlanmıĢ ve en baĢta siyasî kadrolara göre cumhuriyet ideolojisi doğrultusunda 

yeni bir toplum yaratmak için uygulama safhasına geçmenin zamanı gelmiĢtir.
3
 Diğer taraftan 

cumhuriyet idaresine geçilmesinin evvelinde Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin prensiplerinin 

yaygınlık kazanmasında etkin rol üstlenen Türk Ocakları yerini Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP)‘ne bağlı yeni bir kültür kuruluĢu olan Halkevlerine bırakmıĢtır.
4
 Siyasî bağlamda bu 

önemli dönüm noktalarını atlatan ülkede 1929 yılına gelindiğinde, siyasî istikrâr temin 

edilmiĢ olmasına karĢın halkın ekonomik durumunda önemli bir iyileĢme sağlanamamıĢtır. 

Ayrıca 1929‘da patlak veren Dünya Ekonomik Buhranı, savaĢın yaralarını sarmaya çalıĢan 

ülke ekonomisinin durumunu daha da ağırlaĢtırmıĢtır.
5
  

Halkevlerinin kuruluĢunda, ekonomik krizin ülkede geniĢ çaplı tartıĢmalar meydana 

getirmesi ve halk ile devlet arasındaki uçurumun daha da derinleĢmesinden endiĢe duyan 

yönetimin, halk arasında yeni bir heyecan baĢlatmak ve halk ile devlet arasındaki mevcut 

kopukluğu giderme fikri etkili olmuĢtur. Bu amacın yanı sıra CHP‘ye bağlı birer kültür 

kurumu olarak hayata geçirilen Halkevleri düĢüncesinin temelinde Cumhuriyet ideolojisi 

doğrultusunda vatandaĢlar yetiĢtirme gereksinimi yatmaktadır. Halkevleri aynı zamanda 

Mustafa Kemal Atatürk‘ün Halkçılık ilkesinin de pratiğe geçirildiği baĢlıca kurumlar olma 

özelliğini taĢımaktadır. En önemlisi bu kurumlar üzerinden sınıfsız, kaynaĢmıĢ bir toplum 

yapısı öngören halkçılık ilkesi doğrultusunda bütün bir halka hitap etmesi düĢünülmüĢtür. 

AnlaĢılacağı üzere, Halkevleri her Ģeyden önce kültürel bir teĢekküldür. Bu kültürel 

teĢekkülün ortaya çıkıĢ süreci esnasında; CHP‘nin altı ilkesiyle geniĢ ölçüde bir kalkınma ve 

ilerleme planı ihtiva eden programı dikkati çekmektedir.
6
 

                                                
1 Şükrü Kaya, 103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı, Maarif Derleme Müdürlüğü, Ankara 1936, s.1. 
2 CHP‘nin, yurt içinde inkılâp ve sosyal ilerleme hamlelerini ve hareketlerini daimi surette ayakta  tutmak ve geliĢtirmek 

maksadıyla kurduğu Halkevleri, vatandaĢların yetiĢmesine imkân sağlamayı hedeflemiĢtir. Bu duruma iliĢkin olarak, Ġdare 
ve TeĢkilât Talimatnamesi‘nin ikinci maddesinde: ―Halkevleri, bütün devlet memurlarının, vatandaki bütün entelektüel 
sınıfın, bütün ilerlemek isteyen unsurların müşterek malı ve müşterek yetişme vasıtası olduğuna göre, Halkevlerinin 

herhangi bir muvaffakiyetsizlikten doğacak herhangi bir mesuliyet, birinci derecede o muhitteki bu elemanların 
boynundadır.‖ CHP Halkevleri Ġdare ve TeĢkilât Talimatnamesi, Zerbamat Basımevi, Ankara 1940, s.3. 

3 Çok partili rejim denemeleri esnasında halkın muhalefet partileri yanında yer alması ve bu girişimler sırasında Şeyh Sait 
İsyanı ve Kubilay Olayı gibi elîm hadiselerin yaşanmasının ardından, Türk İnkılabı’nın toplumun her kesimine tam manada 
ulaştırılamadığı acı gerçeği dikkati çekmiştir. Bu dönemde Dünya Ekonomik Bunalımı ülkemizde ağır bir şekilde 
hissettirmiştir. Yaşanan bu gelişmeler milli ve çağdaş bir devletin kurulmasını ve hızla yerleşmesini zorunlu kılmıştır. 

4 Tevfik Çavdar, “Halkevleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: IV, İstanbul 1983, s.878. 
5 Ekonomik krizin ülkede kendini iyice hissettirmeye baĢladığı 1930 yılı ise Halkevlerinin alt yapısının hazırlanmaya 

baĢladığı döneme rast gelmektedir. Söz konusu ekonomik krizin de etkisiyle genelinde bir iktidara yönelik tepkiler de 
hâkim olmaya baĢlamıĢtır. Bkz. (Ġsmet Türkmen, Kastamonu Halkevi ve Türkiye’nin ModernleĢme Sürecine Katkıları 

(1932-1951), 2. Baskı, Berikan Yay., Ankara 2018, s. 110-112). 
6 CHF Halkevleri Talimatnamesi, Hakimiyeti Milliye Matbaası, 1932, s.1. 
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Bu meyanda, CHP‘nin, yurt içinde inkılâp ve sosyal ilerleme hamlelerini ve 

hareketlerini daimi surette ayakta tutmak ve geliĢtirmek maksadıyla kurduğu Halkevleri, 

vatandaĢların yetiĢmesine imkân sağlamayı hedeflemiĢtir.
1 

 Bu duruma iliĢkin olarak, Ġdare ve 

TeĢkilât Talimatnamesinin ikinci maddesinde: ―Halkevleri, bütün devlet memurlarının, 

vatandaki bütün entelektüel sınıfın, bütün ilerlemek isteyen unsurların müşterek malı ve 

müşterek yetişme vasıtası olduğuna göre, Halkevlerinin herhangi bir muvaffakiyetsizlikten 

doğacak herhangi bir mesuliyet, birinci derecede o muhitteki bu elemanların boynundadır.‖
2
 

Bu bağlamda; Halkevleri milli birliğin geliĢmesine ve yayılmasına hız vermeyi hedefleyerek, 

inkılâpçı tedbirler alarak, halkın bir araya geleceği, birbirini dinleyeceği, eğitim ve öğretimin 

gerçekleĢtirileceği, gençlerin hem kendilerini hem baĢkalarını yetiĢtireceği bir müessese 

ihtiyacından dolayı ortaya çıkmıĢtır.
3
  

Halkevleri, görüĢlerini pratiğe geçirme doğrultusunda çalıĢmalarını kendine ait bir 

çalıĢma planı ve programı olan Ģu dokuz kol çevresinde düzenlemiĢtir: 

1. Dil-Tarih ve Edebiyat ġubesi 

2. Güzel Sanatlar ġubesi 

3. Temsil ġubesi 

4. Spor ġubesi 

5. Sosyal Yardım ġubesi 

6. Halk Dershaneleri ve Kurslar ġubesi 

7. Kütüphane ve Yayın ġubesi 

8. Köycülük ġubesi 

9. Müze ve Sergi ġubesi
4
 

1932 yılında ilk Halkevi‘nin açılmasının hemen ardından, aynı yılın sonunda bu sayı 34 

olmuĢtur. Halkevlerinin kapanıĢ tarihinde Halkevi sayısı 478‘e, Halkodaları sayısı ise 

4322‘ye ulaĢmıĢtır.  Halkevleri Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak, bu mefhumları 

halk tabanına indirgeyerek halk eğitimine tüm Ģûbeleri vasıtasıyla katkı sağlayan kurumlar 

olmuĢlardır. ġube faaliyetleri ve yürüttükleri etkinliklerle bulundukları illerle sınırlı kalmayan 

sosyal kalkınmaya kaynak olmuĢlardır. 

HALKEVLERĠ SPOR ġUBESĠ VE ÇALIġMA ESASLARI 

Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurulmasından sonra spor konusunda ilk ciddi kıpırdanmalar 

yaĢanacak;  Türk Ġnkılâbı‘nın amaçlarından biri de Türk devleti ve milletinin çağdaĢ ülkeler 

seviyesine çıkabilmesi olduğundan spor ilk defa bir millet davası olarak algılanacaktır.
5
 1931 

                                                
1―Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla birlikte, aydınlanma düşüncesi ışığında ve batılılaşma hareketleri doğrultusunda 

yeni bir modernleşme projesi uygulamaya koyulmuştur. Bu proje, modernleşme bağlamında bir millet inşa süreciyle 
bağdaşmış ve özellikle kentlerde yeni yapı türlerini ortaya çıkarmıştır. Modernleşme projesinin tüm ülke çapına yayılma 
arzusunun en somut kanıtı, ülkenin birçok yerleşim birimlerinde kurulan Halkevleridir. Başka bir bağlamda, Halkevleri 
yeni Cumhuriyet rejiminin oluşturduğu yeni kent merkezlerinde modernleşme projesinin bir aygıtı olarak yerini alır‖. Bkz. 
Kemal Karpat, Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi, (Yay. Haz. Esin Soğancılar), Ankara 2007, s. 65. 

2 CHP Halkevleri İdare ve Teşkilât Talimatnamesi, Zerbamat Basımevi, Ankara 1940, s.3. 
3 Nafi Kansu Halkevlerinin kuruluş amacı hususunda; “Bu cemiyet hayatı kolay kolay düzenlenir şey değildir. Hele Osmanlı 

İmparatorluğu gibi sağlam cemiyet hayatına düşman kesilmiş ve bunun var olması için aklı hayale gelmeyen çeşit engeller 
ve tedbirler bulmuş bu nizamın uzun müddet devamından sonra, Türk sosyetesinin yeniden medeni temeller üzerinde 
kurulması hakikaten çok güçtü. Bunun kurulabilmesi evvela, eski kayıtsızlıklardan, alışkanlıklardan, göreneklerden 
sıyrılmaya, sonrada yeni ve medeni ihtiyaçlara sahip olmaya bağlı idi. Azami çalışkan, azami bilgili, azami heyecanlı ve 
uyanık bir cemiyeti istihdaf eden Türk İnkılabı, her yeni kurumu ile bu yeni cemiyet binasının bir temel taşını koymuştur. 
Halkevleri bu temel taşlardan biridir.” ifadelerine yer vermiştir. Bkz. (Şükrü Kaya,  103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı, 
Maarif Derleme Müdürlüğü, Ankara 1936, s.2.) 

4 CHP Halkevleri İdare ve Teşkilât Talimatnamesi, Zerbamat Basımevi, Ankara 1940, s.4. 
5 Burhan Asaf, “Spor Telakkimiz”, Ülkü, Cilt:1, Sayı:1, Şubat 1933, s.71. ; “Bugün”, Hakimiyeti Milliye, 15.1.1932. 
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yılı parti programında bu hassasiyetten hareketle özetle Ģu ifadelere yer verilmiĢtir: ―CHP, 

Türk vatandaşlarının vücuda getirmiş oldukları, getirecekleri bütün spor teşekküllerini 

milletin kuvvetli ve iradeli tutulması noktasından fevkalade mühim addeder, bu teşekkülleri 

idame ve ikame eylemeyi vazife bilir.
‖1

 Bu doğrultuda CHP‘nin bir kültür kolu olmak üzere 

telakki edilen Halkevleri için spor; gencin, yaĢlının sağlık durumunun düzelmesi, sağlık ve 

neĢesinin artması, vatandaĢın iĢ veriminin arttırılmasını öncelemektedir.
2
  

AnlaĢılacağı üzere, yeni rejimin spora bakıĢ açısı baĢlıca üç tez üzerine kurulmuĢtur. 

Bunlardan birincisi; Türklerin en eski devirlerden itibaren kayaktan poloya, güreĢten futbola 

kadar her türlü spor dalında faaliyet gösteren atletik bir millet olduğuydu. Ġkincisi; sporun 

Türklere ideolojik bir formasyon kazandırma ve ırkı güzelleĢtirmek için bir yol olarak 

görülmesi, üçüncüsü ise; sporun yeni rejim ile geniĢ halk kitleleri arasında iletiĢim kurmak 

için bir araç olarak düĢünülmesiydi. Bu bağlamda futbol ve polo dâhil pek çok sporun tarihte 

ilk kez Türkler tarafından oynanmaya baĢlandığı, Ġngilizlerin milli oyunu olarak bilinen 

futbolun dahi aslında bir Türk oyunu olduğu ve 2000 yıl öncesinde Türkistan ovalarında 

Türkler tarafından oynandığı ifade edilmekteydi.
3
 Bu ifadelerden de hareketle Cumhuriyetin 

ilk dönemlerinde kadim Türk yurdu olan Diyarbakır‘da 1932 yılında Halkevi açıldığında 

buranın sadece iki futbol kulübü bulunmaktaydı ki tüm spor faaliyeti bundan ibaretti.
4
  

 
Vilayet Nüfusu Merkez Klüp Sayısı Sporcu Sayısı 

214000 35000 2 235 

 

Diğer taraftan Halkevleri spor Ģûbeleri millî terbiyenin temel unsurları arasında 

görülen spora karĢı ülke gençliğinde ve Türk milletinde sevgi ve alaka uyandırarak spor 

faaliyetlerini millî bir faaliyet haline getirmekti. Spor Ģûbeleri, o günün Türkiye Ġdman 

Cemiyetleri Federasyonu
5
‘na dâhil olan ya da olmayan sporla alakalı bütün kuruluĢların 

geliĢmelerine katkıda bulunmak, ayrıca spor kulüplerine girmemiĢ olan gençlerin buraya 

girmelerini sağlayarak onların gerçek bir sporcu gibi yetiĢmelerini temin etmekti.
6
  

Ayrıca, Halkevlerinin spor çalıĢmalarında amaç, az sayıda profesyonel sporcu 

yetiĢtirmek yerine bütün bir milleti kapsayacak bir spor yapılanması gerçekleĢtirmekti. 

Halkevleri spor Ģûbelerinin baĢlıca görevlerinden biri de millî spor bayramlarının 

                                                
1 CHF Program, Devlet Matbaası, İstanbul 1931, s. 32. 
2
 CHP, 103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı, Maarif Derleme Müdürlüğü, Ankara 1936, s. 68.; Safa Şimşek, Bir İdeolojik 
Seferberlik Deneyimi Halkevleri 1932-1951, İstanbul 2002, s. 172-176.  

3 Ali Rıza Seyfi, “Tarihte Türkler ve Spor”, Ülkü, Cilt: I, S.7,Temmuz 1933, s. 476.; Recep Peker tarafından CHP’nin spora bakış 
açısı ve spor politikaları şu şekilde özetlenmektedir: “Spor işi Partimiz ve Hükümetimiz için en mühim görülen siyasi, idari 
ve iktisadi işlerimiz derecesinde bir ehemmiyetle görülmektedir. Tekniğimiz ne kadar kuvvetli olursa olsun inzibat ruhu 
tamamlanmadıkça sporculuğumuz eksik görülmek tehlikesinden kurtulamaz” CHP’nin 1931 yılı Parti Programı’nda da, 
eğitimde amacın, halkın fikri olduğu kadar bedeni gelişiminin de sağlanması olduğu belirtiliyor ve bu amaç doğrultusunda 
1932 yılında açılan Halkevlerinin Spor Şubeleri’ne büyük bir vazife yükleniyordu. Bkz. (CHP Program, Devlet Matbaası, 
İstanbul 1931, s. 26). 

4 Bu kulüplerden birisi İzzet Paşa caddesinde 36 üyesiyle Ay Yıldız Spor Klübü, diğeri de 25 üyeli Yıldız İdman Yurdu idi. Bkz  
“Diyarbakır Mıntıkası” BCA 490.01/1115.72.1.; 1933 senesinde Diyarbakır Spor Şubesinin de teşvikiyle Diyarbakır Mardin 
Caddesinde 41 üyeli Mardin Gençler Birliği Klübü de faaliyete geçti. Diyarbakır Halkevi Spor Şubesi Diyarbakır’da Futbol, 
atletizm, tenis sporlarının gelişimine çalışılmış ve Diyarbakır’da mevcut üç kulübün mesaisini tanzim etmiştir. 
Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hülasası, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, 1934, s. 32.; “Başlıca merkezlerde 
mevcut spor klüpleri ve sporcuların sayısı ile spor yapanların binde nisbetini gösterir cetvel” BCA 490.01/1115.72.1.  

5 14 Temmuz 1922’de İstanbul’daki 16 spor kulübü kendi aralarında birleşerek sporu bütün yurda yaymak, merkezde bir 
Teşkilât yaratmak, spor hareketlerini teşvik etmek maksadıyla “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı”nı kurdular ve bu 
teşebbüsleri sırasında hükümetten de destek gördüler. 1934 yılından itibaren Türk sporu CHP’nin sevk ve idaresi altına 
girdi ve 1936’da Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Türk Spor Kurumuna dönüştürülerek Ankara merkez yapıldı. Bkz. 
(Rahmi Apak, “ Onbeş Yıl ve Türk Sporu”, Ülkü, Cilt: 12, Sayı:69, İkinciteşrin 1938, s. 200). 

6 CHF, CHF Halkevleri Talimatnamesi, Ankara 1932, s. 7.:  
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hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Spor bayramlarının kutlanmasındaki canlılık ulusal birliğin 

dıĢa vurumu olarak görüldüğü gibi Halkevi spor Ģûbelerinin bir sınavı olarak da 

görülmektedir.
1
  

Resmî kaynaklarda Halkevleri spor Ģûbelerinin görevleri de özetle Ģu Ģekilde 

maddelendirilmiĢtir: 

 
1. Spor ve bütün beden hareketleri gençlik terbiyesinin milli terbiyenin vazgeçilmeyecek olan asli ve mühim bir 

temel direğidir. Bu sebeple Türk gençliğinde ve Türk halkında spora ve beden hareketlerine sevgi  ve alaka 
uyandırmalı bunları bir kütle halinde milli bir faaliyet haline getirmektir. 

2. Bu milli idealin gerçekleşmesi için sporun ve bütün beden hareketlerinin fenni usuller ve kaideler dahilinde, 
sistem ve plan dairesinde tatbik ve icrası lazım geldiği daima göz önünde tutulmalı ve bunun için Türkiye 
idman cemiyetleri ittifakına dahil bulunan ve bulunmayan spor teşekküllerin gelişime ve ilerlemelerine 
devam ederek memleketimizde teknik spor faaliyetlerinin gelişmesini sağlamalıdır. Bunun gibi ittifaka dahi l 
bulunmayan kulüplerin federasyon nizamnamesinin talep ettiği liyakate çıkarak ittifaka girmelerini ve 
henüz hiç kulüp bulunmayan yerlerde kulüp tesisini teşvik, ihzar ve temin etmelidir.  

3. Beden terbiyesi davaları dışında kalan büyük halk yığınlarını bu ihtiyaçlarını önlemek ve bu devlet 
müessesesinin bulup üzerinde çalıştığı ilmi, teknik usulleri benimseyerek halka öğretmek ve yaymak ve halkı 
spor disiplinine alıştırmak. 

4. Milli sporlarımızı, danslarımızı ön planda tutarak bunların unutulmuş olanlarını diriltmek, yaşamakta 
olanlarını ilerletmek ve dar muhitlerinden çıkarıp yayarak millileştirmek 

5. Spor ve beden terbiyesi hareketlerini; vücudun güzelleşmesinde, bünyenin sağlamlaşmasında, ahlak ve 
karakterin oluşumunda, vatan ve millet duygularının beslenip gelişmesinde, fedakarlık ve kahramanlık 
hislerinin yaratılmasında, insancıl düşüncelerin uyanmasında güzel fikirler kadar yaratıcı bir vasıta olarak 
kullanmak. 

6. Bulundukları yerlerdeki gençlerin spor faaliyetleriyle sıkı bir alaka gösterir, yeni kulüpler açılmasına modern 
sahalar yapılmasına önderlik etmek. 

7. Vatandaşlara modern sağlık anlayışının esası olan ev ve oda jimnastikleri öğretmek ve bunun günlük 
yaşayışın en lüzumlu bir vasıtası olduğuna herkesi inandırmak.  

8. Vatandaşları spor sayesinde dinç tutup onları yurt korunmasına hazırlamak. 
9. Lüzumlu ve faydalı gördükleri bütün sporları kütleye mal etmeye, yaymaya ve kökleştirmeye çalışmak diğer 

taraftan da gelenekselleşmiş milli sporların devamına önderlik etmek. 
10. Vatandaşa kolay ve pratik bir şekilde spor yapmanın imkânlarını sunmak.   
11. Henüz hiç kulüp bulunmayan yerlerde kulüp kurulmasına ve mevcutlarının da Türk Spor Kurumuna 

girmelerini sağlamaya çalışmak. 
12. Gençliğin, çalışkan, hırs ve garezden uzak, yiğit ve kerim tabiatlı, adalet ve hakka tapan, kalpleri ahlaki 

iman hikmet ve şefkatle dimağları Türk Milleti için milliyetçilik hisleriyle dolu olarak yetişmelerini sağlamak. 
13. Esas itibarı ile sağlam bünyeli ve dinç bir millet olan Türk Milleti’nin özünde bulunan bu güzellikleri tekrar 

ortaya çıkarmak.
2
 

 

Halkevi Talimatnamelerinde belirtildiği üzere her Halkevinin bulunduğu yerin özel 

Ģartlarına göre yapabileceği sportif faaliyetler arasında Ģunlar bulunmaktaydı: Kürek çekme, 

yürüyüĢ, atletizm, futbol, eskrim, boks, güreĢ, bisiklete binme, ata binme, avcılık, atıcılık, 

dağcılık, kayak, atlı cirit, yelkenli yarıĢları, yüzme, balıkçılık, ritmik jimnastik, dans, gülle, 

trapez vb. Dikkat çeken husus spor Ģûbeleri tarafından Türklerin ata sporlarından olan atlı 

                                                
1 CHP, CHP Halkevleri Öğreneği, Ankara, 1938, s. 14. 
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. (C.H.P. Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942, s.5.; “Halkevleri” BCA 490.01/63.242.6.; CİLT::H.F 

Halkevleri Talimatnamesi, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1934, s.14.; “Sporda Tek Tek Şampiyonlar Değil Kütle 
Halinde Sıhhatler Yetiştiriyoruz”, Ulus Halkevleri İlavesi, 19.2.1938, s. 8; BCA 490.01/1277.247.1.; Rahmi Apak, “ 
Halkevlerinde Basit Spor Tesisleri”, Ülkü, Cilt: 9, S.65, Temmuz 1938, s. 459.; Halkevleri 1940, Ulusal Matbaa, Ankara 
1940, s.6.; “Spor Hareketleri”, Karacadağ, Cilt:4, S.39., Nisan 1941, s.236.; C.H.F Halkevleri Talimatnamesi, Hakimiyeti 
Milliye Matbaası, Ankara 1932, s.8.; C.H.F Halkevleri Talimatnamesi, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1934, s.12-13.; 
BCA 490.01/1063.1082.1 ; “Halkevleri Sporumuza Büyük Hizmet Yapacak”, Milliyet, 24.3.1932).    
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cirit, kılıç-kalkan ve güreĢe özel bir önem verilmekteydi.
 
Nitekim bu durumu Halkevlerinin 

altıncı açılıĢ yıldönümü konuĢmasında Dâhiliye Vekili ve CHP Genel Sekreteri olan ġükrü 

Kaya Ģu Ģekilde dile getirmektedir: ―…Beynelmilel revaç bulan sporlar dâhil olduğu halde en 

çok emniyet verdiğimiz sporlar milletimizin tarihi ananesinde büyük yer tutan güreş, binicilik, 

avcılıktır…‖ 1940‘lı yıllardan itibaren Halkevi Spor ġûbeleri tarafından avcılığa ve atıcılığa 

da önem verilmeye baĢladığı görülmektedir. Özellikle de bazı Halkevleri tarafından sürek 

avlarına çıkılması dikkat çekicidir.
1
 

Tarihî süreçte, 27 Haziran 1938 tarihinde TBMM‘de kabul edilen ―Beden Terbiyesi 

Kanunu‖ ile birlikte Halkevleri spor Ģûbelerinin çalıĢma sahası yeniden tarif edilmekteydi. 

Söz konusu kanunun birinci maddesinde Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü‘nün kuruluĢ 

amacı: yurttaĢların fizik ve normal kabiliyetlerinin ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre 

geliĢimini sağlamak, oyun jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek için kurulduğu 

ifade edilmekteydi.  Söz konusu kanunda Halkevlerinin beden eğitimi faaliyetleri içerisindeki 

yeri ise Ģu Ģekilde tarif edilmekteydi: ―Halkevleri, kendi mensuplarına ve arzu edenlere 

kapalı veya açık salonlarında, Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü ile müşterek olarak tertip 

edilecek programlara göre jimnastik, eskrim, güreş, yürüyüş, salon oyunları ve millî rakslar 

gibi beden terbiyesi hareketlerini yaptırabilirler.‖
2
  

CHP Genel Sekreteri ġükrü Kaya‘nın 1938 yılında yeni Beden Terbiyesi Kanununun 

TBMM‘de görüĢülmesi sırasında yaptığı değerlendirmeler Cumhuriyetin spor ve ideoloji 

arasında kurduğu bağı açık bir Ģekilde ortaya koymakla birlikte; ―Şuursuz kuvveti, dimağsız 

kuvveti başkalarının elinde bin bir sekil alacak bir kalıp gibi telakki ediyoruz. Onun için ne 

vakit beden terbiyesi düşünecek olursak onunla müsavi olarak fikir terbiyesini de derhal 

derpiş etmekteyiz.‖
3
  

Halkevleri spor Ģûbelerinin baĢlıca vazifelerinden biri de halka kolay ve pratik bir 

Ģekilde spor yapma imkânını sunmaktı. Halkevlerinin bu Ģûbeleri tamamıyla bir spor kulübü 

zihniyetinden uzak olup her vatandaĢın spor yapma ihtiyacını karĢılamaya yönelikti. 

Halkevlerinde bu amaca ulaĢmak için baĢlıca iki tesise ihtiyaç duyulmaktaydı. Bunlardan 

birincisi açık hava spor tesisleri, ikincisi ise kıĢın da spor faaliyetlerini sürdürebilmek için 

gerekli olan kapalı spor tesisleriydi.
4
 

Diğer taraftan Halkevlerinin bulundukları vaziyet ve Ģartların birbirine uymaması 

yüzünden genel bir programa bağlı kalmaya, formalitelere uygun müsabakalar istemeye ve 

bilhassa bu formaliteleri merkezden tespit etmeye imkân yoktu.
5
 Bu sebepten Halkevleri 

talimatname sınırları dıĢına çıkarılmayarak faaliyetlerinde serbest bırakılmıĢtır. Örnek olarak 

Diyarbakır-Silvan Halkevi spor Ģubesinin kendilerine özel yaptıkları talimatnameyi 

inceleyebiliriz. Bu talimatnameye bakıldığında bölgenin Ģartları göze alınarak, asgari Ģartlarda 

spor çalıĢmalarının planlandığı görülür.
6
 Komite kuruluĢu ile birlikte aĢağıdaki talimatnameyi 

hazırladı: 

Halkevi Spor ġubesi Hususi Talimatnamesi 
―Türk gençliğinin ve Türk halkının Spor ve beden hareketlerine yüksek sevgilerini ciddi ve daimi alakalarını 
uyandırmak gayesiyle şubemiz 25.2.1933 tarihinde toplanıp aşağıdaki maddeleri tespit etmiştir. Her Cuma günü 

                                                
1 CHP 1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, s.16. 
2 CHP, CHP Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, Ankara 1940, s. 15-16. 
3 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 8, İçtimai Sene 9, s. 345-346. 
4 Rahmi Apak, “Halkevlerinde Basit Spor Tesisleri”, Ülkü, Cilt:11, S.5, Temmuz 1938, s.459. 
5“CHP Genel Sekreterliği tarafından yazılan 27.8.1941 tarih ve 21/54 sayılı yazı” Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliğinin Parti Teşkilâtına Umumî Tebligatı, 1 Temmuz 1941’den 31 İlk Kânun 1941 Tarihine kadar, Cilt: 19, 
Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara 1942, s.131. 

6 Silvan Halkevi Spor Şubesi; Başkan Silvan İnhisarlar Memuru Hüseyin Hüsnü Bey ve üyeler Silvan Nüfus Memuru Halit Bey, 
Silvan Tahrirat Kâtibi Zeki Beyden oluşmaktaydı. Bkz. “Silvan Halkevi Temsil Şubesinin Silvan Halkevine yazdığı 10.1.1934 
tarih ve 1 sayılı rapor” BCA 490.01/ 954.696.2 
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saat 15‘te şube komitesinin ve lüzumu görülürse şube azalarının toplanmaları muvafık ve münasip görülmüştür. 
Spor Şubesinde yapılacak işlerin masa ve kağıt üzerinde kalmayıp çalışma meydanlarına geçmesi ve çalışma 
miktarının ancak meydanlarda gösterilecek ve yapılacak işlerle ölçülmesi şubenin esas olarak kabul ettiği bir 
prensiptir. Futbol ve saire gibi oyunların nizamname ve talimatnamelerini getirtmek ve lazım olan malzeme için 
talep listesini yapmak ve bunları Halkevi İdare Heyetine yazmak ve şimdilik mevcut olan malzemeden istifade 
ederek oynamak ve iş bölümü ile herkesin vazifesini tayin etmek ve bu vazifeyi vaktinde istemek ve gençliği 
ciddiyete ve usanmamaya çalışmak için şubemiz bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır. 
Müsabakalar ve talimler modern usuller ve kaideler dahilinde icra edilecek ve Türkiye idman cemiyetleri ittifakına 

girmeye çalışacaktır. Yürümek, atlamak, koşmak, futbol, basketbol, voleybol, tenis, güreş, bisiklet, yüzme, 
balıkçılık, avcılık, at yarışı, cirit, gülle ve beden hareketleri vs bu şubenin vazifelerindendir. Şubenin sporlarını 
kısımlara ayırarak her kısmın idaresini bir kişiye vermek mecburiyeti olduğundan yürümek, atlamak, koşmak, 
atıcılık, süvarilik, eskrim kısımlarına askerlik şubesi başkanı Fikri ve Jandarma kumandanı Yüzbaşı Siyasî Bey, 
Sürek avı kısmına ziraat memuru bey, Avcılık kısmına Nüfus memuru Halit Bey, At koşusu, cirit oyunları 
kısımlarına tahrirat katibi Zeki Bey, dans kısmına Hakim ve Hasan Bey tarafından tertip ve yaptırılması muvafık 
görülmüş ve kendilerinden rica edilmiştir. Futbol ve Voleybol kısmına kaptan olarak Süleyman Tevfik Bey ve şube 
depo memurlarından Tayyare muhasibi Kemal efendi tayin edilmiştir. 
Spor şubesi sağlıklı ve sağlam dimağlı gençleri yetiştirmeye çalışacak ve aralarında kardeşlik hissini tesis 

edecektir. Bu şube gençliğin kaynak yuvası olacaktır. Gençliğin nezahetini daima göz önünde tutacaktır. Spor 
şubesine maarif memurunun müsaade edeceği öğrencilerden asker ve jandarmalardan oyunlara iştirak etmeleri 
arzu olunur. Öğretmenlerin arzu ettikleri takdirde ihtisasları dahilinde vazife almaları memnuniyetle karşılanır. 
Futbol için spor meydanı (eski inhisar dairesinin arkasındaki meydan) voleybol için halkevi meydanı tesis 
edilmiştir. Şube kısım kaptanları çalışma programında oyun zamanlarını ve mahallerini iş yapanlara oyun vaktinde 
önce bildirmeleri lazımdır. Program ve hususi talimatnamesinin tatbik ve icrasından şube komitesi mesuliyeti 

üzerlerine almışlardır.‖
1
  

Dönemin Ģartları dâhilinde Halkevleri spor Ģûbeleri, sporu bir lüks olmaktan çıkarıp 

ihtiyaç halinde kabul ettirmeye, okumak, yazmak, yemek, içmek nasıl hayati bir zaruretse 

sporun da öyle olduğunu ispata büyük gayret sarf etmiĢlerdir. Zira sportif faaliyetler 

1930‘larda birçok aydınlarımız tarafından bile hayati öneme sahip bir ihtiyaç olarak farz 

edilmemekteydi.
2
 

Halkevleri spor Ģûbelerinin amacı hiçbir zaman bir yıldız veya bir rekortmen 

yetiĢtirmek olmayıp millet için ve millet ölçüsünde spor hedefi güdülerek ―birinci gelen tekler 

değil; sağlam yapılı güzel gövdeli ve inkılâp ahlakiyatını benimsemiş yüz binler‖ 

yetiĢtirebilme hedefine ulaĢılmaya çalıĢıldı.
3
 Halkevleri daha ziyade okul, kıĢla ve kulüp 

dıĢında kalmıĢ vatandaĢların topluca sağlığını ve neĢesini koruyacak ve çoğaltacak olan beden 

hareketleriyle spor oyunlarını ele alarak ve bunları ancak bir vasıta olarak kullanarak, sporun 

hakiki manasını kavrayan bir görüĢle çalıĢmaktaydılar. 

Daha öncede iĢaret edildiği üzere, 1934 yılından itibaren doğrudan parti devlet 

bütünleĢmesinin de bir parçası olmak üzere, Türk sporu CHP‘nin sevk ve idaresi altına girmiĢ 

ve 1936‘da Ankara merkezli Türkiye Ġdman Cemiyetleri Ġttifakı Türk Spor Kurumu‘na 

dönüĢtürülmüĢtür. Türk Spor Kurumu ülkede sporun kök salması için yapılan ilk ciddi giriĢim 

olması hasebiyle spor tarihimizdeki birçok yeniliğin altında imzası vardır. Örneğin 19 Mayıs 

tarihinin yurtta spor bayramı olarak kabul edilmesine 1936 yılında toplanan Türk Spor 

Kurumu kongresinde karar verilmiĢtir. Gerek Spor Kurumu gerekse de Halkevleri CHP 

tarafından denetlenmesine rağmen iĢleyiĢ bakımından aralarında önemli farklar vardı. 

Halkevleri talimatnamesinin 47. maddesi genel olarak Türk gençliğine ve Türk halkına spor 

ve beden terbiyesi sevgisi ve ilgisini uyandırmak iĢini halkevlerine yüklemekteydi. 48. 

Maddede ise CHP halkevlerine Ģu direktifi veriyordu: 
a. Türk Spor Kurumu’na girmiş veya girmemiş yani federe edilmiş veya edilmemiş spor kurumlarının 

gelişmesi ve ilerlemesine yardım etmek, 

                                                
1 “Silvan Halkevi Spor Şubesinin Silvan Halkevine yazdığı 25.2.1933 tarihli hususi talimatname” BCA 490.01/ 954.696.2 
2 Behçet Kemal Çağlar, “ Halkevlerinde Spor”, Ülkü, C. 13, S.77, Temmuz 1939, s. 468. 
3 Burhan Asaf, “ Spor Telakkimiz”, Ülkü, C. 1, S.1, Şubat 1933, s.72. ; Yean Demoor, “Beden Eğitiminin Anlam ve Önemi”, 

Ülkü, C. 6, S.33, İkinci Teşrin 1935, s.177. 
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b. Federe edilmemiş kulüplerin derecesini yükseltmeyi teşvik ederek onların federasyona kabul 
edilmelerine delalet eylemek, 

c. Kulüp olmayan yerlerde spor kulüpleri kurulmasına çalışmak, 
d. Kulüpler dışında kalmış gençleri kulüplere girmeye teşvik etmek1 

 

48. madde açık olarak göstermektedir ki halkevleri spor Ģûbeleri bulunduğu mahalde 

kendisini bir spor kulübü farz ederek sporu bizzat idare edecek bir makam değildir. Bilakis 

sporla ilgili bütün iĢleri arkadan yapacak, doğrudan destekleyecektir. Dolayısıyla halkevi 

bulunan ancak spor kulübü olmayan bir yerde halkevi spor kulübünün yapacağı ilk iĢ 

sporsever gençleri toparlayarak cemiyetler kanunu gereğince hükümete müracaat edip bir spor 

kulübü kurdurmaktır. Halkevi kendi tahsisatından bu kulübü destekleyebilir ve hatta binası 

müsait ise yer bile verebilirdi. Ancak bütün bunlar kulübün halkevi denetiminde olması 

manasına gelmemekteydi. Bu sebepten de halkevi spor Ģûbeleri yardım etseler ve hatta spor 

kulübünün azaları da halkevi mensupları olsa bile spor kulübünün yaptığı hiçbir faaliyeti 

kendi raporlarında gösteremezlerdi.  

Halkevleri spor Ģûbelerinin neler yapacağı 49. maddede gösterilir: 

a) Bütün çevre ve gençliğe beden hareketleri, ritmik jimnastik, artistik danslar ve 

gülle, trapez gibi araçlarla jimnastikler yaptırmak 

b) Toplu olarak yaya gezintiler düzenlemek, böylece yurdum muhtelif yerlerini 

gençliğe ve halka tanıtmaya, sevdirmeye vesile olmak 

c) Spor ve jimnastik gösterileri ve bayramları pek canlı ve kütleli bir surette 

yapılmasını teşvik etmek  

d) Bu işleri yapmak için açık veya kapalı jimnastik alanları yapmak
2
. 

 

Bu kanuna göre; ―Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılâpçı amaçlara 

göre gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek‖ 

maksadıyla BaĢbakanlığa bağlı olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.
3
 Beden 

Terbiyesi Kanunu‘nun 14. maddesi ile devletleĢtirilmiĢ olan beden terbiyesi iĢinde 

Halkevlerine spor ve beden terbiyesi faaliyeti için bir çalıĢma sahası bırakılmıĢtır: ―Halkevleri 

kendi mensuplarına ve arzu edenlere kapalı veya açık salonlarda beden terbiyesi Genel 

Direktörlüğü ile müşterek olarak tertip edilecek programlara göre jimnastik, eskrim, güreş, 

yürüyüş, salon oyunları ve milli danslar gibi beden terbiyesi hareketleri yaptırabilir.‖
4
 

Böylece beden terbiyesi ve spor iĢlerinin ağırlık merkezi Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halkevleri oluyordu. Milli Eğitim Bakanlığı örgün 

eğitimle ilgilendiğine göre okul dıĢı spor faaliyetlerinin ağırlığı beden terbiyesi ve Halkevleri 

üzerine idi.
5
 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü‘nün ilk icraatlarından biri olarak silahlı 

kuvvetler, Milli Eğitim Bakanlığı, beden terbiyesi TeĢkilâtı ve halkevleri için uzman 

öğreticiler yetiĢtirecek ―Yüksek Beden Terbiyesi Enstitüsü‖nü kurması
6
 ikincisi ise CHP 

                                                
1 Rahmi Apak, “Halkevleri Spor Şubeleri Nasıl Çalışmalıdır”, Ülkü, C. 11, S.64, Haziran 1938, s.351-352. 
2 Rahmi Apak, “Halkevleri Spor Şubeleri Nasıl Çalışmalıdır”, Ülkü, C. 11, S.64, Haziran 1938, s.351-353. 
3 Nizamettin Kırşan “Halkevlerinde Beden Terbiyesi”, Ülkü, C. 12, S.68, İlkteşrin 1938, s. 126. ; ÜSTER “Halkevimizde Geçen 

Yıl ve Bu Sene”, s. 9 
4 Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, Ankara 1940,  s. 16 , ; BCA 490.01/1063.1082.1 
5Nüzhet Abbas, “Halkevleri ve Memleket Sporu” Ülkü, C. 13, S.73, Mart 1939, s.23.; Nizhet Baba, “Halkevlerimizde Sporun 

Yeni Vechesi”, Ülkü, CİLT::XVI, S.94, Birincikanun 1940, s.347.  
6 “Yeni Beden Terbiyesi Kanunu”, Ülkü, C. 12, S.68, İlkteşrin 1938, s. 124-125. ; “Şükrü Kaya’nın Beden Terbiyesi Kanunu 

Üzerine Nutku”, Ülkü, C. 11, S.66, Ağustos 1938, s. 481-486. 
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Genel Sekreterliğine yazarak yeni yapılacak halkevi binaları dâhilinde birer de jimnastik 

salonunun olmasını istemek olacaktır.
1
 

Halkevleri tarih ve müze Ģubesi Türk Tarih Kurumu (TTK)‘nun, dil-edebiyat Ģubesi de 

Türk Dil Kurumu (TDK)‘nun Ģûbeleri kabul edildiği gibi Halkevleri Spor ġûbeleri de Beden 

Terbiyesi Genel Müdürlüğü‘nün taĢradaki en önemli yardımcı koluydular. Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğünün kuruluĢ aĢamasında kendilerine ait öğretmenleri ve kadroları henüz tam 

olarak mevcut olmadığından yapılacak iĢler için halkevlerinden istifade etmiĢlerdir.
2
 Beden 

Terbiyesi Genel Direktörü Cemil Cahit Taner TeĢkilâtlarının yetersiz olduğunu Ģu sözlerle 

ifade eder; ― Bana soruyorlar; gençlik kulüplerimizin lokalleri nerede? Cevap veriyorum: 

Gençlik kulüplerimizin lokalleri halkevleri, halkodalarıdır. Bana soruyorlar; kulüplerimizin 

tribünlü stadyumları nerede? Cevap veriyorum; bizim stadyumlarımız çayırlar, kırlar dağlar, 

bayırlardır.‖
3
 

 Halkevleri spor Ģûbelerinin CHP tarafından desteklendiğini ifade etmiĢtik. Bu 

destekler sonucunda örneğin 1939 yılında 15 Halkevinde güreĢ minderi, 50 Halkevinde 

Voleybol malzemeleri, 7 Halkevinde basketbol malzemeleri, 30 halkevinde satranç takımı, 6 

halkevinde kayak takımı, 18 halkevinde dağ sporları malzemesi, 14 halkevinde su sporları 

malzemesi, 50 halkevinde içinde jimnastik ve güreĢ yapmaya müsait salon, 60 halkevinde de 

jimnastik tesisleri yapılacak avlu olduğu gibi 30 halkevinde ise atlı cirit yapılmaktaydı. 1939 

yılında halkevleri spor faaliyetleri için yaklaĢık 200 bin liralık bir bütçe hazırlanmıĢtı
4
. 1939 

yılı faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilecekler arasında Alanya Halkevi‘nin bisiklet takımı 

Manavgat‘a kadar bir bisiklet gezisi düzenlemesi, Sandıklı Halkevi‘nin bisiklet kolu Susuz, 

Dodurga, Kazvan, Koçhisar, ReĢadiye köylerine uğrayarak spor‘un önemini anlatan 

konuĢmalar yapması, Adana Halkevinin, bahçesindeki tenis kortunda bir tenis turnuvası 

düzenlemesi, Bayındır Halkevi‘nin Tire Halkevi ile voleybol müsabakası düzenlemesi, 

Bergama Halkevi deniz yarıĢları tertip etmesi vb.
5
 

 Spor Ģûbeleri özellikle milletimizin tarihinde önemli bir yer tutan güreĢ, binicilik ve 

avcılık gibi sporlara özel önem vermiĢlerdir.
6
 Halkevleri talimatnamesinde ―Türkün birinci 

derecede milli sporu olan güreşe halkevleri önem verirler. Bu spor halkevlerinin salonlarında 

serbest veya grekoromen olarak yaptırılır‖
7
 Ģeklinde üzerinde hassasiyetle durulan güreĢe 

CHP büyük önem vererek özellikle Kırkpınar güreĢlerini himayesi altına almıĢ yurdun dört 

bir tarafında yetiĢen pehlivanların bir araya toplanmasını geniĢ ölçüde teĢvik etmiĢtir.
8
 bu 

                                                
1 “Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından CHP Genel Sekreterliğine yazılan 11.8.1939 tarih ve 3025 sayılı 

yazı” BCA 490.01/1801.1308.1 
2 TBMM Zabıt Ceridesi, Altmış birinci inikad, 1.VI.1940., s. 131. 
3 TBMM Zabıt Ceridesi, Altmışıncı inikat, 30.V.1941., s. 370.; Halkevleri ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

birbirleriyle irtibatlı şekilde çalışmadığına dair bazı örnekler de mevcuttur. Mesela 6. dönem Burdur Milletvekili Hüseyin 
Sahip Engineri meclis kürsüsünden şunları belirtmiştir: “Hepimiz biliyoruz ki bizde bir ‘Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü’, 
bir ‘Okullar Beden Terbiyesi Müdürlüğü’ bir de ‘Halkevleri Beden Terbiyesi’ kolu vardır. Bu üç Teşkilât arasında irtibat yok 
gibidir. Seçim bölgem olan Burdur’da Halkevi emrine gönderilmiş olan birçok spor aleti halkevinin deposunda çürüyüp 
gitmektedir. Arz ettiğim bu koordinasyon teessüs etmiş olsa idi belki beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bu malzeme ve 
teçhizattan istifade imkânını bulurdu.” Bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, Elli ikinci inikat, 5.V.1944, s .9. 

4 “Halkevleri Spor İşleri 1939” BCA 490.01/1801.1308.1.; BCA 490.01/1115.72.1 ; Kemal Ünal, “ Milli Şef ve Halkevleri”, 
Ülkü, C. 14, S.83, İkincikanun 1940, s. 387. ; Halkevleri 1940, Ulusal Matbaa, Ankara 1940, s.17. 

5 “Halkevleri Çalışmaları”, Ülkü, C. 14, S.79, Eylül 1939, s. 74. 
6 Kastamonu Halkevi, spor kulüplerinin faaliyetlerinden ayrı güreş müsabakaları tertip etmiş, güreş dersleri vererek güreş 

alanları tesis etmişlerdir. Ayrıca, Kastamonu Halkevi civar köy ve tarlalardaki zararlı hayvanların ihtilafına da amil 
olmuşlardır. Kastamonu Halkevinin bu kolu il genelinde bazı at koşuları tertip etmiştir. Bkz. (103 Halkevi Geçen Yıllarda 
Nasıl Çalıştı, Maarif Derleme Müdürlüğü, Ankara 1936, s.75). 

7 Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, Ankara 1940,  s. 16.; BCA 490.01/1063.1082.1 
8 Halkevleri Yüksek Danışma Heyeti Reis Vakili Tahsin Banguoğlu tarafından CHP Genel Sekreterliğine yazılan 10.6.1944 

tarihli rapor” BCA 490.01/1015.915.2.; C.H.P. Halkevleri ve Halkodaları 1944, Ankara 1945, s.20. 
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maksatla 1945 yılında ilk defa Kırkpınar güreĢleri Edirne Halkevine mal edilmiĢtir.
1
 Spor 

Ģûbeleri ―avcılığı gelişi güzel ve zararlı bir eğlence mevzuu olmaktan kurtararak ona 

hayvanları koruyucu terbiyevi, sıhhi, ,içtimai bir karakter vermek‖ için Orman Genel 

Müdürlüğü ile iĢbirliği içerisinde çalıĢmıĢtır.
2
  

 CHP Genel Sekreterliği Halkevleri vasıtasıyla Türk sporunun geliĢmesine önemli 

hizmetlerde bulunmuĢlar maddi açıdan destek vermiĢlerdir. Halkevlerinin en fazla para 

desteğine ihtiyaç duyan Ģûbelerinin baĢında Spor ġûbeleri gelmektedir. Dönemin ekonomik 

Ģartları içerisinde Halkevlerinin spor teçhizatlarını kendi imkânlarıyla tedarik etmesi oldukça 

zordur. Bu nedenle CHP Genel Sekreterliği tarafından sürekli olarak Halkevlerine spor araç 

ve gereçleri gönderilmektedir. Yapılan yardımların yeterli olmaması nedeniyle bazı Halkevi 

ve Halkodaları tarafından spor faaliyetlerini masrafsız olarak yürütebilmek için bulundukları 

çevrenin bütün imkânlarından faydalanma yoluna gidilmiĢtir.
3
 1939 yılına gelindiğinde 50 

Halkevinde içerisinde eskrim, güreĢ ve jimnastik yapmaya müsait salonların olması, 60 

Halkevinde jimnastik tesisleri kurulabilecek bir avlunun olması, 50 Halkevinde voleybol, 

30‘unda basketbol, 6‘sında kayak malzemelerinin bulunması Halkevlerinin spor faaliyetlerine 

verdiği önem açısından bir ölçüt olabilir.
 4

 1945 yılına gelindiğinde sayıları 500‘e yaklaĢan 

halkevleri ile 4 bini aĢmıĢ olan halkodalarının en basit spor malzemesi ihtiyacını karĢılamak 

için bile milyonları aĢan bir yardım ödeneğine gerek olacağı meydandadır. Bu yüzden CHP 

Genel Sekreterliği öncelikli olarak faal Ģekilde çalıĢan halkevlerine yardım yapma kararı aldı. 

Ayrıca halkevlerine Denizli‘nin Hasköy‘ünde olduğu gibi ağaçlara tırmanma, çay ve 

ırmakların dar yerlerinden atlama gibi masrafsız sporlara yönelmeleri tavsiye edilmiĢtir.
5
 

Sadece 1946 yılı içerisinde CHP Genel Sekreterliği tarafından halkevlerine ve halkodalarına 

gönderilen 20 jimnastik minderi, 10 jimnastik beygiri, 100 çift kayak ayakkabısı, 50 güreĢ 

mayosu, 50 voleybol ağı, 500 forma, 25 çift boks eldiveni, 25 basketbol topu vb malzemelerin 

spor aletlerinin toptan alım değeri 103.000 liraydı.
6
 1942 yılında Lice Halkevi Spor ġubesinin 

Atletizm, Voleybol, Dağcılık, Atıcılık, Binicilik gibi sporlar üzerinde faaliyetlerde bulunması 

bu çabaların sonuç verdiğine bir iĢaret sayılabilir.
7
  

 Halkevleri, sporu iyi bir Ģekilde sevk ve idare etmiĢ, spor kurumu olmasa bile spor 

yapmak isteyen her vatandaĢın zaruri ihtiyaçlarını hazırlayan birer yuva olmuĢlardır.
8
 Pek çok 

Halkevinin Spor ġûbeleri, Halkevlerinin diğer Halkevlerine yaptığı gezilere katılarak burada 

müsabakalar yapmıĢlardır. Halkevlerinin bulundukları yerler dıĢındaki spor faaliyetleri yalnız 

yurt içiyle sınırlı kalmamıĢtır. Örneğin, Halkevleri sporcuları Rusya‘ya giderek burada sporun 

her dalında müsabakalara katılmıĢlardır. Aynı Ģekilde Rus sporcular da Türkiye‘ye gelerek 

Ankara, Ġzmir ve Ġstanbul Halkevi sporcularıyla müsabakalara girmiĢlerdir. 

 

                                                
1 CHP 1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, s.16. 
2 “TC Ziraat Vekaleti Orman Umum Müdürlüğü’nden CHP Genel Sekreterliğine yazılan 28.10.1944 tarihli yazı” BCA 

490.01/1098.14.1 
3 CHP XV. Yıldönümünde Halkevleri ve Halkodaları, s.11. 
4 CHP Halkevleri 1940,  s.17. 
5 CHP 1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları,s.17. 
6 “CHP Genel Sekreterliğine yazılan 12.3.1946 tarihli muayene raporu” BCA 490.01/ 1127.116.2 
7 “Lice Halkevi Başkanı Cemil Aydaş tarafından CHP Genel Sekreterliğine gönderilen 5.5.1942 tarih ve 242 sayılı yazı” BCA 

490.01/ 1122.93.1 
8 Rahmi Apak, “ Halkevlerinde Basit Spor Tesisleri”, Ülkü, C.IX, S.65, Temmuz 1938, s. 459.; TBMM Zabıt Ceridesi, Elli ikinci 

inikat, 5.V.1944, s .10. 
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SONUÇ 

Cumhuriyetin ilk döneminde milletimizin kültürünü oluĢturan sağlam ve kalıcı 

değerleri, genç kuĢaklara aktaracak araçlardan birisi olarak, Halkevlerinin sekiz Ģubesi ile 

birlikte spor Ģûbeleri de düĢünülmüĢtür. CHP‘ye bağlı birer kültür kurumu olarak hayata 

geçirilen Halkevleri düĢüncesinin temelinde cumhuriyet ideolojisi doğrultusunda vatandaĢlar 

yetiĢtirme gereksinimi yatmaktadır. Halkevlerinin açıldığı dönemde Türkiye, dünya 

ekonomik buhranının da etkisiyle ekonomik açıdan oldukça geri bir vaziyettedir ve bu gerilik 

kendini kültürel ve sosyal hayata da yansıtmıĢtır. Halkevleri, tek parti döneminde, CHP‘nin 

fikirlerini, prensiplerini, umdelerini, halka taĢıyan kültürel kurumları olmuĢtur. Esasında Ģube, 

Türk spor tarihindeki bir sürekliliğin de iĢaretidir. Ġstanbul‘da14 Temmuz 1922 tarihinde 16 

spor kulübü kendi aralarında birleĢerek sporu bütün yurda yaymak, merkezde bir TeĢkilât 

yaratmak, spor hareketlerini teĢvik etmek maksadıyla ―Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı‖nı 

kurmuĢlardır ve bu teĢebbüsleri sırasında devlet kurumlarından da destek görmüĢlerdir. Parti-

devlet bütünleĢmesinin de bir basamağı olmak üzere 1934 yılından itibaren Türk sporu 

CHP‘nin sevk ve idaresi altına girmiĢ ve 1936‘da Ankara merkezli Türkiye Ġdman 

Cemiyetleri Ġttifakı, Türk Spor Kurumu‘na dönüĢtürülmüĢtür. Kurum Halkevlerine gerekli 

altyapı desteğinin sağlanması konusunda da yardımcı olmuĢtur.  

Halkevlerinin kuruluĢ amaçları doğrultusunda beden terbiyesi konusunda tam manası 

ile baĢarılı olduklarını söylemek çok zordur. Ancak ellerindeki kısıtlı imkânlar ile en üst 

seviyede hizmet verildiğini söyleyebiliriz. Halkevlilerin halkevinin bütün çalıĢmalarını 

gönüllü yaptıkları ve hiçbir ücret veya ödül almadıkları düĢünüldüğünde, faaliyetlerin önemi 

bir kez daha artar. 

KAYNAKÇA 

“Başlıca merkezlerde mevcut spor klüpleri ve sporcuların sayısı ile spor yapanların binde nisbetini 
gösterir cetvel” BCA 490.01/1115.72.1 

“Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından CHP Genel Sekreterliğine yazılan 11.8.1939 
tarih ve 3025 sayılı yazı” BCA 490.01/1801.1308.1 

“Bugün”, Hakimiyeti Milliye, 15.1.1932. 
“CHP Genel Sekreterliği tarafından yazılan 27.8.1941 tarih ve 21/54 sayılı yazı” Cumhuriyet Halk 

Partisi Genel Sekreterliğinin Parti Teşkilâtına Umumî Tebligatı, 1 Temmuz 1941’den 31 İlk 
Kânun 1941 Tarihine kadar, C.19, Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara 1942. 

“CHP Genel Sekreterliğine yazılan 12.3.1946 tarihli muayene raporu” BCA 490.01/ 1127.116.2. 
“Diyarbakır Mıntıkası” BCA 490.01/1115.72.1.  
“Halkevleri Çalışmaları”, Ülkü, C.XIV, S.79, Eylül 1939. 
“Halkevleri Spor İşleri 1939” BCA 490.01/1801.1308.1 ; BCA 490.01/1115.72.1. 
“Halkevleri Sporumuza Büyük Hizmet Yapacak”, Milliyet, 24.3.1932.    
“Halkevleri Yüksek Danışma Heyeti Reis Vakili Tahsin Banguoğlu tarafından CHP Genel Sekreterliğine 

yazılan 10.6.1944 tarihli rapor” BCA 490.01/1015.915.2. 
 “Halkevleri” BCA 490.01/63.242.6. 
 “Lice Halkevi Başkanı Cemil Aydaş tarafından CHP Genel Sekreterliğine gönderilen 5.5.1942 tarih ve 

242 sayılı yazı” BCA 490.01/ 1122.93.1 
“Silvan Halkevi Temsil Şubesinin Silvan Halkevine yazdığı 10.1.1934 tarih ve 1 sayılı rapor” BCA 

490.01/ 954.696.2. 
 “Spor Hareketleri”, Karacadağ, C.4, S.39., Nisan 1941, s.236. 
 “Sporda Tek Tek Şampiyonlar Değil Kütle Halinde Sıhhatler Yetiştiriyoruz”, Ulus Halkevleri İlavesi, 

19.2.1938. 



 
 

 2097 

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve 

Sosyal Bilimler Kongresi 

Tam Metin Kitapçığı 

 

V. International Congress on Education 

and Social Sciences 

Proceeding Book 

 

“Şükrü Kaya’nın Beden Terbiyesi Kanunu Üzerine Nutku”, Ülkü, C.XI, S.66, Ağustos 1938. 
 “TC Ziraat Vekaleti Orman Umum Müdürlüğü’nden CHP Genel Sekreterliğine yazılan 28.10.1944 

tarihli yazı” BCA 490.01/1098.14.1 
“Yeni Beden Terbiyesi Kanunu”, Ülkü, C.XII, S.68, İlkteşrin 1938. 
ABBAS, Nüzhet, “Halkevleri ve Memleket Sporu” Ülkü, C.XIII, S.73, Mart 1939. 
Ali Rıza Seyfi, “Tarihte Türkler ve Spor”, Ülkü, C.I, S.7,Temmuz 1933. 
APAK, Rahmi, “ Halkevlerinde Basit Spor Tesisleri”, Ülkü, C.IX, S.65, Temmuz 1938. 
APAK, Rahmi, “ Onbeş Yıl ve Türk Sporu”, Ülkü, C. XII, S.69, İkinciteşrin 1938. 
APAK, Rahmi, “Halkevleri Spor Şûbeleri Nasıl Çalışmalıdır”, Ülkü, C.XI, S.64, Haziran 1938. 
BCA 490.01/1063.1082.1  
BCA 490.01/1277.247.1. 
BCA 490.01/848.355.1 
Burhan Asaf, “ Spor Telakkimiz”, Ülkü, C.1, S.1, Şubat 1933.  
CHF Halkevleri Talimatnamesi, Hakimiyeti Milliye Matbaası, 1932. 
CHF Halkevleri Talimatnamesi, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1934. 
CHF Program, Devlet Matbaası, İstanbul 1931. 
CHP 1945 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, Ankara 1946. 
CHP Halkevleri İdare ve Teşkilât Talimatnamesi, Zerbamat Basımevi, Ankara 1940. 
CHP Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942, Ankara 1943. 
CHP Halkevleri ve Halkodaları 1944, Ankara 1945. 
CHP Program, Devlet Matbaası, İstanbul 1931. 
CHP, 103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı, Maarif Derleme Müdürlüğü, Ankara 1936. 
CHP, CHP Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, Ankara 1940. 
CHP, CHP Halkevleri Öğreneği, Ankara, 1938. 
ÇAĞLAR, Behçet Kemal, “ Halkevlerinde Spor”, Ülkü, C.XIII, S.77, Temmuz 1939. 
ÇAVDAR, Tevfik, “Halkevleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.IV, İstanbul 1983. 
DEMOOR, Yean, “Beden Eğitiminin Anlam ve Önemi”, Ülkü, C.6, S.33, İkinci Teşrin 1935. 
Halkevleri 1940, Ulusal Matbaa, Ankara 1940. 
Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, Ankara 1940. 
Halkevlerinin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hülasası, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, 1934. 
KARPAT, Kemal, Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi, (Yay. Haz. Esin Soğancılar), Ankara 2007. 

KAYA, Mustafa, Tokat Halk Oyunları, Ürün Yayınları, Ankara 2016. 
KAYA, Mustafa, Türk Halk Oyunları Fiziksel Boyutları Zihinsel Boyutları, Ürün Yay., Ankara 

2016. 

KAYA, Şükrü, 103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı, Maarif Derleme Müdürlüğü, Ankara 1936. 
KIRŞAN, Nizamettin, “Halkevlerinde Beden Terbiyesi”, Ülkü, C.XII, S.68, İlkteşrin 1938. 
Özer, Ġsmail. ―Türk ModernleĢmesinde Halkevleri ve Diyarbakır Halkevi Örneği‖, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Ankara 2010. 

ŞİMŞEK, Safa, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi Halkevleri 1932-1951, İstanbul 2002. 
TBMM Zabıt Ceridesi, (Altmış birinci inikad), 1.VI.1940. 
TBMM Zabıt Ceridesi, (Altmışıncı inikad), 30.V.1941. 
TBMM Zabıt Ceridesi, (Elli ikinci inikat), 5.V.1944. 
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 8, (İçtimai Sene 9). 
TEKĠNSOY, Betül, ―Çorum Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1951)‖, GaziosmanpaĢa Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, 
(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Tokat 2013. 

TÜRKMEN, Ġsmet, Kastamonu Halkevi ve Türkiye’nin ModernleĢme Sürecine Katkıları (1932-

1951), Berikan Yay., 2. Baskı, Ankara 2018. 

ÜNAL, Kemal, “Milli Şef ve Halkevleri”, Ülkü, C.XIV, S.83, İkincikanun 1940. 

 


